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Elisabeth Olofsson 
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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) 
Daniel Stenvall (M) 
Dan Blixt (M) 
Gusten Mårtensson (C) 
Elizabeth Peltola (C) 
Thomas Harrysson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Vidar Lundbäck (C) 
Pontus Haglund (C) 
John-Arne Sandström (C) 
Bo Bergsjö (L) 
Karl-Henrik Wallerstein (KD) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S) 
Monica Haider (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Petra Karlsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Tommy Lövquist (S) 
Ann Johansson (S) 
Håkan Pettersson (S) 
Ulla-Britt Andreasson (V)
Michael Öberg (MP) 
Börje Tranvik (SD) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
Tord Helle (SD) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 

Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörande ersättare 
Tord Åkesson (M) 
Selin Hult (C) 
Lina Yosefi (L) 
Kristina Spjut Sahlberg (S) 

Tjänstemän 
Anders Nyberg, tillförordnad kommunchef 
Paul Robertsson, planeringschef 
Elisabeth Olofsson, kommunjurist 

Övriga deltagande 
Marie Rosenqvist (M), socialnämndens ordförande 
Roland Johansson (M), tekniska nämndens ordförande 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 



4

 

 

 

 

2019/31

2019/31

2019/107

2019/48

2019/97

2019/32

2019/71

2018/102

2019/41

2018/14

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

§ 124 Fastställande av föredragningslistan 6 
§ 125 Kalendarium 7 
§ 126 Frågor 8 - 9 
§ 127 Interpellation - Ställd av Eva Ballovarre (S) till 

tekniska nämndens ordförande Roland 
Johansson ang. trafiksäkerhet 

10 

§ 128 Interpellationssvar från tekniska nämndens 
ordförande Roland Johansson (M) på Eva 
Ballovarres (S) interpellation ang. 
trafiksäkerhet 

11 

§ 129 Motion om att införa möjlighet för 
kommunanställda att lämna blod på betald 
arbetstid - Eva Ballovarre (S) 

12 

§ 130 Val av styrelse i Fundamentet AB 13 - 14 
§ 131 Avsägelse och begäran om ny sammanräkning 

- ledamot i kommunfullmäktige 
15 

§ 132 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i 
kommunstyrelsen och socialnämnden 

16 

§ 133 Avsägelse och fyllnadsval - styrelseledamot 
ÄNAB 

17 

§ 134 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare tekniska 
nämnden 

18 

§ 135 Val av nämndemän till tingsrätten 19 - 20 
§ 136 Taxa för tobakstillstånd m.m. -revidering 21 - 22 
§ 137 Utbetalning av kommunalt partistöd för 2020 23 - 24 
§ 138 Svar på motion (S) om kartläggning av hur vi 

mår i Älmhult 
25 

§ 139 Svar på motion (C) om att införa utmärkelsen
"Årets arbetsplats" i Älmhults kommun 

26 - 27 

§ 140 Svar på motion (S) om att starta en fritidsbank i
Älmhults kommun 

28 - 29 

§ 141 Svar på motion (M) om att utreda möjlighet att 30 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2019/72

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 

Kommunfullmäktige 

förvärva och driva Folkets hus som 
medborgarhus 

§ 142 Årsredovisning Sydarkivera 2018 31 
§ 143 Meddelanden 32 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 124 Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändring: 

 Ärendet ”Avveckling av Fundamentet AB” utgår. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 125 Kalendarium 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 126 Frågor 

Stefan Jönsson (S) frågar kommunstyrelsens första vice ordförande Sonja 
Emilsson (M) om upphandlingsförfarandet avseende den nya skolan i Bökhult 
och om kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om det hyresavtal som ska 
ingås med företaget Bonovum AB? Stefan Jönsson frågar också om möjligheten 
till att ta del av hyresavtalet innan beslut fattas? 
Sonja Emilsson svarar att kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i denna 
fråga i enlighet med det uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att ge 
kommunstyrelsen. Sonja Emilsson svarar vidare att självklart kommer 
möjligheten att ta del av hyresavtalet innan beslutsfattande ges. 

