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Underskrifter
Sekreterare

____________________________________
Christoffer Mowide

Ordförande

____________________________________
Bo Mazetti-Nissen (M)

Justerande

____________________________________
Gusten Mårtensson (C) och Eva Ballovarre (S)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-12-13

Tillkännagivandet publiceras

Tillkännagivandet avpubliceras

2021-12-18

2022-01-09

Anslagstid

2021-12-19 – 2021-01-08
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift________________

Kommunkansliet, plan 2, kommunhuset

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

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

Justerande

Sekreterare
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Marie Rosenqvist (M) ers: Inga Karlsson (M)
Patricia Schooner (S) ers: Monica Haider (S)
Anton Härder (S)

Tjänstemän
Christoffer Mowide, sekreterare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Ärenden
Upprop
§ 198

Val av justerare

7

Tyst minut för bortgånge Tord Helle (SD)
§ 199

Fastställande av föredragningslistan

§ 200

Kalendarium

8
9

§ 201

Avsägelse från uppdraget som ledamot och
ordförande i miljö- och byggnämnden från
Pontus Haglund (C)

2021/1

§ 202

Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
valnämnden efter Tommy Lövqvist (S)

2021/215

11

§ 203

Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i miljöoch byggnämnden efter Pontus Haglund (C)

2021/244

12

§ 204

Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i
miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund
(C)

2021/245

13

§ 205

Revidering av handlingsprogram för skydd mot
olyckor

2021/195

14 - 15

§ 206

Revidering av Inköps- och Upphandlingspolicy
för Älmhults kommun

2020/126

16 - 21

§ 207

Antagande av riktlinje för inköp och
upphandling

2021/207

22 - 23

§ 208

Antagande av Cykelplan för Älmhults kommun

2021/129

24 - 25

Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd

2021/226

26 - 27

Barnens bästa gäller - Kronobarnsmodellen

2021/163

28 - 30

Strategisk plan för bolagskoncernen 2022-2024

2021/209

31 - 32

§ 212

Svar på motion om kulturgaranti i
äldreomsorgen - Eva Ballovarre (S) och Anton
Härder (S)

2021/94

33 - 34

§ 213

Meddelande till kommunfullmäktige

2021/21

35

§ 214

Enkla frågor

§ 209
§ 210
§ 211

§ 215

10

36

Motion om stärkt demokrati och inflytande för
kommuninvånarna

2021/251

37

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Sekreterare
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§ 198 Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
 Utse Gusten Mårtensson (C) och Eva Ballovarre (S) att justera protokollet
jämte ordförande med Marie Olofsson (C) och Helen Bengtsson (S) som
ersättare.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 199 Fastställande av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
 Lägger till ärendet Motion om stärkt demokrati och inflytande för
kommuninvånarna. I övrigt fastställs föredragningslistan.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 200 Kalendarium
Information
Ordförande informerar om kommunfullmäktiges kalendarium.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 201 Avsägelse från uppdraget som ledamot och
ordförande i miljö- och byggnämnden från Pontus
Haglund (C)
Ärendenummer KS 2021/1

Kommunfullmäktiges beslut
 Entlediga Pontus Haglund (C) från uppdragen som ledamot och ordförande i
miljö- och byggnämnden från och med 2021-12-31.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Pontus Haglund (C) lämnade in en avsägelse 2021-11-24 från uppdragen som
ledamot och ordförande i miljö- och byggnämnden.

Beslutsunderlag
• Avsägelse daterad 2021-11-24

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Pontus Haglund (C)
från uppdragen som ledamot och ordförande i miljö- och byggnämnden och
finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Pontus Haglund (C)
För åtgärd
Kommunkansliet
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 202 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
valnämnden efter Tommy Lövqvist (S)
Ärendenummer KS 2021/215

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2021-11-22, § 171, Tommy Lövqvist (S) som
kommunrevisor. Tommy är därmed inte längre valbar som ledamot i
valnämnden. Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i valnämnden.

Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-22, § 171

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande
sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Valnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 203 Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i
miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (C)
Ärendenummer KS 2021/244

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-12-13, § 201, Pontus Haglund (C) från
uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige har nu
att välja ny ledamot.

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Olofsson (C) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 204 Fyllnadsval till uppdraget som ordförande i
miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (C)
Ärendenummer KS 2021/245

Kommunfullmäktiges beslut
 Bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade 2021-12-13, § 201, Pontus Haglund (C) från
uppdraget som ordförande i miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige har
att välja ny ordförande i miljö- och byggnämnden efter Pontus Haglund (C).

