
 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25   

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

 

Kommunfullmäktige  2021-10-25 
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Haganässkolans aula, klockan 18:30–19:50. 
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Pontus Haglund (C) och Tommy Lövquist (S) 
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Sekreterare  ____________________________________   
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Ordförande  ____________________________________   
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                    Pontus Haglund (C) och Tommy Lövquist (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-11-03 2021-11-25 

Anslagstid  
2021-11-04 – 2021-11-24  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Kansliet, kommunhuset, plan 2  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Bo Mazetti-Nissen (M) 
Marie Olofsson (C) 
Helen Bengtsson (S) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 
Börje Tranvik (-) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Eva Ballovarre (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Ann Johansson (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Petra Karlsson (S) 
Tommy Lövquist (S) 
Håkan Pettersson (S) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 
Dan Blixt (M) 
Sonja Emilsson (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Daniel Stenvall (M) 
Jakob Willborg (M) 
Tord Åkesson (M) 
Michael Öberg (MP) 
Ingegerd Lennartsson (L) 
Pontus Haglund (C) 
Thomas Harrysson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Vidar Lundbäck (C) 
Gusten Mårtensson (C) 
Elizabeth Peltola (C) 
John-Arne Sandström (C) 
Ulla-Britt Andreasson (V) 
Predrag Jankovic (V) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anton Härder (S) ers: Monica Haider (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Marie Rosenqvist (M) ers: Inga Karlsson (M) 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) ers: Anders Mårtensson (C) 
 
Tjänstemän 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Håkan Helgesson, kris- och beredskapssamordnare 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 130 Val av justerare 

 

7 
§ 131 Fastställande av föredragningslistan 

 

8 
§ 132 Kalendarium 

 

9 
§ 133 Information om Covid-19 

 

10 
§ 134 Avsägelse från uppdragen som ordförande och 

ledamot i kommunstyrelsen från Elizabeth 
Peltola (C) 

2021/1 

11 - 12 

§ 135 Avsägelse från uppdragen som ledamot och 
ordförande i utbildningsnämnden från Gusten 
Mårtensson (C) 

2021/1 

13 

§ 136 Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen från Thomas Harrysson (C) 

2021/1 

14 

§ 137 Avsägelse från uppdraget som ordförande i 
kommunrevisionen från Ingemar Almqvist (S) 

2021/1 

15 

§ 138 Avsägelse från uppdragen som ersättare i 
miljö- och byggnämnden, ersättare i 
utbildningsnämnden och ersättare i 
kommunfullmäktige från Philip Akaronka (S) 

2021/1 

16 - 17 

§ 139 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden från Björn Dellenmark (S) 

2021/1 

18 

§ 140 Val till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Elizabeth Peltola (C) 

2021/178 

19 

§ 141 Val till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Thomas Harrysson (C) 

2021/179 

20 

§ 142 Val till uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson 
(C) 

2021/180 

21 

§ 143 Val till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen 

2021/181 

22 

§ 144 Val till uppdraget som ordförande i 
kommunstyrelsen efter Elizabeth Peltola (C) 

2021/182 

23 

5



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25   

 
Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 145 Val till uppdraget som ordförande i 
utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson 
(C) 

2021/183 

24 

§ 146 Val till uppdraget som kommunrevisor efter 
Ingemar Almqvist (S) 

2021/184 

25 

§ 147 Val till uppdraget som ordförande i 
kommunrevisionen efter Ingemar Almqvist (S) 

2021/185 

26 

§ 148 Val till uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnämnden efter Philip Akaronka (S) 

2021/186 

27 

§ 149 Val till uppdraget som ersättare i 
socialnämnden efter Björn Dellenmark (S) 

2021/187 

28 

§ 150 Val till uppdraget som ledmot i tekniska 
nämnden efter Staffan Ferm (S) 

2021/149 

29 

§ 151 Val till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden efter Ola Willhammar (C) 

2021/150 

30 

§ 152 Svar på motion om insatser som ger ökad 
trygghet för cyklister - Michael Öberg (MP) 

2021/71 

31 - 32 

§ 153 Svar på motion om att utveckla Älmhult 
hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 