Håkan Pettersson (S) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Tomas 
Simonsson (M) hur rökförbudet har genomförts och kommunicerats på 
kommunens idrottsplatser? 
Tomas Simonsson svarar att utgångspunkten är att man följer lagen i detta 
avseende, men att han inte vet hur skyltningen har genomförts eller hur det har 
kommunicerats. Vidare menar Tomas Simonsson att det finns anledning att se 
över bidragsdelen till de föreningar som inte lever upp till rökförbudet. 

Lars Ingvert (S) frågar tekniska nämndens ordförande Roland Johansson (M) om 
skötsel av gator och parker i Älmhult och framförallt om allén som går mellan 
kommunhuset och IKEA verkligen ska bestå av döda och halvdöda träd? 
Roland Johansson svarar att det finns brister i skötseln av gator och parker som 
måste åtgärdas samt att tjänstemännen måste sköta sina jobb. Han ska ta upp 
frågan på tekniska nämndens nästkommande möte. 

Börje Tranvik (SD) frågar miljö- och byggnämndens ordförande Pontus Haglund 
(C), med anledning av borttagandet av Langes och Sibyllas skyltar längs väg 23, 
varför Älmhults kommun plockar ner sina skyltar medans Alvesta kommun har 
kvar sina? 
Pontus Haglund svarar att det är Trafikverket och Länsstyrelsen som ålägger 
kommunerna att plocka bort skyltar och att man helt enkelt har kommit olika 
långt gällande kommunerna. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Gull-Britt Tranvik (SD) frågar miljö- och byggnämndens ordförande Pontus 
Haglund (C) om underhållet längs väg 600 samt om han har svar på förra mötets 
fråga om bygglov behövs för att ha gasol och gas på sin fastighet för försäljning? 
Pontus Haglund svarar att underhållet av väg 600 sköts av Vägverket och att han 
därför inte kan besvara den frågan. Gällande bygglov för försäljning av gasol 
och gas svarar han att det beror på om det är en fast eller rörlig anläggning och 
att man också kan behöva söka tillstånd hos räddningstjänsten. 

Michael Öberg (MP) frågar kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) 
om hur lång tid underhållsarbetet längs väg 23 ska ta? 
Elizabeth Peltola svarar att det är en fråga för Trafikverket men att hon hört att 
det kan handla om en fördröjning på grund av viltstängslet. Hon vet dock inte 
om detta är ett sanningsenligt påstående eller ej. 

Gusten Mårtensson (C) frågar kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola 
(C) om den nya skolan i Bökhult och vad som är rätt eller fel av det som har 
skrivits i media den senaste tiden? 
Elizabeth Peltola svarar att det har förekommit direkta felaktigheter i 
tidningarna, bl.a. om det hyresavtal som ska undertecknas av kommunstyrelsen. 
Detta är ett uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om och gett till 
kommunstyrelsen. Det pågår för tillfället en förhandling om hyresavtalet och 
utfallet av den är oklar. Laglighetsprövning av beslutet är på gång, Älmhults 
kommun är inte först på banan med detta upplägget. Förfarandet har tidigare 
använts av Halmstads kommun och av Domstolsverket själva, vilket vore 
konstigt om det vore olagligt. 

Eva Ballovarre (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) 
om det finns någon ny information om ärendet har beviljats förtur i 
förvaltningsrätten? 
Elizabeth Peltola svarar att hon per dagens datum har fått information om att 
ärendet tilldelats en handläggare och ansvarig domare samt att avslag hur som 
helst inte har getts på förtursbegäran. Hon tillägger att det finns både en plan B 
och C för att hantera utfallet av domen. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 127 Interpellation - Ställd av Eva Ballovarre (S) till 
tekniska nämndens ordförande Roland Johansson 
ang. trafiksäkerhet 
Ärendenummer KS 2019/31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Eva Ballovarre (S) har ställt interpellation, daterad 2019-08-13, till tekniska 
nämndens ordförande Roland Johansson (M). Eva Ballovarre ställer i 
interpellationen följande frågor. 
- Hur arbetar tekniska nämnden med att öka trafiksäkerheten i hela kommunen 

för gång- och cykeltrafikanter? 
- Vilka politiska prioriteringar tänker du göra för att öka trafiksäkerheten och 

underlätta cyklandet i hela kommunen? 
- Hur går det med framtagandet av Cykelplanen för Älmhults kommun? 