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Olofsson (C) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 205 Revidering av handlingsprogram för skydd
mot olyckor
Ärendenummer KS 2021/195

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot
olyckor, daterad 2021-09-29.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förslag att anta revidering av Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet
och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har
inkommit från tekniska nämnden.
Revideringen utgår från en ändring i lagen om skydd mot olyckor, beslutad
oktober 2020, samt efterföljande föreskrifter utfärdade av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2021:1) som innehåller föreskrifter om
innehåll och struktur i de handlingsprogram som kommunerna enligt lag (LSO)
ska anta.
Handlingsprogrammet tillsammans med dokumentet Riskbaserad dimensionering av
operativ räddningstjänst, antaget av räddningschef 2021-08-12, innehåller en
beskrivning av kommunens risker, i form av bedömningar av vilka olyckor inom
kommunens geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta de
inträffar och förväntade konsekvenser för de fall att de inträffar.
Handlingsprogrammet ska beskriva den skadeförebyggande och skadeavhjälpande
verksamheten och hur den är ordnad utifrån de risker som finns.

Handlingsprogrammet har skickats på remiss till berörda aktörer och inlämnade
synpunkter har beaktats. Tekniska nämnden beslutade 2021-10-05 § 104, att
föreslå kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram för Förebyggande
verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
daterat 2021-08-12 med tillhörande bilagor.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar antagandehandling för
handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor, daterat 2021-09-29.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, § 225
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 163
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-29
• Antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor,
daterad 2021-09-29
• Antagandehandling för riskbaserad dimensionering av operativ
räddningstjänst, daterad 2021-08-12
• Yttrande om remiss om handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor
från Räddningstjänsten Västra Blekinge, daterad 2021-09-22
• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Markaryd kommun, daterad 2021-09-20
• Svar om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från Växjö
kommun, daterad 2021-09-13
• Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från
Trafikverket, daterad 2021-09-29

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Tekniska nämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 206 Revidering av Inköps- och
Upphandlingspolicy för Älmhults kommun
Ärendenummer KS 2020/126

Kommunfullmäktiges beslut
1. Antar förslag till Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults
kommunkoncern daterad 2021-11-10, att börja gälla från och med 2022-0101.
2. Ta fram en rutin för att hantera orimligt låga anbud.
3. Upphäva tidigare inköpspolicy daterad 2014-04-15.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av
Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern.
Policyn anger kommunfullmäktiges övergripande mål, inriktning och
förhållningssätt för Älmhults kommuns inköp och upphandlingar. Policyns
innehåll ska vara välkänd hos medarbetarna och genomsyra organisationens
arbetssätt.
Policyn gäller som styrinstrument vid genomförande av upphandling och inköp.
Dessutom ligger policyn som grund för agerandet i övrig upphandlingsverksamhet så som samarbeten kring upphandling mellan kommuner,
kommunala bolag eller andra organ. Policyn gäller även vid ackrediterade
förfaranden enligt lagen om valfrihetssystem.
Policyn omfattar hela kommunkoncernen i Älmhults kommun, det vill säga
nämnder och helägda bolag.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-11-30, § 226, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till Inköps- och upphandlingspolicy för
Älmhults kommunkoncern daterad 2021-11-10, att börja gälla från och med
2022-01-01 och att kommunfullmäktige bifaller Eva Ballovarres (S)
tilläggsyrkande om att ta fram en rutin för att hantera orimligt låga anbud.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, § 226
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 152
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till ny Inköps- och upphandlingspolicy för Älmhults kommunkoncern
daterat 2021-11-10
• Inköps- och upphandlingspolicy antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26,
§ 70

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) och Marie Olofsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att kommunfullmäktige också
upphäver den tidigare inköpspolicyn daterad 2014-04-15.
Eva Ballovarre (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
ändring i policyn:
•
•

