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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 

Kommunfullmäktige 2020-02-24 

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

Paragrafer 
17-30 

Utses att justera 
Anders Mårtensson (C) och Tord Helle (SD) 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult  2020-03-02 

Underskrifter 
Sekreterare ____________________________________ 

Felicia Sandberg 

Ordförande ____________________________________ 
Bo Mazetti-Nissen (M) 

Justerande ____________________________________ 
Anders Mårtensson (C) och Tord Helle (SD) 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Anslaget sätts upp Anslaget tas ner 
2020-03-02 2020-03-24 

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Närvarolista 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 

Sekreterare Utdragsbestyrkande 



3

 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörande ersättare 
Lina Yosefi (L) ers: Senada Hodzic (L) 
Hilda Aramayes Ardash (KD) ers: Karl-Henrik Wallerstein (KD) 
Patricia Schooner (S) ers: Petra Karlsson (S) 
Silvia Lobos (S) ers: Tommy Lövquist (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Marie Rosenquist (M) 

Tjänstemän 
Roger Johansson, utbildningschef 
Elisabeth Olofsson, kommunjurist 
Isak Augustinsson, receptionist 
Felicia Sandberg, sekreterare 

Övriga deltagande 
Ingemar Almqvist (S), kommunrevisionens ordförande 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2019/58

2020/15

2020/2

2019/116

2019/147

2019/150

2019/142

2018/108

2020/13

2020/22

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

§ 17 Fastställande av föredragningslistan 5 
§ 18 Kalendarium 6 
§ 19 Avsägelse och fyllnadsval - suppleant i

styrelsen för Älmhultsbostäder AB 
7 

§ 20 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i tekniska 8 
nämnden 

§ 21 Servicecenter i Älmhults kommun 9 - 10 
§ 22 Reglementen för kommunstyrelse, nämnder 11 - 14 

och revisorer – revidering 
§ 23 Överföring av investeringsmedel från 15 - 16 

utbildningsnämnden till tekniska nämnden 
§ 24 Verksamhetsplan 2020 17 - 18 
§ 25 Förbundsordning för VoB Kronoberg 2020 19 
§ 26 Svar på motion (C) om paus i arbetet med 20 - 21 

inventeringar av enskilda avlopp 
§ 27 Information från utbildningsnämnden 22 
§ 28 Frågor 23 - 24 
§ 29 Motion om utvärdering av chefsutbildningar 25 
§ 30 Motion om tobaksfritt liv för barn och unga - 

Michael Öberg (MP) 
26 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 17 Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan i enlighet med utskickad 
kallelse, med följande tillägg: 

 Motion om tobaksfritt liv för barn och unga – Michael Öberg (MP) (Dnr. 
KS 2020/22) tillkommer som ärende 17. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 18 Kalendarium 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 19 Avsägelse och fyllnadsval - suppleant i 
styrelsen för Älmhultsbostäder AB 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Karin Dellenmark (V) avsägelse från uppdraget 

som suppleant i styrelsen för Älmhultsbostäder AB. 
2. Kommunfullmäktige utser Karl-Bertil Bertilsson (V), Norra Esplanaden 13, 

343 30 Älmhult, till ny suppleant i styrelsen för Älmhultsbostäder AB. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Karin Dellenmark (V) har avsagt sig uppdraget som suppleant i styrelsen för 
Älmhultsbostäder AB. 
Förrättas fyllnadsval till uppdraget som suppleant i styrelsen för 
Älmhultsbostäder AB. Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
 Valberedningens protokoll 2020-02-24, § 6 

 Avsägelse från Karin Dellenmark inkommen 2019-11-26 

Beslutet skickas till 
Älmhultsbostäder AB 
Karin Dellenmark 
Vald 
HR-avdelningen 
Kanslienheten (matrikel) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 20 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i 
tekniska nämnden 
Ärendenummer KS 2020/15 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Marie Olofsson (C) avsägelse från uppdraget 

som ersättare i tekniska nämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser Anette Nilsson (C), Gamlelycke 9, 343 79 