Beslutsunderlag 
  Interpellation från Eva Ballovarre (S) daterad 2019-08-13 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 128 Interpellationssvar från tekniska nämndens 
ordförande Roland Johansson (M) på Eva 
Ballovarres (S) interpellation ang. trafiksäkerhet 
Ärendenummer KS 2019/31 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige konstaterar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning av ärendet
 Eva Ballovarre (S) har ställt interpellation, daterad 2019-08-13 till tekniska 
nämndens ordförande Roland Johansson (M). Eva Ballovarre ställer i 
interpellationen följande frågor. 
- Hur arbetar tekniska nämnden med att öka trafiksäkerheten i hela kommunen 

för gång- och cykeltrafikanter? 
- Vilka politiska prioriteringar tänker du göra för att öka trafiksäkerheten och 

underlätta cyklandet i hela kommunen? 
- Hur går det med framtagandet av Cykelplanen för Älmhults kommun? 

Kommunfullmäktige medgav 2019-08-26, § 127 att interpellationen får ställas. 
Tekniska nämndens ordförande Roland Johansson (M) har besvarat 
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 127 

 Interpellation daterad 2019-08-13 

 Svar på interpellation daterat 2019-08-25 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 129 Motion om att införa möjlighet för 
kommunanställda att lämna blod på betald 
arbetstid - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2019/107 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

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

 Motion från Eva Ballovarre (S) om att införa möjlighet för kommunanställda 
att lämna blod på betald arbetstid daterad 2019-08-13 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 130 Val av styrelse i Fundamentet AB 
Ärendenummer KS 2019/48 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och suppleanter till 

Fundamentet AB:s styrelse för tiden 2019 – 2023: 

Ledamöter 
Elizabeth Peltola (C), Gemlagatan 7, 343 71 Diö 
Eva Ballovarre (S), Ågatan 12, 343 71 Diö 
Sonja Emilsson (M), Garphyltan 984, 343 74 Liatorp 

Suppleanter 
Soili Lång-Söderberg (M), Hårhult 7747, 343 96 Hallaryd
Stefan Jönsson (S), Östra Esplanaden 16 T, 343 31 Älmhult 
Tomas Harrysson (C), Buhult Södregård 1, 343 73 Virestad 

Ordförande 
Elizabeth Peltola (C) 

Vice ordförande 
Eva Ballovarre (S) 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Förrätta val av styrelse för Fundamentet AB för tiden 2019 – 2023. 

Beslutsunderlag 
  Valberedningens förslag 2019-08-26, § 2 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Fundamentet AB 
HR-avdelningen 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 131 Avsägelse och begäran om ny 
sammanräkning - ledamot i kommunfullmäktige 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beviljar Mattias Lindqvist (S) avsägelse från uppdraget 

som ledamot i kommunfullmäktige. 

 Kommunfullmäktige hemställer om att länsstyrelsen utser ny ledamot efter 
Mattias Lindqvist (S) i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Mattias Lindqvist (S) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
  Avsägelse från Mattias Lindqvist (S) daterad 2019-07-31 

 Valberedningens protokoll 2019-08-26 § 3 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 132 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i 
kommunstyrelsen och socialnämnden 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beviljar Mattias Lindqvists (S) avsägelse från 

uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och socialnämnden. 

 Kommunfullmäktige utser Petra Karlsson (S) till ny ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen efter Mattias Lindqvist (S) samt Ann Johansson (S) som 
ersättare. 