•

•
•

Generellt:
Det är en inköps- och upphandlingspolicy, men i texten nämns i princip
endast upphandling.
Inledning
Tillägg: Inköp av varor och tjänster är viktigt för att kommunens
verksamhet ska fungera. Dessa poster utgör en betydande del av
koncernens totala budget. Med anledning av detta är det av stor betydelse
för kommunens sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling hur
upphandlingarna hanteras – det vill säga vilka leverantörer som anlitas
och vad som levereras till vilka villkor.
Kommentarer – lägg till att det gäller även direktupphandling och att det
gäller också vid hyra och leasing.
Organisation och ansvar
Tillägg: Kommunledningsförvaltningen har i uppgift att samordna inköp
genom tex förvaltningsövergripande ramavtal så att kommunens
intressen tillvaratas och effektiviseras.
Tillägg: Att tydliggöra vems ansvar det är att upphandlingarna följs.
Miljöhänsyn
Tillägg: Kommunens upphandlingar ska bidra till en hållbar utveckling
med låg miljöpåverkan
Etiska och sociala hänsynstagande

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Tillägg: Kommunen ska se upphandling som ett strategiskt verktyg för
att bidra till en social och etisk hållbar produktion av varor och tjänster.
Tillägg: Ekonomi
•

•

•

Konkurrens
Tillägg: Kommunens agerande vid upphandlingar ska medverka till en
fungerande konkurrens på marknaden.
Upphandlingar kan med fördel delas upp för att ge fler företag möjlighet
att lämna anbud.
Mål
Det står idag: lägsta möjliga kostnad utifrån gällande lagstiftning.
Nytt förslag: Totalkostnadstänkandet kopplat till produktens livscykel
ska beaktas och väga tungt i upphandlingen. Ekonomi, kvaliteten och
kostnader kopplat till eventuellt bristande kvalitet ska vägas in. Den
totala kostanden under varans brukandetid ska väga tungt – inte endast
priset vid det aktuella köptillfället.
Tillägg: Koncerntänk
Kommunens inköp och upphandlingar ska baseras på en helhetssyn där
kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskilt
verksamhetsintresse.
Rättssäker kommunal upphandling
Direktupphandlingar ska undvikas.
Uppföljningen av avtalen är viktig för sund konkurrens.
Tillägg: EU:s upphandlingsdirektiv och svenska lagstiftning är
tvingande.

Stefan Jönsson (S) och Eva Ballovarre (S) yrkar att kommunfullmäktige skall
skriva in kollektivavtalsliknande förhållande i inköps- och upphandlingspolicyn.
Beslutsgång
Beslutsgång 1
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att kommunfullmäktige
upphäver den tidigare policyn daterad 2014-04-15 och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Eva
Ballovarres (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat avslå Eva
Ballovarres (S) yrkande.
Beslutsgång 3
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Stefan
Jönssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutat avslå Stefan
Jönssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Beslutsgång 2
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Eva Ballovarres (S)
yrkande och NEJ för avslag till yrkandet.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Fredrik Danielsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenqvist (M)
Jacob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)
Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Ingegerd Lennartsson (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Patricia Schooner (S)
Stefan Jönsson (S)

JA

NEJ

AVSTÅR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Anton Härder (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Carl-Gustaf Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

1
1
1
1
23

0

15 ledamöter röstade JA, 23 NEJ och inga ledamöter avstod från att rösta.
Beslutsgång 3
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Stefan Jönssons (S)
yrkande och NEJ för avslag till yrkandet.
FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI
Fredrik Danielsson (M)
Tomas Simonsson (M)
Marie Rosenqvist (M)
Jacob Willborg (M)
Tord Åkesson (M)
Daniel Stenvall (M)
Dan Blixt (M)
Gusten Mårtensson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Marie Olofsson (C)
Tomas Harrysson (C)
Yvonne Jonsson (C)
Vidar Lundbäck (C)
Pontus Haglund (C)

JA

NEJ

AVSTÅR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Anders Mårtensson (C)
John-Arne Sandström (C)
Ingegerd Lennartsson (L)
Karl-Henrik Wallerstein (KD)
Gun-Britt Cedergren (KD)
Eva Ballovarre (S)
Patricia Schooner (S)
Stefan Jönsson (S)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Kristina Spjuth-Sahlberg (S)
Petra Karlsson (S)
Kent Ballovarre (S)
Birgitta Bengtsson (S)
Anton Härder (S)
Ann Johansson (S)
Håkan Pettersson (S)
Ulla-Britt Andreasson (V)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP)
Börje Tranvik (-)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Carl-Gustaf Hansson (SD)
Bo Mazetti-Nissen (M)
SAMMANSTÄLLT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14