Älmhult, till ny ersättare i tekniska nämnden. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Marie Olofsson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
Förrättas fyllnadsval till uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
 Valberedningens protokoll 2020-02-24, § 7 

 Avsägelse från Marie Olofsson (C) inkommen 2020-02-10 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Marie Olofsson 
Vald 
HR-avdelningen 
Kanslienheten (matrikel) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 21 Servicecenter i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2020/2 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att genomföra 

investeringen, att finansieras genom omföring av anslag från projekt 17471 
(1 491 000 kr), projekt nr 17482 (500 000 kr), projekt 17920 (2 000 000 kr), 
projekt 17400 (500 000 kr) till servicecenter och att dessa medel även följer 
med till år 2020. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommuns resultat i olika jämförelseprojekt som KKiK (kommunens 
kvalitet i korthet) och ranking av företagsklimat visar att kommunen har 
förbättringspotential inom flera områden kopplat till tillgänglighet och 
bemötande. Sammantaget behövs ett nytt angreppssätt för att förbättra, förnya
och förenkla den kommunala servicen i Älmhult. 

Nu föreslås att ett servicecenter inrättas i kommunen för att öka tillgänglighet 
och förbättra den kommunala servicen. Här skapas en ingång till kommunen där 
kunniga handläggare direkt tar emot och hanterar ärenden och frågor. 
Målet är att servicecentret ska vara självfinansierat och resurserna kommer från 
nämnderna, då handläggning som tidigare gjorts i de olika förvaltningarna flyttas 
till servicecentret. Initialt kommer det behövas finansiering för att bygga upp, 
investera och utbilda. Vidare krävs det en anpassning och modernisering av 
kommunhusets entré och reception till mer ändamålsenliga lokaler. 
En plan sätts för stegvis uppbyggnad och införande av servicecenter som ska 
invigas den 1 september 2020. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04, § 27 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 4 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Sonja Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD) och Bo Bergsjö (L) instämmer i 
yrkandet. 
Börje Tranvik (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens och Börje Tranviks förslag mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(4) 

Kommunfullmäktige 

§ 22 Reglementen för kommunstyrelse, nämnder
och revisorer – revidering 
Ärendenummer KS 2019/116 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer enligt förslag nedan uppräknade reglementen 

för 
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04 
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04 
o socialnämnden, daterat 2019-11-04 
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04 
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04 
o valnämnden, daterat 2019-11-04 
o revisorerna, daterat 2019-11-04 

Reglementena gäller från och med 2020-03-01. 
2. Tidigare reglementen, inklusive beslutade revideringar, för revisorerna, 

kommunstyrelsen och ovan nämnda nämnder upphör att gälla efter 2020-02-
29. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera miljö- och byggnämndens 
förslag till reglemente, daterat 2019-11-04. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att budget ska omföras mellan de nämnder som 
påverkas av verksamhetsomflyttningar. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att punkt 3 ”kalla ersättare om ledamoten inte 
själv ombesörjt detta”, i 22 §, tas bort ur samtliga reglementen. 

6. I nämndens ansvarsområde, 2 § i tekniska nämndens reglemente, föreslås 
följande tillägg som punkt 5: 
• utredning, projektering, upphandling och genomförande av de byggprojekt 
som fullmäktige fattat budgetbeslut om, inom ramen för mark och 
exploatering. 

7. I nämndens ansvarsområde, 2 § i tekniska nämndens reglemente, föreslås 
följande fotnot som tillägg i punkt 1: 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 2(4) 

Kommunfullmäktige 

• Förvaltning av kommunens fastigheter, anläggningar*, gator, skog, 
grönområden och vatten, 
*För vissa idrotts- och rekreationsanläggningar gäller dock att kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för förvaltningen. Ansvarsfördelningen 
dokumenteras i diverse överenskommelser. 