2021/56 

33 - 36 

§ 154 Revidering av VA-taxa 
2021/143 

37 - 39 
§ 155 Delårsrapport 2 år 2021 för 

Kommunfullmäktige 

2021/139 

40 - 41 

§ 156 Redovisning av ej färdigberedda motioner 
2021/41 

42 - 43 
§ 157 Sammanträdestider för 2022 

2021/138 

44 - 45 
§ 158 Enkla frågor 

 

46 
§ 159 Interpellation till tekniska nämndens 

ordförande Roland Johansson (M) om hållbar 
och strategisk upphandling 

2021/23 

47 

§ 160 Motion om förbättrade beslutsunderlag och 
tydlighet - Michael Öberg (MP) 

2021/193 

48 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 130 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Pontus Haglund (C) och Tommy Lövquist (S) att justera protokollet 

jämte ordförande. Justeringen äger rum 1 november 2021. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 131 Fastställande av föredragningslistan 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Lägga till ärende Interpellation till tekniska nämndens ordförande Roland 

Johansson (M) om hållbar och strategisk upphandling samt Motion om 
förbättrade beslutsunderlag och tydlighet. I övrigt fastställs dagordningen. 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 132 Kalendarium 
 

Information 
Ordförande informerar om kommunfullmäktiges kalendarium. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 133 Information om Covid-19 
 

Information 
Kris- och beredskapsstrategen och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar 
om läget med Covid-19 i landet, länet och kommunen.  
I Kronobergs län har smittspridningen ökat något. Smittan har ökat något sedan 
veckorna 38-40. Sedan pandemin startade har länet haft 23 665 konstaterade fall 
av Covid-19 och 321 avlidna.   
I Älmhults kommun är smittspridningen i kommunen låg just nu.  
Andelen kronobergare som fått första dosen är 83,6 % och andelen kronobergare 
som fått andra dosen är 79,2 %. 
Trots att smittspridningen ser bättre ut just nu så är det viktigt att alla fortsätter 
vara försiktiga och följa de restriktioner som ännu består. Smittspridningen kan 
snabbt öka igen. Pandemin är inte över! 
Håll i – håll ut!   
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 134 Avsägelse från uppdragen som ordförande 
och ledamot i kommunstyrelsen från Elizabeth 
Peltola (C) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Elizabeth Peltola (C) från uppdragen som ledamot i 

kommunstyrelsen, ledamot i krisledningsledningsnämnden, ordförande i 
kommunstyrelsen, ordförande i krisledningsnämnden, representant i Inera 
AB, Stämmoombud för Södra Smålands Avfall och Miljö AB, representant i 
Kommunassurans syd AB från den 1 november.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elizabeth Peltola lämnande in en avsägelse, 2021-10-11, från uppdragen som 
ordförande, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i krisledningsnämnden, 
ledamot i krisledningsnämnden, representant i Inera AB, Stämmoombud för 
Södra Smålands Avfall och Miljö AB, representant i Kommunassurans syd AB 
från den 1 november. 
 

Beslutsunderlag 
•  Avsägelse daterad 2021-10-11 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Elizabeth Peltola (C) 
från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i 
krisledningsledningsnämnden, ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i 
krisledningsnämnden, representant i Inera AB, Stämmoombud för Södra 
Smålands Avfall och Miljö AB, representant i Kommunassurans syd AB från 
den 1 november och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 

11



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Elizabeth Peltola (C) 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 135 Avsägelse från uppdragen som ledamot och 
ordförande i utbildningsnämnden från Gusten 
Mårtensson (C) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Gusten Mårtensson (C) från uppdragen som ledamot och 

ordförande i utbildningsnämnden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gusten Mårtensson lämnande in en avsägelse, 2021-10-18, från uppdragen som 
ledamot och ordförande i utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
• Avsägelse daterad 2021-10-18 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Gusten Mårtensson (C) 
lämnande från uppdragen som ledamot och ordförande i utbildningsnämnden 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Gusten Mårtensson (C) 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 136 Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen från Thomas Harrysson (C) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Thomas Harrysson (C) från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Harrysson lämnande in en avsägelse, 2021-10-18, från uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
•  Avsägelse daterad 2021-10-18 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Thomas Harrysson (C) 
från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Thomas Harrysson (C) 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 137 Avsägelse från uppdraget som ordförande i 
kommunrevisionen från Ingemar Almqvist (S) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Ingemar Almqvist (S) från uppdragen som revisor och ordförande i 

kommunrevisionen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ingemar Almqvist (S) lämnande in en avsägelse, 2021-09-30, från uppdragen 
som revisor och ordförande i kommunrevisionen. 
 