1
1
1
1
1
24

0

14 ledamöter röstade JA, 24 NEJ och inga ledamöter avstod från att rösta.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 207 Antagande av riktlinje för inköp och
upphandling
Ärendenummer KS 2021/207

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta förslag till Riktlinjer för inköp och upphandling daterad 2021-11-10, att
börja gälla 2022-01-01.
2. Upphäva Rutiner gällande inköp- och upphandling, antaget 2014-04-15.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Riktlinjer för inköp
och upphandling. Riktlinjerna beskriver hur Älmhults kommuns nämnder och
helägda bolag ska genomföra upphandlingar och inköp i enlighet med gällande
lagstiftning, andra av fullmäktige antagna styrdokument samt kommunens
inköps- och upphandlingspolicy.
Syftet med riktlinjerna är dels att skapa ett gemensamt affärsmässigt
förhållningssätt i samband med direktupphandlingar och direktköp, dels att
samordna och kvalitetssäkra upphandlingar samt uppföljningar av avtal som sker
på respektive förvaltning.
Riktlinjerna innehåller anvisningar för hur upphandlingar och inköp avseende
varor och tjänster samt entreprenader ska genomföras.
I samband med att förslaget antas upphävs dokumentet Rutiner gällande inköpoch upphandling, antaget 2014-04-15.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2021-11-30, § 227, och beslutade
föreslå att:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer för inköp och upphandling
daterad 2021-11-10, att börja gälla 2022-01-01.
2. Kommunfullmäktige upphäver Rutiner gällande inköp- och upphandling,
antaget 2014-04-15.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, §
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 153
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till Riktlinjer för inköp och upphandling daterat 2021-11-09
• Rutiner gällande inköp- och upphandling daterad 2014-04-15

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchef
Avdelningschefer
Kanslichef

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 208 Antagande av Cykelplan för Älmhults
kommun
Ärendenummer KS 2021/129

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta förslag till cykelplan för Älmhults kommun jämte tillhörande bilagor.
2. Planen ska utvärderas i ett första steg i december 2022 och revideras därefter

vartannat år.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-06-04 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
ta fram en cykelplan där mål och åtgärder för såväl fysiska som mjuka åtgärder
ska ingå.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram föreliggande förslag till cykelplan
för Älmhults kommun jämte sju bilagor.
Framtagandet av cykelplanen har skett i nära samarbete med framför allt
tekniska förvaltningen. Ett av underlagen till cykelplanen har utgjorts av
tekniska förvaltningens plan för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2021–2025 och
åtgärdsförslagen i de båda dokumenten är i enlighet med varandra.
Under framtagandet av planen har ett antal dialogmöten skett med kommunens
verksamheter. Vidare har medborgardialog skett.
Förslagen i planen är framtagna med målet att nå så stor överflyttning som
möjligt från biltrafik till cykeltrafik. Detta i sin tur innebär att bland annat
säkerhet och trygghet varit viktiga parametrar.
Sammantaget har sex strategier varit vägledande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gent och sammanhängande cykelnät
Trafiksäkra och trygga cykelmiljöer
Enkelt och bekvämt att välja cykeln
Välskötta cykelvägar året runt
En positiv cykelkultur
Planera tidigt för cykeln

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Dessa strategier ligger till grund för föreslagna åtgärder 2021–2025 som
presenteras i planen.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-30, § 233, föreslå kommunfullmäktige
följande:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till cykelplan för Älmhults kommun
jämte tillhörande bilagor.
2. Planen ska utvärderas i ett första steg i december 2022 och revideras
därefter vartannat år.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, 233
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 160
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04
• Förslag till cykelplan för Älmhults kommun
• Bilagor 1–7 till cykelplan för Älmhults kommun

Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C), Eva Ballovarre (S), Börje Tranvik (-), Michael Öberg
(MP), Pontus Haglund (C) och Predrag Jankovic (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 209 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd
Ärendenummer KS 2021/226