 Kommunfullmäktige utser Silvia Lobos (S) till ny ordinarie ledamot i 
socialnämnden efter Mattias Lindqvist (S) samt bordlägger fyllnadsvalet av 
ny ersättare. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Mattias Lindqvist (S) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i  
kommunstyrelsen och socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
  Avsägelse från Mattias Lindqvist (S) daterad 2019-07-31 

 Valberedningens protokoll 2019-08-26 § 4 

Beslutet skickas till 
Mattias Lindqvist 
Petra Karlsson 
Ann Johansson 
Silvia Lobos 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 133 Avsägelse och fyllnadsval - styrelseledamot 
ÄNAB 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beviljar Staffan Ferm (S) avsägelse från uppdraget som 

styrelseledamot i ÄNAB. 

 Kommunfullmäktige utser Åke Karlsson (S) till ny styrelseledamot och vice 
ordförande efter Staffan Ferm (S) samt Monika Nilsson (S) som ersättare. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Staffan Ferm (S) har begärt befrielse från uppdraget som styrelseledamot i
ÄNAB. 

Beslutsunderlag 
 Avsägelse från Staffan Ferm daterad 2019-07-01 

 Valberedningens protokoll 2019-08-26 § 5 

Beslutet skickas till 
Staffan Ferm 
Åke Karlsson 
Monika Nilsson 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 134 Avsägelse och fyllnadsval - ersättare 
tekniska nämnden 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beviljar Minette Sturve (S) avsägelse från uppdraget 

som ersättare i tekniska nämnden. 

 Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsval av ny ersättare efter Minette 
Sturve (S) i tekniska nämnden. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Minette Sturve (S) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
 Minette Sturves (S) avsägelse daterad 2019-08-06 

 Valberedningens protokoll 2019-08-26 § 6 

Beslutet skickas till 
Minette Sturve 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 135 Val av nämndemän till tingsrätten 
Ärendenummer KS 2019/51 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar ett utse följande nämndemän till Växjö 

tingsrätt för åren 2020 – 2023: 

Matilda Karlsson, Sjuhult Lugnet, 343 97 Älmhult
Knut Lange, Apelhult 1706, 343 90 Älmhult
Elof Danielsson, Forreryd 81, 343 97 Älmhult
Jens Jörgensen, Siestavägen 11, 343 37 Älmhult
Hilda Ardash, Hjortvägen 37, 343 36 Älmhult
Eva Gustavsson, Stenhuggarvägen 11, 343 31 Älmhult
Åke Karlsson, Fjällgatan 15, 343 74 Liatorp
Hillevi Wegendal, Oxtorgsgatan 3A, 343 32 Älmhult
Karl-Bertil Bertilsson, Norra Esplanaden 13, 343 30 Älmhult 
Börje Tranvik, Trolleboda 4578, 343 92 Häradsbäck 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Val av nämndemän i tingsrätt förrättas av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige ska välja tio stycken nämndemän till Växjö tingsrätt för 
åren 2020 -2023. 

Beslutsunderlag 
 Valberedningens protokoll 2019-08-26 § 7 

 Skrivelse från Växjö tingsrätt daterad 2019-03-01 

Beslutet skickas till 
Matilda Karlsson 
Knut Lange 
Elof Danielsson 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Jens Jörgensen 
Hilda Ardash 
Eva Gustavsson 
Åke Karlsson 
Hillevi Wegendal 
Karl-Bertil Bertilsson 
Börje Tranvik 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



21

 
 

 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 136 Taxa för tobakstillstånd m.m. -revidering 
Ärendenummer KS 2019/97 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för tillsyn av receptfria läkemedel, 

folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, enligt miljö- 
och byggnämndens förslag daterat 2019-04-16. 

