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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 

Kommunfullmäktige 2019-05-27 

Plats och tid 
Bygdegården Eneborg i Eneryda klockan 18:30–20:30 

Paragrafer 
78-85, 87-97 

Utses att justera 
Livia Martinsson (KD) och Patricia Schooner (S) 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult  

Underskrifter 
Sekreterare ____________________________________ 

Elisabeth Olofsson 

Ordförande ____________________________________ 
Bo Mazetti-Nissen (M) 

Justerande ____________________________________ 
Livia Martinsson (KD) och Patricia Schooner (S) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2019-05-27 

Anslaget sätts upp Anslaget tas ner 
2019-06-07 2019-07-01 

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) 
Daniel Stenvall (M) 
Dan Blixt (M) 
Elizabeth Peltola (C) 
Thomas Harrysson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Vidar Lundbäck (C) 
Pontus Haglund (C) 
John-Arne Sandström (C) 
Senada Hodzic (L) 
Bo Bergsjö (L) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Eva Ballovarre (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Lars Ingvert (S) 
Petra Karlsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Birgitta Bengtsson (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) 

Tjänstgörande ersättare 
Tord Åkesson (M) 
Selin Hult (C) 
Anders Mårtensson (C) 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 

Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 

Kommunfullmäktige 

Livia Martinsson (KD) 
Patricia Schooner (S) 
Staffan Ferm (S) 
Silvia Lobos (S) 
Carl-Bertil Bertilsson (V) 

Tjänstemän 
Roland Eiman, kommunchef 
Elisabeth Olofsson, kommunjurist 
Felicia Sandberg, jurist 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

§ 78 Fastställande av föredragningslistan 6 
§ 79 Kalendarium 7 
§ 80 Information om Eneryda med omnejd 8 
§ 81 Frågor 9 
§ 82 Interpellation - Ställd av Eva Ballovarre (S) till 10 

socialnämndens ordförande Else-Marie 
Rosenquist ang. rekrytering i 
socialförvaltningen 

§ 83 Motion om policy mot skadegörelse och brand 11 
- Eva Ballovarre (S) 

§ 84 Motion om cykelväg mellan Eneryda och 12 
Liatorp - Börje Tranvik (SD) 

§ 85 Motion om ängsmarkers betydelse för ökad 
biologisk mångfald - Michael Öberg (MP) 

13 

§ 87 Avsägelse och fyllnadsval 14 
§ 88 Uppförande av F-6 skola i Västra Bökhult 15 - 16 

(Majtorp 1:1) 
§ 89 Matvagnar-taxa 17 - 18 
§ 90 Fastställande av handlingsplan Älmhults 19 - 20 

Näringsfastigheter AB 2019-2022 
§ 91 Förändrad bolagsstruktur och organisation för 21 - 22 

kommunens fastigheter-förlängd 
avvecklingsperiod för Älmhults 
Näringsfastigheter AB 

§ 92 Delårsrapport 1 - politisk verksamhet 23 
§ 93 Disposition av överskottsfond 24 - 25 
§ 94 Svar på motion (C) om uppföljning av 26 - 27 

beslutade motioner 
§ 95 Svar på motion (C) om ett ökat digitalt 28 - 29 

deltagande 
§ 96 Svar på motion (C) om fortsatt 30 - 31 

bostadsbyggande i Diö 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 

Kommunfullmäktige 

§ 97 Samarbete Sagobygden — Älmhults kommun, 32 
Per Gustavsson 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 78 Fastställande av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

1. Motion om ängsmarkers betydelse för ökad biologisk mångfald tillkommer 
efter ”Motion om cykelväg mellan Eneryda och Liatorp”. 

2. Ärendet ”Enkel fråga till tekniska nämndens ordförande Roland Johansson” 
utgår och behandlas på nästkommande sammanträde. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



7

 
_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 79 Kalendarium 

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

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 80 Information om Eneryda med omnejd 

Bodil Hansen informerar om Eneryda med omnejd. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 81 Frågor 

Eva Ballovarre (S) frågar Vidar Lundbäck (C) om socialtjänstens ansvar för 
spelmissbruk i kommunen samt hur arbetet ser ut i Älmhult? 
Vidar Lundbäck svarar att han inte är uppdaterad om allt arbete inom 
socialtjänsten, men att arbetet till viss del är koncentrerad inom 
missbruksvården. 