8. I fysisk planering, 13 § i kommunstyrelsens reglemente, föreslås följande 
fotnot som tillägg i punkt 4: 
• Mark- och exploateringsverksamhet och rätten att teckna avtal med extern 
part i frågor som avser exploateringsverksamheten.* 
(*Tekniska nämnden ansvarar dock för utredning, projektering, upphandling 
och genomförande av de byggprojekt som fullmäktige fattat budgetbeslut om 
inom ramen för mark och exploatering.) 

9. I styrelsens uppföljning, 10 § i kommunstyrelsens reglemente föreslås 
följande förändring i punkt 7: 
• Två gånger om året lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av 
fullmäktige. Redovisningarna skall lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april och oktober. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-17, § 272 reglementen för 
kommunstyrelsen, nämnderna och revisorerna. Sedan dess har behov av 
revidering identifierats på en rad punkter. Kommunledningsförvaltningen har 
därför, i samråd med representanter för nämnder och förvaltningar tagit fram 
förslag till reviderade reglementen. 
De revideringar som berör flera eller samtliga nämnder avser förtydliganden 
eller mindre förändringar avseende remisser, personalansvar, kallelser, 
protokollsanteckningar, säkerhet och beredskap samt organisatorisk tillhörighet 
för rådgivande organ. 
Några förändringar berör endast kommunstyrelsen eller styrelsens 
ansvarsfördelning gentemot tekniska nämnden. Dessa förändringar avser bland 
annat styrelsens möjlighet att ge uppdrag till nämnderna, samt ansvar för 
samordning av försäkringsfrågor, kris- säkerhets- och beredskapsfrågor. 
Styrelsens och tekniska nämndens ansvarsområden förtydligas även när det 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



13

 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 3(4) 

Kommunfullmäktige 

gäller fastighets- och lokalfrågor, markexploatering, renhållning och fysisk 
planering. 
Revideringar i revisorernas reglemente gäller även mindre förändringar 
avseende kallelser och protokollsanteckningar, motsvarande ändringar i 
nämndernas reglementen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04, § 29 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 5 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05 

 Förslag till reglementen för 
o kommunstyrelsen, daterat 2019-11-04 
o kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-04 
o miljö- och byggnämnden, daterat 2019-11-04 
o socialnämnden, daterat 2019-11-04 
o tekniska nämnden, daterat 2019-11-04 
o utbildningsnämnden, daterat 2019-11-04 
o valnämnden, daterat 2019-11-04 
o revisorerna, daterat 2019-11-04 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att miljö- och byggnämndens förslag till reglemente 
återremitteras för ytterligare beredning. 
Elizabeth Peltola (C) föreslår följande tillägg gällande tekniska nämndens 
förslag till reglemente: 

 I avsnitt ”nämndens ansvarsområde”, 2 § föreslås följande fotnot som tillägg i 
punkt 1: Förvaltning av kommunens fastigheter, anläggningar*, gator, skog, 
grönområden och vatten, 
*För vissa idrotts- och rekreationsanläggningar gäller dock att kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för förvaltningen. Ansvarsfördelningen 
dokumenteras i diverse överenskommelser. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 4(4) 

Elizabeth Peltola (C) föreslår följande tillägg gällande kommunstyrelsens förslag 
till reglemente: 

 I avsnitt ”fysisk planering”, 13 § i kommunstyrelsens reglemente, föreslås 
följande fotnot som tillägg i punkt 4: Mark- och exploateringsverksamhet och 
rätten att teckna avtal med extern part i frågor som avser 
exploateringsverksamheten.* 
(*Tekniska nämnden ansvarar dock för utredning, projektering, upphandling 
och genomförande av de byggprojekt som fullmäktige fattat budgetbeslut om 
inom ramen för mark och exploatering.) 