2. Taxan gäller från och med 2019-10-01 och ersätter tidigare beslutad taxa. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
2019-07-01 träder ny lag om tobak och liknande produkter i kraft. Tidigare 
krävdes endast en anmälan för att få sälja tobaksprodukter, men i den nya 
lagstiftningen krävs tillstånd för tobaksförsäljning. Enligt 8 kap 1 § lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter får avgift tas ut för prövning av 
försäljningstillstånd. 
Älmhults kommuns taxa för tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, antagen 2018-10-29, § 217, 
omfattar inte prövning av tillståndsansökningar. Miljö- och byggnämnden 
föreslår därför i beslut 2019-04-27, § 38, en revidering av taxan enligt förslag 
daterat 2019-04-16. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13, § 150 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-06, § 113 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-01 

 Miljö- och byggnämndens beslut 2019-04-29, § 38 

 Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – förslag till revidering 
daterat 2019-04-16 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 137 Utbetalning av kommunalt partistöd för 2020 
Ärendenummer KS 2019/32 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av följande belopp som 

partistöd (exklusive utbildningsstöd) för 2020: 
Socialdemokraterna 207 800 kronor 
Centerpartiet 160 800 kronor 
Liberalerna 51 200 kronor 
Kristdemokraterna 51 200 kronor 
Miljöpartiet de gröna 35 500 kronor 
Moderata Samlingspartiet 145 100 kronor 
Sverigedemokraterna 82 500 kronor 
Vänsterpartiet 51 200 kronor 

2. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att betala ut partistödet i januari 2020. 
3. Utbildningsstöd reserveras med följande belopp för 2020: 

Socialdemokraterna 33 385 kronor 
Centerpartiet 25 039 kronor 
Liberalerna 5 564 kronor 
Kristdemokraterna 5 564 kronor 
Miljöpartiet de gröna 2 782 kronor 
Moderata Samlingspartiet 21 257 kronor 
Sverigedemokraterna 11 128 kronor 
Vänsterpartiet 5 564 kronor 

4. Utbildningsstödet administreras av HR-avdelningen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-05-28, § 159 reglemente för kommunalt 
partistöd. Partistödet, som ska användas till att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin, ska betalas ut årligen under januari 
månad. 
Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av partistöd. 
Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från 
partiet samt uträkning av respektive partis stöd föregående år. Redovisningen 
ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen för 2018 är därför den 
som ligger till grund för beslut om utbetalning för 2020, och ska ha redovisats 
senast 30 juni 2019. 
Partistödet delas in i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd. Stödets storlek 
utgår ifrån ett grundbelopp som årligen uppräknas med inkomstbasbeloppet.  
Grundstödet är efter indexuppräkning 19 784 kronor. Varje parti erhåller lika 
stort grundstöd. Mandatstödet är 15 662 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige. Utbildningsstödet är 2 782 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige, men betalas inte ut i tillsammans med övrigt partistöd. Det 
totalt utbetalda partistödet per parti ska avrundas till närmast jämna hundratal 
kronor. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13, § 154 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-06, § 103 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05 

 Redovisning från 
o Kristdemokraterna 2019-02-01 
o Moderaterna 2019-02-08 
o Liberalerna, 2019-02-13 
o Centerpartiet, 2019-06-04 
o Miljöpartiet, 2019-06-24 
o Socialdemokraterna, 2019-06-24 
o Vänsterpartiet 2019-06-24 
o Sverigedemokraterna 2019-07-01 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 138 Svar på motion (S) om kartläggning av hur vi 
mår i Älmhult 
Ärendenummer KS 2019/71 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Mattias Lindqvist (S) föreslår i motion daterad 2019-04-17 att Älmhults 
kommun kartlägger och sammanställer fakta och statistik för kommunens 
invånare kopplat till hälsa, trygghet och integration. En sådan kartläggning ska 
enligt motionen genomföras regelbundet och föreslå ett antal prioriterade 
åtgärder för ökad folkhälsa och social hållbarhet. 
Kommunfullmäktige har 2019-04-29, § 60 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-06, § 104 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-19 

 Motion daterad 2019-04-17 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Eva Ballovarre (S) yrkar att motionen ska bifallas. 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att motionen ska avslås.  
Beslutsgång
Ordförande Bo Mazetti-Nissen (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår motionen och finner att kommunfullmäktige avslår motionen. 
Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 139 Svar på motion (C) om att införa utmärkelsen 
"Årets arbetsplats" i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2018/102 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunfullmäktige ger HR-avdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag på 

innehåll, prissumma och arbetsformer med mera där hänsyn tas till gällande 
personalpolitik. 