Beslutsunderlag 
•  Avsägelse daterad 2021-09-30 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Ingemar Almqvist (S) 
från uppdragen som revisor och ordförande i kommunrevisionen och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Ingemar Almqvist (S) 
Kommunrevisionen 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 138 Avsägelse från uppdragen som ersättare i 
miljö- och byggnämnden, ersättare i 
utbildningsnämnden och ersättare i 
kommunfullmäktige från Philip Akaronka (S) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Entlediga Philip Akaronka (S) från uppdragen som ersättare i miljö- och 

byggnämnden, ersättare i utbildningsnämnden och ersättare i 
kommunfullmäktige. 

2. Hemställa till länsstyrelsen om ny sammanräkning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Philip Akaronka lämnande in en avsägelse, 2021-09-23, från uppdragen som 
ersättare i miljö- och byggnämnden, ersättare i utbildningsnämnden och ersättare 
i kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
•  Avsägelse daterad 2021-09-23 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Philip Akaronka (S) 
från uppdragen som ersättare i miljö- och byggnämnden, ersättare i 
utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan hemställa till länsstyrelsen om 
ny sammanräkning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Philip Akaronka (S) 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 139 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden från Björn Dellenmark (S) 
Ärendenummer KS 2021/1 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Entlediga Björn Dellenmark (S) från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Björn Dellenmark lämnande in en avsägelse, 2021-10-15, från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
•  Avsägelse daterad 2021-10-15 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Björn Dellenmark (S) 
från uppdraget som ersättare i socialnämnden och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Björn Dellenmark (S) 
För åtgärd 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 140 Val till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Elizabeth Peltola (C) 
Ärendenummer KS 2021/178 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Gusten Mårtensson (C) till ledamot i kommunstyrelsen efter Elizabeth 

Peltola (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 134, att entlediga Elizabeth 
Peltola (C) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i kommunstyrelsen. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsen efter Elizabeth Peltola (C). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Gusten Mårtensson (C) 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Kanslienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 141 Val till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Thomas Harrysson (C) 
Ärendenummer KS 2021/179 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Yvonne Jonsson till ledamot i kommunstyrelsen efter Thomas 

Harrysson (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 136, att entlediga Thomas 
Harrysson (C) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i kommunstyrelsen. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Yvonne Jonsson (C) till uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Thomas Harrysson (C). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Yvonne Jonsson (C) 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Kanslienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 142 Val till uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C) 
Ärendenummer KS 2021/180 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Jessica Wihlborg (C) till ledamot i utbildningsnämnden efter Gusten 

Mårtensson (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 135, att entlediga Gusten 
Mårtensson (C) från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i utbildningsnämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Jessica Wihlborg (C) till uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Jessica Wihlborg (C) 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kanslienheten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 143 Val till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2021/181 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Marie Olofsson (C) till ersättare i kommunstyrelsen efter Yvonne 

Jonsson (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 141, att välja Yvonne Jonsson (C) 
till ledamot i kommunstyrelsen och är därmed inte längre valbar som ersättare i 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Marie Olofsson (C) till uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen efter Yvonne Jonsson (C). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Marie Olofsson (C) 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Kanslienheten 
 

22



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 144 Val till uppdraget som ordförande i 
kommunstyrelsen efter Elizabeth Peltola (C) 
Ärendenummer KS 2021/182 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Gusten Mårtensson (C) till ordförande i kommunstyrelsen efter 

Elizabeth Peltola (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 134, att entlediga Elizabeth 
Peltola (C) från uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ordförande i kommunstyrelsen. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som 
ordförande i kommunstyrelsen efter Elizabeth Peltola (C). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Gusten Mårtensson (C) 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Kanslienheten 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 145 Val till uppdraget som ordförande i 
utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C) 
Ärendenummer KS 2021/183 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Thomas Harrysson (C) till ordförande i utbildningsnämnden efter 