Elizabeth Peltola (C) föreslår följande ändring i kommunstyrelsens förslag till 
reglemente: 

 I avsnitt ”Styrelsens uppföljning”, 10 § i kommunstyrelsens reglemente 
föreslås följande förändring i punkt 7: Två gånger om året lämna fullmäktige 
en redovisning över beredningen av motioner som väckts i fullmäktige och 
som inte slutligt handlagts av fullmäktige. Redovisningarna skall lämnas in 
till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Elizabeth 
Peltolas förslag att återremittera miljö- och byggnämndens reglemente och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Elizabeth 
Peltolas förslag om tillägg i tekniska nämndens förslag till reglemente och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Elizabeth 
Peltolas förslag om tillägg i kommunstyrelsens förslag till reglemente och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Elizabeth 
Peltolas förslag om ändring i kommunstyrelsens förslag till reglemente och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 23 Överföring av investeringsmedel från 
utbildningsnämnden till tekniska nämnden 
Ärendenummer KS 2019/147 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens begäran om omföring av 

investeringsmedel om 750 000 kr för aulan till tekniska nämnden. 
2. Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens begäran om omföring av 

investeringsmedel om 100 000 kr för solskydd på Haganässkolan till tekniska 
nämnden. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämnden och tekniska nämnden 
ska hantera de negativa budgetavvikelserna i sin helhet för projekten i 
respektive nämnds årsanalys. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden ska hantera avvikelsen 
för det försenade projektet solskydd på Haganäs i investeringsuppföljningen 
2020. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen särskilt ska lyfta och 
hantera avvikelserna för dessa projekt i årsredovisningen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden inkom 2019-11-27, § 173 med begäran om omföring av 
investeringsmedel från utbildningsnämndens investeringsbudget 2019 till 
tekniska nämnden för investeringar enligt plan. Investeringsbudgeten ligger på 
utbildningsnämnden medan tekniska nämnden utför investeringen och tar 
utgifterna. 
Eftersom år 2019 bokföringsmässigt redan är stängt när ärendet hanteras i 
kommunfullmäktige föreslås att respektive nämnd istället kommenterar 
avvikelser för projekten i sin helhet i respektive årsanalys. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04, § 30 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 6 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-18 

 Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll § 173 daterat 2019-11-27 

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19 

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

§ 24 Verksamhetsplan 2020 
Ärendenummer KS 2019/150 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att omföra 400 000 kronor från projektet ”E-

handel” till nytt projekt ”Systemutveckling”. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2020. 
Inom kommunledningsförvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete där rutiner 
och processer ses över för att kunna möta de krav som ställs på kommunens 
verksamheter både internt och externt med de resurser som tilldelats. 

Kommunledningsförvaltningen önskar få använda medel för framtids- och 
utvecklingssatsningen till att täcka delar av det befintliga utvecklingsarbete som 
pågår. 

Ekonomisystemet och ärendehanteringssystemet behöver till viss del byggas om 
och utvecklas för att kunna stödja det nya processinriktade arbetssättet. Eftersom 
omprioritering behöver ske föreslår kommunledningsförvaltningen en omföring 
av investeringsbudgeten för ”E-handel” till ett nytt projekt ”Systemutveckling”. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04, § 32 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-17, § 182 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29 

 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020, daterad 2019-11-29 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 25 Förbundsordning för VoB Kronoberg 2020 
Ärendenummer KS 2019/142 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige antar reviderad förbundsordning enligt förslaget daterat 

2019-11-01. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för kommunalförbundet VoB Kronoberg har inkommit med förslag 
till reviderad förbundsordning. 
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje 
medlemskommuns fullmäktige. 
Socialnämnden har inget att erinra. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04, § 33 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 8 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26 

 Socialnämndens beslut 2019-12-18, § 131 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-10 

