
[Ii]Älmhults Sammanträdesprotokoll 

qJlkommun 2020-01-27 

Kommunfullmäktige 2020-01-27 

Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult klockan 18:30-20:05 

Paragrafer 
1-5, 8-16 

Utses att justera 
Tomas Simonsson (M) och Eva Ballovarre (S) 

Justeringens plats och tid 

Kommunhuset i Älmhult Kommunhuset i Älmhult 2020-02-06 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-01-27 

Anslaget sätts upp Anslaget tas ner 

2020-02-06 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 

2020-02-28 

Underskrift Uyj¾ 

Utdragsbestyrkander; 
1 



Sammanträdesprotokoll[d Älmhults 
lijlkommun 2020-01-27 

Kommunfullmäktige 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Bo Mazetti-Nissen (M) 
Marie Olofsson (C) 
Helen Bengtsson (S) 
Sonja Emilsson (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Inga Karlsson (M) 
Tord Åkesson (M) 
Jakob Willborg (M) 
Dan Blixt (M) 
Gusten Mårtensson (C) 
Elizabeth Peltola (C) 
Yvonne Jonsson ( C) 
Anders Mårtensson (C) 
Vidar Lundbäck (C) 
Pontus Haglund (C) 
John-Arne Sandström (C) 
Senada Hodzic (L) 
Bo Bergsjö (L) 
Karl-Henrik Wallerstein (KO) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 
Petra Karlsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Tommy Lövquist (S) 
Ann Johansson (S) 
Håkan Pettersson (S) 
Ulla-Britt Andreasson (V) 
Predrag Jankovic (V) 
Michael Öberg (MP) 
Börje Tranvik (SO) 
Gull-Britt Tranvik (SO) 
Tord Helle (SO) 
Carl-Gustaf Hansson (SO) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

? 



Sammanträdesprotokoll[ij] Älmhults 
• kommun 2020-01-27 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörande ersättare 
Fredrik Danielsson (M) ers: Daniel Stenvall (M) 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (C) ers: Thomas Harrysson (C) 
Patricia Schooner (S) ers: Monica Haider (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Silvia Lobos (S) 

Tjänstemän 
Robert Palmqvist, IT-chef 
Elisabeth Olofsson, kommunjurist 
F elicia Sandberg, sekreterare 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

15 



[BÄlmhults
IIJlkommun 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

Sammanträdesprotokoll 

2020-01-27 

§ 1 Fastställande av föredragningslistan 

§2 Kalendarium 

§3 Fyllnadsval - ersättare i kommunstyrelsen 

§4 Fyllnadsval - ersättare i utbildningsnämnden 

§ 5 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i 
överförmyndarnämnden 

§6 Detaljplan för del av Bökhult 2: 1 - Norra 
Ringvägens förlängning-antagande 

§7 Kapitaltäckningsgaranti ÄNAB 

§ 8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LS S - kvartal 3 2019 

§9 ÄNAB - försäljning av Bulten 

§ 10 Svar på motion om inrättande av 
arbetsmarknadsenhet - Stefan Jönsson och Lars 
lngvert (S) 

§ 11 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 

§ 12 Reglemente för kommunala pensionärsrådet 

§ 13 Frågor 

§ 14 Interpellation - ställd av Eva Ballovarre (S) till 
kommunstyrelsens ordförande Elizabeth 
Peltola (C) ang. budget 2020 

§ 15 Motion om behovet av kommunekologisk 
kompetens för att säkra biologisk mångfald -
Michael Öberg (MP) 

§ 16 Meddelanden 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 - 13 

14 - 15 

16 - 17 

18 - 19 

20 

21 

22 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utd ragsbestyrkande 

15/I 
A 



Sammanträdesprotokoll[il] Älmhults 
ltjl kommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 1 Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Il 
C 



[ij]Älmhults Sammanträdesprotokoll 

lfllkommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Kommunfullmäktige 

§ 2 Kalendarium 

Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) informerar om kommunfullmäktiges 
kalendarium. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll[ij]Älmhults
li,IJkommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Kommunfullmäktige 

§ 3 Fyllnadsval - ersättare i kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2020/10 KS 2020/10 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige utser Iain Mackie (C), Köpmangatan 19, 343 30 

Älmhult, till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Selin Hult (C). 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Selin Hult (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

Fullmäktige bordlade 2019-12-16, § 219 fyllnadsvalet till kommande 
sammanträde. 

Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens protokoll 2020-01-27, § 2 

• Fullmäktiges beslut 2019-12-16, § 219 

• Avsägelse från Selin Hult (C) inkommen 2019-11-12 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Personalenheten 
Kanslienheten (matrikel) 
Vald 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

11// 
7 



Sammanträdes protokoll UÄlmhults 
II.IJkommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Kommunfullmäktige 

§ 4 Fyllnadsval - ersättare i utbildningsnämnden 
Ärendenummer KS 2020/10 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige utser Petra Karlsson (S), Knutsgatan 24, 343 32 

Älmhult, till ny ersättare i utbildningsnämnden efter Tommy Sahlberg (S). 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige utsåg 2019-12-16, § 216 Tommy Sahlberg (S) till ny ledamot i 
utbildningsnämnden efter Petra Karlsson (S). Tommy Sahlberg var tidigare 
ersättare i utbildningsnämnden. 

Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens protokoll 2020-01-27, § 3 

• Fullmäktiges beslut 2019-12-16, § 216 

• Avsägelse från Petra Karlsson (S) inkommen 2019-11-22 

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Personalenheten 
Kanslienheten (matrikel) 
Vald 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

1) 

Q 



Sammanträdesprotokoll[Ii] Älmhults 
lltl kommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Kommunfullmäktige 

§ 5 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i 
överförmyndarnämnden 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar Eva Ballovarres (S) avsägelse som ledamot i 

överförmyndarnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Stefan Jönsson (S) till ny ledamot i 
överförmyndarnämnden. 

3. Kommunfullmäktige utser Eva Ballovarre (S) till ny ersättare i 
överförmyndarnämnden. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
överförmyndarnämnden. 

Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ledamot i överförn1yndarnämnden. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
• Valberedningens protokoll 2020-01-27, § 4 

• Avsägelse från Eva Ballovarre (S) inkommen 2019-12-11 

Beslutet skickas till 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Personalenheten 
Kanslienheten (matrikel) 
Valda 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

15/I 



Sammanträdes protokoll [ij]Älmhults
qJlkommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Sol 
och LSS - kvartal 3 2019 
Ärendenummer KS 2018/89 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av ej 

verkställda beslut inom tre månader för kvartal 3 (1 juli-30 september), 
2019. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden rapportera beslut som inte verkställs 
inom tre månader från beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
revisorer och kommunfullmäktige. 

Socialnämnden rapporterade 21 ej verkställda beslut för kvartal 3, 2019. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14, § 17 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-12-17, § 188 

• Socialnämndens beslut 2019-11-20, § 119 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-12 

• Socialförvaltningens sammanställning av en verkställda beslut kvartal 3, 2019 

Beslutet skickas till 
Revisorer 

Justerandes signaturer 

Sekreterare Utdragsbestyrkandeo,,;; {;j"' Q) 



Sammanträdesprotokoll[H] Älmhults 
IIJl kommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Kommunfullmäktige 

§ 9 ÄNAB - försäljning av Bulten 
Ärendenummer KS 2020/3 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige godkänner Älmhults Näringsfastigheter AB :s 

försäljning av fastigheten Bulten. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Jäv 
Lars lngvert (S), Fredrik Danielsson (M) och Dan Blixt (M) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults Näringsfastigheter AB (ÄNAB) beslutade 2019-09-16 att när ny VD är 
anställd till bolaget, ge uppdraget om att sälja fastigheten Bulten. 

ÄNAB beslutade 2019-12-1 6 att ge VD uppdrag att teckna köpeavtal. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-01 -14, § I 8 

• Styrelseprotokoll El men 2020-01-13, § 4 

• Styrelseprotokoll Elmen 2019-09-16, § 46 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Älmhults Näringsfastigheter AB 
Elmen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

/I 
11 



Sammanträdesprotokoll[ii]Älmhults
lfllkommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 10 Svar på motion om inrättande av 
arbetsmarknadsenhet - Stefan Jönsson och Lars 
lngvert (S) 
Ärendenummer KS 2019/94 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att kommunledningsförvaltningen 

tar fram förslag på hur en framtida arbetsmarknadsenhet kan organiseras. 
Genom kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 1 77 har ett sådant arbete 
redan påbörjats och finansierats. Motionen anses därmed besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Jönsson och Lars Ingvert (S) föreslår i motion daterad 2019-06-17 att 
kommunen skapar en arbetsmarknadsenhet med målet att fler kommuninvånare 
ska bli självförsörjande via jobb, utbildning eller annan åtgärd. 

Socialnämnden föreslår i beslut 2019-10-23, § 106 att kommunfullmäktige ska 
anse motionen besvarad utifrån att kommunledningsförvaltningen genom 
kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 177 påbörjat och finansierat arbetet med 
hur en framtida arbetsmarknadsenhet kan organiseras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14, § 16 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-12-17, § 187 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-09-10, § 177 

• Socialnämndens bes] ut 2019-10-23, § 106 

• Socialförvaltningens och kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2019-09-19 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § 107 

• Motion från Lars Ingvert (S) och Stefan Jönsson (S) daterad 2019-06-17 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

/! 