Gusten Mårtensson (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 135, att entlediga Gusten 
Mårtensson (C) från uppdraget som ordförande i utbildningsnämnden. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ordförande i utbildningsnämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Thomas Harrysson (C) till uppdraget som 
ordförande i utbildningsnämnden efter Gusten Mårtensson (C). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Thomas Harrysson (C) 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Kanslienheten 
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 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 146 Val till uppdraget som kommunrevisor efter 
Ingemar Almqvist (S) 
Ärendenummer KS 2021/184 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 137, att entlediga Ingemar 
Almqvist (S) från uppdraget som kommunrevisor. 
Kommunfullmäktige har att välja ny kommunrevisor. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunrevisionen 
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 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 147 Val till uppdraget som ordförande i 
kommunrevisionen efter Ingemar Almqvist (S) 
Ärendenummer KS 2021/185 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 137, att entlediga Ingemar 
Almqvist (S) från uppdraget som ordförande i kommunrevisionen. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ordförande i kommunrevisionen. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunrevisionen 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 148 Val till uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnämnden efter Philip Akaronka (S) 
Ärendenummer KS 2021/186 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Thomas Johansson (S) till ersättare i miljö- och byggnämnden efter 

Philip Akaronka (S).  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 138, att entlediga Philip Akaronka 
(S) från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i miljö- och byggnämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) nominerar Thomas Johansson (S) till uppdraget som 
ersättare i miljö- och byggnämnden efter Philip Akaronka (S). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Thomas Johansson (S) 
Miljö- och byggnämnden 
För åtgärd 
Kanslienheten 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 149 Val till uppdraget som ersättare i 
socialnämnden efter Björn Dellenmark (S) 
Ärendenummer KS 2021/187 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Elvis Husic (S) till ersättare i socialnämnden efter Björn Dellenmark 

(S). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 139, att entlediga Björn 
Dellenmark (S) från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i socialnämnden. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) nominerar Elvis Husic (S) till uppdraget som ersättare i 
socialnämnden efter Björn Dellenmark (S). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Elvis Husic (S) 
Socialnämnden 
För åtgärd 
Kanslienheten 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 150 Val till uppdraget som ledmot i tekniska 
nämnden efter Staffan Ferm (S) 
Ärendenummer KS 2021/149 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Malin Bengtsson (S) till ledamot i tekniska nämnden efter Staffan Ferm 

(S). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Staffan Ferm (S) 2021-09-27, § 114, från 
uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.  
Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i tekniska nämnden. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27, § 115, att bordlägga ärendet till 
nästkommande sammanträde.  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) nominerar Malin Bengtsson (S) till uppdraget som ledamot 
i tekniska nämnden efter Staffan Ferm (S). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Malin Bengtsson (S) 
Tekniska nämnden 
För åtgärd 
Kanslienheten 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 151 Val till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden efter Ola Willhammar (C) 
Ärendenummer KS 2021/150 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utse Elizabeth Peltola (C) till ersättare i tekniska nämnden efter Ola 

Willhammar (C). 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade, 2021-09-27, § 116, Ola Willhammar (C) från 
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.  
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i tekniska nämnden. 
Kommunfullmäktige beslutar, 2021-09-27, § 116, att bordlägga ärendet till 
nästkommande sammanträde. 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) nominerar Elizabeth Peltola (C) till uppdraget som ersättare 
i tekniska nämnden efter Ola Willhammar (C). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Marie 
Olofsson (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Elizabeth Peltola (C) 
Tekniska nämnden 
För kännedom 
Kanslienheten 
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 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 152 Svar på motion om insatser som ger ökad 
trygghet för cyklister - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/71 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anse motionen besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen nämnda 

planerna.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslås följande:  

• Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka 
åtgärder och beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och 
andra trafikslag kan minska och trafiksäkerheten öka.  