Stefan Jönsson (S) frågar Tomas Simonsson (M) om hur arbetet med 
brottsförebyggande rådet fungerar? 
Tomas Simonsson svarar att det fanns ett forum för detta som lades ner under 
förra mandatperioden. Kontakt har sökts för att få information, men tyvärr utan 
resultat. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 82 Interpellation - Ställd av Eva Ballovarre (S) till
socialnämndens ordförande Else-Marie 
Rosenquist ang. rekrytering i socialförvaltningen 
Ärendenummer KS 2019/31 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
2. Interpellationen ska besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
 Eva Ballovarre (S) har ställt interpellation, daterad 2019-05-15, till 
socialnämndens ordförande Else-Marie Rosenquist (M). Eva Ballovarre ställer i 
interpellationen följande frågor: 

 Vilka insatser gör du för att underlätta rekryteringen inom socialnämndens 
ansvarsområde? 

 Vilka områden anser du behöver prioriteras för att Älmhults kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare? 

 Vilka blir konsekvenserna för Älmhultsborna när det saknas personal inom 
socialförvaltningen och hur arbetar du för att förebygga/möta dessa? 

Beslutsunderlag 
  Interpellation från Eva Ballovarre (S) daterad 2019-05-15 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 83 Motion om policy mot skadegörelse och brand 
- Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2019/85 

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 policy mot skadegörelse och brand 
daterad 2019-05-14. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 84 Motion om cykelväg mellan Eneryda och 
Liatorp - Börje Tranvik (SD) 
Ärendenummer KS 2019/80 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

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

 Motion från Börje Tranvik (SD) om cykelväg mellan Eneryda och Liatorp 
daterad 2019-05-05. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 85 Motion om ängsmarkers betydelse för ökad 
biologisk mångfald - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2019/87 

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 ängsmarkers betydelse för ökad 
biologisk mångfald daterad 2019-05-22. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 87 Avsägelse och fyllnadsval 
Ärendenummer KS 2019/58 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Birgitta Nilsson (S) avsägelse från uppdraget 

som ersättare i socialnämnden. 
2. Kommunfullmäktige utser ny ersättare i socialnämnden vid nästkommande 

sammanträde. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Birgitta Nilsson (S) har begärt befrielse som ersättare i socialnämnden. 
Ny ersättare i socialnämnden utses vid nästkommande sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Birgitta Nilsson 
Personalenheten 
Matrikel kanslienheten 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 88 Uppförande av F-6 skola i Västra Bökhult 
(Majtorp 1:1) 
Ärendenummer KS 2018/136 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

tillsammans med tekniska förvaltningen förprojektera och ta fram ett 
upphandlingsunderlag till uppförande av ny F-6 skola på Paradiset etapp 3. 

2. Budget för förprojektering om 2 500 000 kr finansieras genom upplåning och 
tillförs tekniska nämnden. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Den starka befolkningsökningen gör att ny skola i paradiset etapp 3 behöver stå 
klar i augusti 2021. Samtidigt har kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att 
få in externa aktörer även inom det samhällsnyttiga området. Dialoger har förts 
med externa parter och kommunledningsförvaltningen vill nu ha ett uppdrag att 
förprojektera, ta fram upphandlingsunderlag samt förslag på avtal med extern 
part för ny skola om 4 paralleller i Paradiset. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11 

 Kommunstyrelsens beslut, 2019-01-15 § 13 

 Utbildningsnämndens beslut, 2019-01-23 § 26 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2018-12-18 § 166 

 Kommunstyrelsens beslut, 2018-12-04 § 230 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Beslutet skickas till 
Planeringsavdelningen 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 89 Matvagnar-taxa 
Ärendenummer KS 2019/67 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om taxa för upplåtelse av offentlig plats enligt 

nedanstående tabell: 
Helår 18 000 kr exklusive el 

Sommar, 1 april – 30 sept. 12 000 kr exklusive el 

Vinter, 1 okt- 31 mars 8 000 kr exklusive el 

2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer 
för att säkerställa möjligheterna att använda torget vid särskilda evenemang 
och hantering av matvagnar med permanent tillstånd vid dessa tillfällen. 