 Förslag reviderad förbundsordning daterat 2019-11-01 

 Följebrev Förbundsordning VoB Kronoberg daterad 2019-11-20 

Beslutet skickas till 
VoB Kronoberg 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 26 Svar på motion (C) om paus i arbetet med 
inventeringar av enskilda avlopp 
Ärendenummer KS 2018/108 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslår i motion daterad 2018-08-27 att Älmhults kommun 
pausar inventeringen av enskilda avlopp. Därtill föreslår motionären att 
kommunen inhämtar ny forskning och kunskap om teknikutveckling kring 
enskilda avlopps påverkan på miljön samt om den finska modellen. 
Motionen har remitterats till miljö- och byggnämnden för yttrande. Miljö- och 
byggnämnden föreslog 2018-10-22, § 88 att kommunfullmäktige ska avslå 
motionen. Av nämndens yttrande framgår att en paus av inventering av enskilda 
avlopp motverkar kommunens miljöplan och är inte i linje med 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Därtill framgår det av yttrandet att miljö- 
och byggförvaltningen redan inhämtar kunskap och aktuell forskning 
kontinuerligt och gör rimlighetsbedömningar löpande. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04, § 36 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-21, § 10 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2018-10-22, § 88 

 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-10-16 

 Miljö- och byggförvaltningens skrivelse ”Kommentarer och övervägande till 
motion (C) om paus i inventeringen av enskilda avlopp” 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Motion (C) om att pausa arbetet med inventering av enskilda avlopp daterad 
2018-08-27 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 27 Information från utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens ordförande Gusten Mårtensson (C) och utbildningschef 
Roger Johansson informerar om utbildningsnämndens verksamhet. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 28 Frågor 

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

 Stefan Jönsson (S) frågar utbildningsnämndens ordförande Gusten 
Mårtensson (C) angående den nya förskolan i Västra Bökhult: håller 
tidsramen om två månaders försening för byggnationen av den nya förskolan? 
Utbildningsnämndens ordförande svarar att han inte har ytterligare 
information än två månaders försening men att utbildningsnämnden följer 
ärendet och fortlöpande uppdaterar sig om läget. 

 Eva Ballovarre (S) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Tomas 
Simonsson (M) om kommunbibliotekens utlåning av e-böcker: kommer ni att 
göra något åt potten för att låna e-böcker eftersom efterfrågan är så pass stor? 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande svarar att det finns olika sätt att lösa 
detta problem. Han ser potten som en fördelningsresurs mellan de olika sätt 
som finns för att läsa böcker. Han öppnar vidare för möjligheten att inom 
ramen för de utvecklingspengar som finns, tillföra detta projekt en del av de 
pengarna. 

 Michael Öberg (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola 
(C) om kommunens budgetberedning: finns det en plan om förändring för 
budgetberedningen för att politiken genom hela processen ska vara delaktig? 
Kommunstyrelsens ordförande svarar att kommunen sedan ett par år tillbaka 
har en ny budgetberedningsprocess där en kick-off inleder processen och 
tjänstemannaorganisation, politiker och andra är inbjudna. Kick-offen 
innehåller bl.a. en utvärdering av föregående års budgetberedning och hon 
tycker att det är ett bra inspel att politiken ska vara mer delaktig i hela 
budgetberedningsprocessen. 

 Börje Tranvik (SD) frågar socialnämndens ordförande Marie Rosenquist (M) 
om den mediala rapporteringen kring orimliga arbetsförhållanden på 
Elmiersgården: kan personalen på Elmiersgården känna sig trygga när de går 
till sina arbetsplatser? 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Socialnämndens ordförande svarar att hon uppmärksammat den mediala 
rapporteringen och har en dialog med ansvariga tjänstepersoner. Hon har inte 
möjlighet att säga huruvida samtliga medarbetare på Elmiersgården kan 
känna sig trygga när de går till arbetet men socialnämnden är medvetna om 
problemet och arbetar med frågan med målet att se till att så blir fallet. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 29 Motion om utvärdering av chefsutbildningar 
Ärendenummer KS 2020/13 

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 utvärdering av chefsutbildningar. 

Beslutsunderlag 
 Motion inkommen 2020-02-06 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2020-02-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 30 Motion om tobaksfritt liv för barn och unga -
Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2020/22 

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 tobaksfritt liv för barn och unga. 

Beslutsunderlag 
 Motion inkommen 2020-02-20 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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