På kommunfullmäktiges sammanträdet 2021-04-26, § 64, överlämnades 
motionen till tekniska nämnden för beredning.  
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 90, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen 
nämnda planerna. 
I tekniska nämnden svar redovisas att motionärens frågeställningar har beaktats 
dels i kommunens framtagna Cykelplan för Älmhults kommun, att denna plan är 
under färdigställande och kommer att presenteras inom närtid för 
kommunstyrelsen, dels i tekniska nämndens Plan för trafiksäkerhetshöjande-
åtgärder 2021–2025, denna plan ligger bland annat tillgrund för tekniska 
nämndens budgetäskande inför 2022 och 2023–2024. 
Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad med bakgrund till dessa två 
planer. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-11, § 177, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Tekniska nämndens förslag 2021-09-
07, § 90, att motionen är besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen 
nämnda planerna. 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsen 2021-10-05, § 177 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 119  

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

• Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 90 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 

• Motion om insatser som ger ökad trygghet för cyklister daterad 2021-04-10 

• Åtgärdsplan - plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021 - 2025 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elisabeth Peltola (C) och Tord Åkesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltola (C) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(4) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 153 Svar på motion om att utveckla Älmhult 
hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 
Ärendenummer KS 2021/56 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18. 
2. Strategin för hållbart byggande ska vara klar till kommunfullmäktiges 

sammanträde i augusti 2022.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Älmhults kommun har genom Helen Bengtsson och 
Tommy Löfquist inkommit med motion om att utveckla Älmhult hållbart. 
I motionen lyfts fram att det är viktigt att Älmhult växer och utvecklas hållbart 
ur såväl det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet.  
I motionen yrkas att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar ta fram en strategi för 
hållbart byggande, att denna strategi lägger särskilt fokus på ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet samt att strategin hanterar både kommunala 
bygg- och renoveringsprojekt och privat exploatering.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en övergripande verksamhetsplan för hållbart byggande 
(ärendenummer KS 2018/123) och kommunledningsförvaltningen arbetar med 
detta uppdrag. I uppdraget framgår att föreslagna riktlinjer ska tydliggöra krav 
för såväl hela kommunorganisationen som privata aktörer.  
Kommunledningsförvaltningen bedömer att de yrkanden som görs i föreliggande 
motion ryms inom det ovan angivna uppdraget.   
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2021-10-11, § 180, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18. 
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Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsen 2021-10-05, § 180 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 112 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-18 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-18, § 173 

• Motion om att utveckla Älmhult hållbart - Helen Bengtsson (S) och Tommy 
Löfquist (S) 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Tommy Lövquist (S) och Helen Bengtsson (S) yrkar bifall till motionen. 
Helen Bengtsson (S) yrkar att strategin för hållbart byggande ska vara klar till 
kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2022. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Tommy 
Lövquist (S) med fleras yrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande. 
Votering begärs. 
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Elizabeth Peltolas (C) yrkande. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande om att strategin ska vara klar i augusti 2022 och finner 
att kommunfullmäktige beslutat så. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Elizabeth Peltolas 
(C) yrkande och NEJ för bifall till Tommy Lövquist (S) med fleras yrkande. 
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FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) 1 

  

Tomas Simonsson (M) 1 
  

Marie Rosenquist (M) 1 
  

Jacob Willborg (M) 1 
  

Tord Åkesson (M) 1 
  

Daniel Stenvall (M) 1 
  

Dan Blixt (M) 1 
  

Gusten Mårtensson (C) 1 
  

Elizabeth Peltola (C)  1 
  

Marie Olofsson (C)  1 
  

Tomas Harrysson (C) 1 
  

Yvonne Jonsson (C) 1 
  

Vidar Lundbäck (C) 1 
  

Pontus Haglund (C) 1 
  

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)  1 
  

John-Arne Sandström (C) 1 
  

Ingegerd Lennartsson (L) 1 
  

Gun-Britt Cedergren (KD) 1 
  

Eva Ballovarre (S) 
 

1 
 

Anton Härder (S) 
 

1 
 

Stefan Jönsson (S) 
 

1 
 

Lars Ingvert (S) 
 

1 
 

Helen Bengtsson (S) 
 

1 
 

Kristina Spjuth-Sahlberg (S) 
 