3. En utvärdering av besluten gällande matvagnar ske senast 2020-08-31 och 
redovisas till kommunfullmäktige. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beviljade 2019-03-26, § 36, ansökan om placering av 
tillfälliga och permanenta matvagnar. Taxan för upplåtelse av offentlig plats är i 
behov av komplettering. Föreslagen förändring avser taxa för mobila matvagnar 
på offentlig plats där kommunen är markägare. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 66 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-09 
 Tekniska nämndens beslut 2019-03-26, § 36 
 Tekniska förvaltningens förslag på taxa för mobila matvagnar daterad 

2019-03-12 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt föreslår 
följande tillägg: 
1. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer 

för att säkerställa möjligheterna att använda torget vid särskilda evenemang 
och hantering av matvagnar med permanent tillstånd vid dessa tillfällen. 

2. En utvärdering av besluten gällande matvagnar ske senast 2020-08-31 och 
redovisas till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut samt Elizabeth Peltolas (C) tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget med tilläggsyrkanden. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 90 Fastställande av handlingsplan Älmhults
Näringsfastigheter AB 2019-2022 
Ärendenummer KS 2019/69 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för Älmhults 

Näringsfastigheter AB 2019–2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
De helägda bolagen ska årligen, enligt respektive generella ägardirektiv från 
kommunfullmäktige, ta fram ett handlingsprogram med bland annat strategiska 
mål för de närmaste tre åren. 
Det handlingsprogram som bolaget årligen ska upprätta ska beskriva bolagets 
 affärs- och verksamhetsidé 

 affärsförutsättningar (hot och möjligheter) 

 bolagets konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) 

 mål och budget för de kommande tre åren, inklusive 

 ram (maxbelopp) för investeringar och förvärv 

 planerade byggprojekt och andra investeringar under de kommande tre åren, 
inklusive en tidsplan för genomförande av planerna. 

Av ägardirektiv framgår även att det kortsiktiga avkastningskravet ska 
dokumenteras i det årliga handlingsprogrammet. 
Handlingsprogrammen ska före antagande på bolagsstämman godkännas av 
kommunfullmäktige. Älmhults Näringsfastigheter AB har lämnat in 
handlingsprogram för 2019–2021. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



20

 

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-04-29 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
  Handlingsplan Änab 2019-2022 

Beslutet skickas till 
Älmhults Näringsfastigheter AB 
Elmen AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 91 Förändrad bolagsstruktur och organisation 
för kommunens fastigheter-förlängd
avvecklingsperiod för Älmhults Näringsfastigheter 
AB 
Ärendenummer KS 2018/18 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige förlänger perioden för avveckling av Älmhults 

Näringsfastigheter AB med ett år, det vill säga till 2023-12-31. Beslutet 
innebär en förändring av kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 142. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 142, att ge Elmen AB i uppdrag
att successivt under 2018–2022 avveckla bolaget Älmhults näringsfastigheter 
AB. På grund av gällande hyreskontrakt behöver avvecklingsperioden förlängas. 
Flera hyreskontrakt kommer, eftersom inga uppsägningar ännu kunnat ske, att 
förlängas med tre år, det vill säga till slutet av mars månad 2023. Därför föreslår 
Elmen AB att kommunfullmäktiges beslut ändras till att avvecklingen ska vara 
verkställd senast 2023-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23, § 52 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-12 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 142 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10 § 72 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-04-03 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-27, § 40 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Älmhults Näringsfastigheter AB 
Elmen AB 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

§ 92 Delårsrapport 1 - politisk verksamhet 
Ärendenummer KS 2019/68 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 för politisk verksamhet. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport efter mars för politisk 
verksamhet. Rapporten innehåller prognos för helåret och måluppfyllelse. 
Prognosen för helåret visar på ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 67 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-11 

 Delårsrapport 1 – 2019 Politisk verksamhet, kvartal 1, per mars 2019 daterad 
2019-04-11 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 93 Disposition av överskottsfond 
Ärendenummer KS 2019/46 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till inlösen i enlighet med 
pensionsförvaltarens upplägg. 
1. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen sker via överskottsfonden 

förutom löneskatten som finansieras av löpande likviditet. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att inlösenfrågan hanteras i budgetprocessen 

årligen där det aktivt beslutas om ställningstagande i pensionsfrågan. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Älmhults kommun har via sitt upphandlade pensionsförvaltningsbolag Skandia 
tillgång till en så kallad överskottsfond inom Skandia. Denna överskottsfond 
består av tre avtal, ett löpande och två avtal med tidigare inlösen. Det totala 
värdet per 2018-12-31 uppgick till 5 858 000 kr. Pengarna i överskottsfonden är 
inte garanterade, det vill säga den kan sjunka i värde. Pengarna i fonden kan 
endast användas till premiebetalning av tjänstepension – så kallad inlösen eller 
för löpande betalning av fakturor. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 36 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-05 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 94 Svar på motion (C) om uppföljning av 
beslutade motioner 
Ärendenummer KS 2018/52 