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta reviderade riktlinjer för serveringstillstånd enligt förslag daterat 202111-10.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd fastställdes av kommunfullmäktige
2018-05-28, § 160. I nuvarande riktlinjer anges att tillfälliga tillstånd till
allmänheten vid enstaka tillfallen eller perioder beviljas för maximalt 3
serveringstillfällen/-perioder för samma serveringsställe under kalenderåret.
Socialnämnden föreslår 2021-11-17, § 133, en revidering av riktlinjerna i form
av att häva begränsningen på maximalt 3 tillfälliga serveringstillstånd till
allmänheten vid enstaka tillfälle eller enstaka perioder för samma
serveringsställe under kalenderåret, och medge rätt att sälja spritdrycker vid
tillfälliga serveringstillstånd.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-11-30, § 245, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att anta de reviderade riktlinjerna för serveringstillstånd
enligt förslag daterat 2021-11-10.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, § 245
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29
• Socialnämndens beslut 2021-11-17, § 133
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
• Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd daterad 2021-11-10
• Alkoholhandläggarnas skrivelse daterad 2021-11-08

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktiges behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 210 Barnens bästa gäller - Kronobarnsmodellen
Ärendenummer KS 2021/163

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör
barn i Kronobergs län och säkerställer därigenom barnkonventionens krav på
respektive verksamhet.
2. Ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 2021
bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som
behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta sker genom
uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning av nyckeltal,
kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns med. Det ska också
innehålla ett förslag på länsgemensam budget för införandet. Detta ska vara
klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas en stegvis länsgemensam
införandeplan.
3. Arbetet ska ske inom befintlig budgetram.
4. Fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan
som alla parter kan nå.
5. Verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till
nämnd/styrelse/fullmäktige.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige punkt 1–5

Sammanfattning av ärendet
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet,
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga
möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att arbeta
främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar barnets goda
uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en länsgemensam
samverkansstruktur.
Kronobarnsmodellen innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra
arbetet. Praxismodellen och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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hjälper till med strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets
behov i enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det
samverkansdokument som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med
vårdnadshavare och barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser
tidigt och god strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet
och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort.
Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2021-09-29 § 108, och beslutade att
föreslå kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och
utbildningsförvaltningens förslag på åtgärder.
Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20 § 121, och beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att anta Kronobarnsmodellen och socialförvaltningens
förslag på åtgärder.
Socialnämndens och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Kronobarnsmodellen som ett gemensamt
arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och säkerställer därigenom
barnkonventionens krav på respektive verksamhet.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag
att under hösten 2021 bidra till att färdigställa Kronobarnsmodellen med
tillhörande dokument som behövs för att strukturerat implementera
modellen. Detta sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat
beskrivning av nyckeltal, kommunikationsstöd (invånare/medarbetare) finns
med. Det ska också innehålla ett förslag på länsgemensam budget för
införandet. Detta ska vara klart hösten 2021 för att det inför 2022 ska finnas
en stegvis länsgemensam införandeplan.
3. Att respektive huvudman tar fram plan för eventuella justeringar av resurser
inom befintlig organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt
införandet ska ske.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta arbetet med att skapa en gemensam
digital lösning för barnets plan som alla parter kan nå.
5. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheterna på årsbasis redovisar
uppdragets genomförande till nämnd/styrelse/fullmäktige.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-11-30, § 234, och föreslog
kommunfullmäktige att besluta enligt socialnämndens och utbildningsnämndens
förslag i punkt 1–2 och 4–5 samt att punkt 3 ändras till följande:
Kommunfullmäktige beslutar att arbetet ska ske inom befintlig budgetram.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, § 234
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 155
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Utbildningsnämndens beslut 2021-09-29 § 108
• Socialnämndens beslut 2021-10-20 § 121
• Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23
• Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! - i Kronoberg,
Kronobarnsmodellen daterad 2021-05-31

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
För kännedom
Region Kronoberg

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 211 Strategisk plan för bolagskoncernen 20222024
Ärendenummer KS 2021/209

Kommunfullmäktiges beslut
 Anta förslag till strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
De kommunala bolagen förvaltar stora värden. Verksamheten i de kommunala
bolagen är kommunal, har tillkommit på kommunalt initiativ och har kommunen
som huvudman. De kommunala bolagen ingår således i kommunkoncernen och
är en del av den kommunala verksamheten.
Elmen AB ska upprätta och till kommunfullmäktige förelägga för beslut ett
förslag till strategisk plan för dotterbolagen avseende de kommande tre åren.
En plan för tre år, 2022 – 2024, har utarbetats där en översyn av bolagsordning
och ägardirektiv ska genomföras under 2022 med syfte att säkerställa en
ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar mot Älmhults kommuns vision och
fastställda mål. Under kommande år 2023 – 2024 genomförs eventuella
förändringar efter översyn av bolagsordning och ägardirektiv och en utvärdering
av genomförda förändringar och arbetsprocessen för att säkerställa att
ändamålsenlig koncernnytta har uppnåtts.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-11-30, § 237, och beslutade föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till strategisk plan för bolagskoncernen
2022–2024.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, § 237
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 166
• Elmen AB:s tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
• Strategisk plan för bolagskoncernen 2022 – 2024, daterad 2021-03-30
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För åtgärd
Elmen AB
Älmhultsbostäder AB
ElmNet AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 212 Svar på motion om kulturgaranti i
äldreomsorgen - Eva Ballovarre (S) och Anton
Härder (S)
Ärendenummer KS 2021/94