1 
 

Petra Karlsson (S) 
 

1 
 

Kent Ballovarre  (S) 
 

1 
 

Birgitta Bengtsson (S) 
 

1 
 

Tommy Lövqvist (S) 
 

1 
 

Ann Johansson (S) 
 

1 
 

Håkan Pettersson (S) 
 

1 
 

Ulla-Britt Andreasson (V) 
 

1 
 

Predrag Jankovic (V) 
 

1 
 

Michael Öberg (MP) 
 

1 
 

Börje Tranvik  (-) 1 
  

Gull-Britt Tranvik (SD) 1 
  

Carl-Gustaf Hansson (SD) 1 
  

- 
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Bo Mazetti-Nissen (M) 1 
  

SAMMANSTÄLLT 22 15 0 
22 ledamöter röstade JA, 15 ledamöter röstade NEJ och ingen ledamot avstod 
från att rösta. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 154 Revidering av VA-taxa 
Ärendenummer KS 2021/143 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen visar att VA-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.   
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-07, § 93, att föreslå kommunfullmäktige 
att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31. 
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2021-10-11, § 178, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Tekniska nämndens förslag 2021-09-
07, § 93, att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-08-31. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsen 2021-10-05, § 178 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 120 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 

• Tekniska nämndens beslut 2021-09-07, § 93 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 

• Utredning om översyn av VA-taxan, daterad 2021-04-16 

• Tekniska nämndens beslut 2021-06-15, § 79 

• Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-
taxa 2022, daterad 2021-08-31. 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Michael Öberg (MP) yrkar på återremiss för att jämna ut kostnadsökningen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att se 
över kostnadsutjämna. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras på 
dagens sammanträde.  
Votering begärs. 
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska 
avgöras på dagens sammanträde. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för återremiss av ärendet och 
NEJ för att ärendet ska avgöras i dag. 

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Sonja Emilsson (M) 

 
1 

 

Tomas Simonsson (M) 
 

1 
 

Marie Rosenquist (M) 
 

1 
 

Jacob Willborg (M) 
 

1 
 

Tord Åkesson (M) 
 

1 
 

Daniel Stenvall (M) 
 

1 
 

Dan Blixt (M) 
 

1 
 

Gusten Mårtensson (C) 
 

1 
 

Elizabeth Peltola (C)  
 

1 
 

Marie Olofsson (C)  
 

1 
 

Tomas Harrysson (C) 
 

1 
 

Yvonne Jonsson (C) 
 

1 
 

Vidar Lundbäck (C) 
 

1 
 

Pontus Haglund (C) 
 

1 
 

Nusreta Kurtanovic Nilsson (C)  
 

1 
 

John-Arne Sandström (C) 
 

1 
 

Ingegerd Lennartsson (L) 
 

1 
 

Gun-Britt Cedergren (KD) 
 

1 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Eva Ballovarre (S) 
  

1 
Anton Härder (S) 

  
1 

Stefan Jönsson (S) 
  

1 
Lars Ingvert (S) 

  
1 

Helen Bengtsson (S) 
  

1 
Kristina Spjuth-Sahlberg (S) 

  
1 

Petra Karlsson (S) 
  

1 
Kent Ballovarre  (S) 

  
1 

Birgitta Bengtsson (S) 
  

1 
Tommy Lövqvist (S) 

  
1 

Ann Johansson (S) 
  

1 
Håkan Pettersson (S) 

  
1 

Ulla-Britt Andreasson (V) 
  

1 
Predrag Jankovic (V) 

  
1 

Michael Öberg (MP) 1 
  

Börje Tranvik  (-) 
 

1 
 

Gull-Britt Tranvik (SD) 1 
  

Carl-Gustaf Hansson (SD) 1 
  

Bo Mazetti-Nissen (M) 
 

1 
 

SAMMANSTÄLLT 3 20 14 
Tre ledamöter röstade JA, 20 ledamöter röstade NEJ och 14 ledamöter avstod 
från att rösta. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
VA-chefen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 155 Delårsrapport 2 år 2021 för 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2021/139 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänna framlagd delårsrapport som gäller kommunfullmäktiges 

kostnader. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport 2 efter augusti för 
kommunfullmäktige. Prognosen visar på ett nollresultat. 
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2021-10-11, § 182 och beslutade föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar godkänna framlagd delårsrapport. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsen 2021-10-05, § 182 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 114 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-10 