Sammanträdesprotokoll[B Älmhults 
lijl kommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges behandling 

Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Lars Ingvert (S) och Predrag Jankovic (V) instämmer i yrkandet. 

Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Stefan Jönssons förslag emot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Arbetsmarknadssamordnare 
Kommunchef 

Justerandes signaturer 

Ordförande Sekreterare UtdragsbestyrkandeI Justera: e 

~r54 ·e) 



Sammanträdesprotokoll[ij] Älmhults 
ll)j kommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 11 Reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet 
Ärendenummer KS 2019/116 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala 

tillgänglighetsrådet enligt förslag daterat 2019-09-1 9. Reglementet gäller 
från och med 2020-02-01. 

2. Reglemente för tillgänglighetsrådet, fastställt av kommunfullmäktige 
2012-08-27, § 100 upphör att gälla 2020-01-31 . 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 100 reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet. 

Kommunledningsförvaltningen har i dialog med tillgänglighetsrådet gjort en 
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med 
nuvarande reglemente gäller framför allt följande: 

• Rådets syfte definieras uttryckligen utifrån FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 

• Reglerna för vilka handikapporganisationer som får utse representanter i rådet 
har definierats tydligare 

• Kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden ska utse 
representanter i rådet bland sina ledamöter 

• Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten 

• Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden 
och i brådskande fall svara på remisser i rådets namn 

• Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte 
eller justeras 

Justerandes signaturer 

SekreterareOrdförande Utdragsbestyrkande 

) 
111 



Sammanträdesprotokoll[ii] Älmhults 
llll kommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

• Rådet får i kommunens nämnder initiera ärenden som gäller personer med 
funktionsnedsättning, inom ramen för rådets reglemente och den kommunala 
kompetensen 

• Rådets ledamöter och ersättare ska ha rätt till regelbunden utbildning inom 
områden relevanta för rådets uppdrag. 

Reglementet har även strukturerats om förtydligats på en del områden, till 
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur 
revidering av reglemente ska ske. 

Tillgänglighetsrådet har i anteckningar från 2019-09-11, § 5 ställt sig bakom 
förslaget till reglemente. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14, § 14 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-12-17, § 185 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19 

• Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19 

• Kommunala tillgänglighetsrådets anteckningar 2019-09-11 , § 5 

• Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 100 

Beslutet skickas till 
Kommunala tillgänglighetsrådet 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

I 



Sammanträdesprotokoll[ii]Älmhults
lfJlkommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 12 Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Ärendenummer KS 2019/116 

Kommunfullmäktiges beslut 
I. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunala pensionärsrådet 

enligt förslag daterat 2019-09-19. Reglementet gäller från och med 
2020-02-01. 

2. Reglemente för pensionärsrådet, fastställt av kommunfullmäktige 
2012-08-27, § 99 upphör att gälla 2020-01-31. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2012-08-27, § 99 reglemente för kommw1ala 
pensionärsrådet. 

Kommunledningsförvaltningen har i dialog med pensionärsrådet gjort en 
översyn och tagit fram förslag på nytt reglemente. Förändringarna jämfört med 
nuvarande reglemente gäller framför allt följande: 

• Rådets funktion som remissinstans i frågor som rör äldre framhävs 

• Rådets möten ska vara öppna för åhörare från allmänheten 

• Rådet får tillsätta en arbetsgrupp som vid behov kan bereda rådets ärenden 
och i brådskande fall svara på remisser i rådets nanm 

• Rådet får välja om mötesanteckningar ska godkännas på nästföljande möte 
eller justeras 

• Rådet får initiera ärenden som gäller äldre i kommunens nämnder, inom 
ramen för rådets reglemente och den kommunala kompetensen. 

Reglementet har även strukturerats om och förtydligats på en del områden, till 
exempel hur ärenden väcks i rådet, hur mötesanteckningar ska hanteras och hur 
revidering av reglemente ska ske. 

Justerandes signaturer 

Justerare SekreterareOrdförande Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll[il] Älmhults 
ltjikommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14, § 15 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-12-17, § 186 

• Kornmunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19 

• Förslag till nytt reglemente daterat 2019-09-19 

• Kommunala pensionärsrådets anteckningar 2019-09-18, § 23 

• Reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-08-27, § 99 

Beslutet skickas till 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

/I 
17 



Sammanträdesprotokoll[li]Älmhults
ltllkommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1 (2) 

Kommunfullmäktige 

§ 13 Frågor 

Nedanstående frågor ställs vid sammanträdet. Kommunfullmäktige medger för 
var och en av frågorna att de får ställas. 