3. Kommunfullmäktige ger personalutskottet i uppdrag att utarbeta direktiv för 
hur motionen kan förverkligas i samband med ett program för stimulering av 
arbetsplatserna. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i motion daterad 2018-06-23 att Älmhults
kommun inför utmärkelsen ”Årets arbetsplats” i Älmhults kommun i syfte att 
uppmärksamma en enhet eller motsvarande som är ett gott exempel för andra 
arbetsplatser samt att förvaltningen får i uppdrag att ta fram lämpligt reglemente 
för utmärkelsen. 

Kommunstyrelsens personalutskott har inkommit med förslag till beslut, 2019-
05-27, § 28. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13, § 156 

 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2019-05-27, § 28 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-19 

 Motion från Gusten Mårtensson (C) om att införa utmärkelsen ” Årets 
arbetsplats” i Älmhults kommun. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
Personalutskottet 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 140 Svar på motion (S) om att starta en 
fritidsbank i Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2019/41 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att undersöka 

föreningarnas nuvarande utlåningsverksamhet samt efterfråga deras 
intresse kring samarbete om en fritidsbank. 

2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
ovanstående uppdrag. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Mattias Lindqvist (S) föreslår i motion daterad 2019-02-12 att Älmhults 
kommun ska utreda förutsättningarna för att starta en fritidsbank i kommunen 
samt utreda om fritidsbanken kan drivas som ett arbetsmarknadsprojekt och hur 
relevanta föreningar i kommunen kan engageras i verksamheten. 
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med förslag till beslut, 2019-04-24, § 
40. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13, § 157 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-06, § 105 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-24, § 40 

 Kultur- och fritidsnämndens yttrande daterat 2019-04-11 

 Motion (S) om att starta en fritidsbank daterad 2019-04-01 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 141 Svar på motion (M) om att utreda möjlighet 
att förvärva och driva Folkets hus som 
medborgarhus 
Ärendenummer KS 2018/14 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Sonja Emilsson (M) och Bo Mazetti-Nissen (M) föreslår i motion daterad 2018-
01-22 att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna 
för Älmhults kommun att förvärva och driva Folkets hus som ett medborgarhus. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i yttrande daterat 2019-06-11 att 
motionen avslås då nuvarande ägare till Folkets hus inte är intresserad av att 
sälja fastigheten. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13, § 158 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-06, § 106 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11 

 Motion (M) om att förvärva och driva Folkets hus som ett medborgarhus. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 142 Årsredovisning Sydarkivera 2018 
Ärendenummer KS 2019/72 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beviljar för Älmhults kommuns del förbundsstyrelsen i 

kommunalförbundet Sydarkivera ansvarsfrihet för 2018. 
2. Årsredovisningen för Sydarkivera 2018 godkänns. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun är sedan 2015-01-01 medlem i kommunalförbundet 
Sydarkivera. Förbundets syfte är i korthet att ta fram och förvalta en långsiktig 
e-arkivslösning för förbundets medlemmar. Kommunfullmäktige har 
2017-12-18, § 168 valt att utträda ur förbundet med en uppsägningstid om tre år. 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har översänt årsredovisning för 2018 till 
Älmhults kommun. Kommunfullmäktige ska, i likhet med övriga 
förbundsmedlemmars fullmäktige, fatta beslut om godkännande av 
årsredovisningen och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13, § 161 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-21, § 97 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-23 

 Förbundsfullmäktiges beslut 2019-04-05, § 12 

 Sydarkiveras årsredovisning 2018, daterad 2018-02-26 

 Revisionsberättelse daterad 2019-03-22 

 Granskning av årsredovisning 2018, revisionsrapport daterad 2019-03-15 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-08-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 143 Meddelanden 

 Årsredovisning från VoB Syd 2018 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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