• Delårsrapport 2 per augusti – 2021 Kommunfullmäktige daterad 2021-09-07 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 156 Redovisning av ej färdigberedda motioner 
Ärendenummer KS 2021/41 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänner redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2021. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisningen göras till 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  
Totalt har 7 motioner har ej beretts färdigt. Varav inga motioner har passerat 
beredningstiden på ett år. 
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2021-10-05, § 185, och föreslå 
kommunfullmäktige godkänna redovisning av ej beslutade motioner, oktober 
2021. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsen 2021-01-05, § 185 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 117 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 

• Redovisning av ej beslutade motioner, oktober 2021 daterad 2021-09-06 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 157 Sammanträdestider för 2022 
Ärendenummer KS 2021/138 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänner förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF) föreslås sammanträda följande dagar 2022: 

KF måndagar kl. 18:301 
31 jan 
28 feb 
28 mars 
25 april 
30 maj 
27 juni 
29 aug 
26 sep 
31 okt 
28 nov 
12 dec 
30 jan 2023 

 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-10-05, § 118, och beslutade föreslå 
kommunfullmäktige godkänna förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsen 2021-10-05, § 186 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 118 

 
1 Avvikelser kan förekomma. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 158 Enkla frågor 
 
Eva Ballovarre (S) frågar Elizabeth Peltola (C) om väg 600 genom Möckeln. 
Hur går arbetet med att sänka hastigheten på väg 600 genom Möckeln? 
Elizabeth Peltola (C) svarar att det handlar om att påverka Trafikverket eftersom 
det är kostsamt att ta över ansvaret för vägen. 
 
Stefan Jönsson (S) frågar Gusten Mårtensson (C) om lokaler till kommunal 
barnomsorg. Varför vill ni inte ordna fram lokaler till kommunal barnomsorg? 
Gusten Mårtensson (C) svarar att majoriteten har valt att placera barnen på 
fristående enheter. 
 
Michael Öberg (MP) frågar Tomas Simonsson (M) om civilsamhället. Hur går 
det med uppdraget utifrån min motion om samarbetet med civilsamhället? 
Tomas Simonsson (M) svarar att nämnden tar upp ärendet på torsdagens 
sammanträde. 
 
Eva Ballovarre (S) frågar Gusten Mårtensson (C) om avtalet med Flexbuss. Hur 
förs samtalet med företaget och vad görs för att komma tillrätta med problemet? 
Gusten Mårtensson (C) svarar att det är ett pågående ärende som har högsta 
prioritet. Kommunen har regelbundna möten med företaget om situationen.  
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 159 Interpellation till tekniska nämndens 
ordförande Roland Johansson (M) om hållbar och 
strategisk upphandling 
Ärendenummer KS 2021/23 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Interpellationen får ställas. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnande in en interpellation 2021-09-28. I interpellationen 
ställs följande frågor till tekniska nämndens ordförande Roland Johansson (M): 

• Vilka dokument styr upphandlingen av livsmedel? (Lokalt fattade beslut 
samt mer övergripande styrdokument?) 

• När ska politiken få möjlighet att ta del av arbetet med dessa 
upphandlingar? 

• Hur anser du att vi ska kunna möjliggöra för lokala matproducenter att 
delta upphandlingar/få möjlighet att leverera till offentlig verksamhet? 

Eftersom Roland Johansson (M) inte hade möjlighet att närvara på dagens 
sammanträde besvaras interpellationen på nästkommande sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
• Interpellationen daterad 2021-09-28  
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om interpellationen får ställas och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 160 Motion om förbättrade beslutsunderlag och 
tydlighet - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2021/193 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om förbättrade beslutsunderlag 
och tydlighet. Motionären föreslår att politiska beslutsunderlag i Älmhults 
kommun kompletteras och följs upp med en större tydlighet kring om/hur detta 
har gjorts.  
 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2021-10-22 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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