Kommunfullmäktiges beslut
 Bifalla motionen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En motion om kulturgaranti i äldreomsorgen inkom 2021-05-25 från Eva
Ballovarre (S) och Anton Härder (S). I motionen föreslås följande:
•

Att Älmhults kommun tar fram en kulturgaranti för äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige överlämnade 2021-05-31, § 80, motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialförvaltningen har genom omvärldsbevakning utifrån motion om kulturgaranti
i äldreomsorgen tagit del av goda exempel från olika kommuner, bland annat
Kristianstads kommun. Socialnämnden behandlade ärendet 2021-10-20, § 123,
och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Socialnämnden beslutade
också för egen del att belysa vikten av samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och civilsamhället samt att en satsning bör ha tydligt syfte
och målsättning, tilldelas ekonomiska resurser samt planering för uppföljning.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-11-30, § 238, och föreslog
kommunfullmäktige besluta enligt socialnämndens förslag om att bifalla
motionen.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, § 238
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2021-11-16, § 165
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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• Socialnämndens beslut 2021-10-20, § 123
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-27
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-31, § 80
• Motion om kulturgaranti i äldreomsorgen – Anton Härder (S) och Eva
Ballovarre (S)

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 åtgärd
Socialnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 213 Meddelande till kommunfullmäktige
Ärendenummer KS 2021/21

Kommunfullmäktiges beslut
 Noterar informationen till protokollet.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit post som ska meddelas kommunfullmäktige för kännedom.
Följande meddelanden har inkommit:
1. Länsstyrelsen – Beslut om valdistriktsindelning

Beslutsunderlag
• Rapport om meddelanden till kommunfullmäktige, 2021-12-06

Kommunfullmäktiges behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lägga informationen till
protokollet och finner att kommunfullmäktige beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 214 Enkla frågor
För var och en av frågorna har kommunfullmäktige beslutat att de får ställas:
Eva Ballovarre (S) frågar socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) om
extra tjänster. Hur arbetar socialnämnden med extratjänster?
Marie Rosenquist (M) svarar att socialnämnden har tillfört medel till
arbetsmarknadsenheten för att de ska kunna arbeta ännu mer förebyggande.
Eva Ballovarre (S) frågar socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) om
färdtjänst. Vad tänker du kring att det är svårt att boka färdtjänst trots att man
bokar i god tid?
Marie Rosenquist (M) svarar att man har haft möte med färdtjänstenheten för att
få en lösning på situationen som gör att det är svårt att boka färdtjänstresor.
Predrag Jankovic (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Gusten Mårtensson
(C) om cykelvägar. Är du nöjd med skottningen av cykelvägar sedan snön
kommit?
Gusten Mårtensson (C) svarar att kommunens ansvariga slitit hårt med den stora
mängden snö som kommit den senaste tiden och att han i det stora hela är nöjd
med det arbete som gjorts även om det säkert kan vara bättre på sina ställen.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Kommunfullmäktige

§ 215 Motion om stärkt demokrati och inflytande
för kommuninvånarna
Ärendenummer KS 2021/251

Kommunfullmäktiges beslut
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Michael Öberg (MP) lämnade 2021-12-03 in en motion om stärkt demokrati och
inflytande för kommuninvånarna. I motionen föreslås följande:
•
•

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och facilitera
medborgardialoger samt säkerställa att resultat av dialoger finns med i
beslutsunderlagen.
Att förslag från medborgare får lämnas för behandling i
kommunfullmäktige, enligt kommunallagen 8 kap. 1 § (delaktighet och
insyn).

Beslutsunderlag
• Motion daterad 2021-12-03

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
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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