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 

2019-08-31 redovisa verkställighet av de medborgarförslag och motioner 
som bifallits av kommunfullmäktige under åren 2015–2016. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) har i motion daterad 2018-03-22 föreslagit att fattade 
beslut kring motioner och medborgarförslag åren 2015–2017 redovisas med en 
redogörelse för hur beviljade motioner/medborgarförslag har genomförts eller 
varför de inte genomförts. 
Motionen remitterades till kommunstyrelsen 2018-03-26, § 32. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls samt att 
förvaltningen får i uppdrag att redovisa verkställighet av de medborgarförslag 
och motioner som bifallits av kommunfullmäktige under åren 2015–2016. 
Motioner som inkommit under 2017 redovisas i ett annat uppdrag från 
kommunstyrelsen 2018-12-04, § 228. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 61 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-26, § 32 

 Motion från Elizabeth Peltola (C) om uppföljning av beslutade motioner 
daterad 2018-03-22. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 95 Svar på motion (C) om ett ökat digitalt 
deltagande 
Ärendenummer KS 2017/143 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med motiveringen att den 

verksamhetsplan för digitalisering som är antagen av kommunstyrelsen 
2019-02-05, §30, och det arbete med en handlingsplan som har påbörjats 
utifrån denna, även omfattar aspekterna att motverka digitalt utanförskap och 
öka det digitala deltagandet. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet
Gusten Mårtensson (C) föreslår i en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
2017-11-09 att Älmhults kommun skall göra en översyn för att kartlägga hur 
stort problemet med digitalt utanförskap är i Älmhults kommun. Det föreslås 
även att Älmhults kommun utreder möjligheten att genomföra ett projekt för att 
öka det digitala deltagandet, exempelvis i stil med Telias projekt ”Mer digital”. 
I kommunledningsförvaltningens yttrande framkommer att en verksamhetsplan 
för digitalisering är antagen av kommunstyrelsen 2019-02-05, § 30, och att 
arbetet med en handlingsplan har startats i enlighet med den. Dessa planer och 
aktiviteter omfattar även aspekterna av att motverka digitalt utanförskap och öka 
det digitala deltagandet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 111 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 60 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05, § 31 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-10-11, § 185 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(2) 

Kommunfullmäktige 

§ 96 Svar på motion (C) om fortsatt 
bostadsbyggande i Diö 
Ärendenummer KS 2018/17 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Reservation 
Gull-Britt Tranvik (SD), Börje Tranvik (SD), Carl-Gustav Hansson (SD) och 
Tord Helle (SD)  reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Elizabeth Peltola (C) föreslår i en motion om fortsatt bostadsbyggande i Diö, 
inlämnad till kommunfullmäktige 2018-01-25, att Älmhults kommun snarast 
planerar för nästa etapp i utbyggnaden vid Kattesjön samt ser över möjligheterna
att skapa tomter i andra delar av Diö. Vidare föreslås att Älmhults kommun 
aktivt marknadsför tomten vid ishallen för bostadsproduktion. 
I kommunledningsförvaltningens yttrande framkommer bland annat att det i 
bostadsområdet vid Kattesjön fortfarande finns tomter till salu och att området 
marknadsförs som en helhet. Kommunledningsförvaltningen arbetar med 
möjligheterna att skapa tomter i andra delar av Diö. Detta gäller främst områden 
i Dihult som bedöms ha stor potential. Förvaltningen för fram möjligheterna till 
bostadsproduktion i Diö generellt i kontakten med byggherrar i olika 
sammanhang. Just den specifika tomten vid ishallen kan bli föremål för ökat 
fokus i dessa dialoger och även i marknadsföringen i stort. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-23, § 59 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-12 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-06, § 2 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 



31

 

 

 

_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 2(2) 

Kommunfullmäktige 

 Remiss till utvecklingsenheten daterad 2018-01-31 

 Motion (C) om fortsatt bostadsbyggande i Diö daterad 2018-01-23 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Börje Tranvik (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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_____ 

Sammanträdesprotokoll 

2019-05-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

Kommunfullmäktige 

§ 97 Samarbete Sagobygden — Älmhults kommun, 
Per Gustavsson 

Per Gustavsson från Sagobygden informerar om samarbetet mellan Älmhults 
kommun och Sagobygden. 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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