• Eva Ballovarre (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) angående förtroendet för kommunens tjänstepersoner utifrån 
ett citat som framförts på Facebook av en företrädare för alliansen: har 
alliansen förtroende för kommunens tjänstepersoner? 

Utbildningsnämndens ordförande svarar att han har fullt förtroende för 
kommunens tjänstemän och särskilt de han dagligen arbetar nära. Vidare 
tolkar han inte citatet som ett negativt uttalande men konstaterar att tonen på 
sociala medier tyvärr tenderar att emellanåt vara hård och uppmanar till 
eftertanke inför hur man framför sina åsikter på exempelvis Facebook. 

• Stefan Jönsson (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) angående kommunens skolbibliotekarier: om de föreslagna 
sex miljoner i välfärdspengar till skola, vård och omsorg kommer Älmhults 
kommun tillhanda så som föreslagits, skulle du då kunna tänka dig att avsätta 
1,5 miljoner för att rädda kommunens skolbibliotekarier? 

Utbildningsnämndens ordförande svarar att frågan av flera anledningar är 
komplex och inte går att besvara med "ja" eller "nej". Diskussionen om var 
de välfärdspengar som eventuellt kan komma att tillföras Älmhults kommun 
handlar om kommunens ekonomi i sin helhet och därmed om prioriteringar 
bland samtliga verksamheter. 

• Michael Öberg (MP) frågar utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) angående besparingar i utbildningsnämnden: varför sparar 
man in pengar på barnen i förskolan och därmed ökar antalet barn per 
pedagog vilket särskilt missgynnar barn med särskilda behov? 

Utbildningsnämndens ordförande svarar att de yngre barnen är färre detta år 
vilket bidragit till nämndens beslutade besparingar men att barnpengen som 
beräknas utifrån samtliga barn faktiskt kommer att öka. Vidar anför han att de 
yngre barnen är dyrare för verksamheten samt att det kan vara svårt att i 
siffror ta mått eftersom förutsättningar är föränderliga. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Juste rare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Bfl 



Sammanträdes protokoll ~ Älmhults 
ltlJkommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

• Eva Ballovarre (S) frågar utbildningsnämndens vice ordförande Tomas 
Simonsson (M) angående besparingar och välfärdsmiljarder: kan du tänka dig 
att tillföra utbildningsnämnden eventuella pengar från välfärdsmiljardema att 
tillföra skolan för att slippa besparingar? 

Utbildningsnämndens vice ordförande svarar att det är inga pengar som 
nämnden kan disponera fritt innan de tilldelats men att han inte utesluter att 
så kan bli fallet om utbildningsnämnden skulle få del av dessa eventuella 
pengar. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

~/l 
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Sammanträdesprotokoll[HÄlmhults
IIIJkommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1 (1) 

Kommunfullmäktige 

§ 14 Interpellation - ställd av Eva Ballovarre (S) till 
kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola 
(C)ang.budget2020 
Ärendenummer KS 2020/11 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och konstaterar 

att den är besvarad. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) ställer interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Elizabeth Peltola (C) angående budget 2020: 

• Vad avser alliansen genomföra för åtgärder för att få upp kommunens resultat 
på plus igen? 

• Anser alliansen att budget 2020 lever upp till god ekonomisk hushållning? 

Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) har lämnat skriftligt svar 
2020-01-26 

Besluts underlag 
• Interpellation inkommen 2020-01-15 

• Svar på interpellation inkommet 2020-01-26 

Justerandes signaturer 

Sekreterare Utdragsbestyrkande Ordförande 



Sammanträdesprotokoll[jj] Älmhults 
ltjl kommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 15 Motion om behovet av kommunekologisk 
kompetens för att säkra biologisk mångfald -
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/5 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Följande motion har lämnats in till dagens sammanträde; 

• Motion från Michael Öberg (MP) om behovet av kommunekologisk 
kompetens för att säkra den biologiska mångfalden. 

Beslutsunderlag 
• Motion inkommen 2020-01-23 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

SekreterareOrdförande Utdragsbestyrkande 

Il 
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Sammanträdesprotokoll[il)Älmhults
19ikommun 2020-01-27 Sidnummer, beslut 1 ( 1) 

Kommunfullmäktige 

§ 16 Meddelanden 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att godkänna upphandlingsplan 
för 2020 samt begära återkoppling avseende vissa genomförda upphandlingar 
(Dnr2019/131) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

I 


