ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sida
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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult måndagen den 23 juni 2014 kl 18.30-22.10 med
ajournering kl 21.00-21.15

Beslutande

Monica Haider (S)
Sonja Emilsson (M), jävig § 83
Elizabeth Peltola (C), jävig § 83
Ingemar Almkvist (S)
Bodil Hansen (M), jävig § 83
Stefan Jönsson (S)
Claes Lindahl (C)
Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande
Göran Widing (M)
Jessica Wihlborg (C), § 74-87
Thomas Nygren (S)
Berth Karlén (KD), ersättare
Gull-Britt Tranvik (SD)
Einar Holmqvist (S), ersättare
Anna-Karin Nilsson (M), ersättare
Greta Ivarsson (C), ersättare
Michael Öberg (MP), jävig § 77
Indira Ruiz (S)
Predrag Jankovic (V)
Soili Lång-Söderberg (M)
Tomas Simonsson (FP)

Britta Croona (S)
- (C) (frånvarande)
Tommy Lövquist (S)
Marie Olofsson (C), 1:e v ordförande
Maria Gustafsson (S)
Dan Bülow (KD)
Annika Rydh
Roland Johansson (S)
Jan Erik Andersson (M)
Anders Mårtensson (C)
Birgitta Bengtsson (S)
Viktor Emilsson (M), jävig § 77
Lars Ingvert (S)
Peter Niklasson (C)
Jan Fagerberg (MP)
Ingrid Årdh-Strid (S)
Jan Nordström (M)
Tobias Herz (C)
Håkan Pettersson (S)
Bo Mazetti-Nissen (M), ordförande

Övriga deltagande

Erik Bengtsson § 78
Birgitta Bülow, sekreterare

Ove Varland § 79
Katarina Andersson, ekonomichef § 86

Utses att justera

Ingrid Årdh-Strid och Jan Fagerberg

Justeringens
plats och tid

Torsdagen den 26 juni 2014

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
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74 - 89

Birgitta Bülow
Ordförande

.............................................................................................................

Bo Mazetti-Nissen
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Ingrid Årdh-Strid

Jan Fagerberg
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§ 74

Dnr 2014/122

2

109

Motion om Snålskjuts på landsbygden - slopande
av egenavgift för serviceresors kompletteringstrafik - Annika Rydh
Annika Rydh föreslår i motion daterad 2014-06-06 att de resenärer
som i dag åker med serviceresors kompletteringstrafik ska slippa
betala egenavgiften.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes sign
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§ 75

Dnr 2014/131

3
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Medborgarförslag om kommunsymbol - Thure och
Maja - Eva och Folke Lindskog
Eva och Folke Lindskog föreslår i medborgarförslag daterat 2014-0514 att Älmhults kommun som symbol för kommunen väljer paret
Thure och Maja. Thure och Maja är två figurer i trä, som makarna
Lindskog har tillverkat, och som de vill ska vara till gagn för Älmhults
kommun och Ikea.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes sign
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-23

§ 76

Dnr 2014/16
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Enkel fråga om avtal med Migrationsverket om
flyktingmottagningen - Ingrid Årdh-Strid (S)
Ingrid Årdh-Strid (S) önskar ställa enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande om avtal om flyktingmottagningen.
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas.
"Det är problem för Migrationsverket att placera flyktingar i kommunerna. Alla kommuner tar inte emot flyktingar. Vilket avtal har vi med
Migrationsverket? Hur många flyktingar tar vi emot?"
Kommunstyrelsens ordförande ger följande svar:
"Enligt nu gällande avtal ska Älmhults kommun ta emot 45-55 flyktingar per år. Bostadssituationen gör att det är svårt att fylla kvoten.
Vi har haft avtal med Markaryds kommun om mottagning av ensamkommande barn och ungdomar. Detta avtal har sagts upp av
Markaryd och Älmhults kommun har tecknat nytt avtal med Migrationsverket omfattande sex boendeplatser per år. Dessa sex platser
inkluderas i de 45-55. Bostadssituationen är vår stora utmaning."

_____
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§ 77

Dnr 2014/115

5
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Årsredovisning 2013 – VoB Kronoberg
VoB Kronoberg har till Älmhults kommun översänt årsredovisning
och revisionsberättelse (lekmannarevisorerna) för 2013.
Beslut om ansvarsfrihet för VoB:s direktion ska fattas av varje medlemskommuns kommunfullmäktige.
Kommunens kostnad för familjerådgivningen inom VoB Kronoberg
2013 var 177 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning från VoB Kronoberg, 2013, med bilagor.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-05-27, § 109.
 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-03, § 98.
Jäv
Michael Öberg (MP) och Victor Emilsson (M) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i VoB Kronoberg
ansvarsfrihet för 2013.
- Årsredovisningen för 2013 godkänns.
_____
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§ 78

Dnr 2014/65
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Medborgarförslag om ändring av busstur – linje 30
”Snålskjutsen” – Erik Bengtsson
Erik Bengtsson föreslår i medborgarförslag inkommet 2014-03-27 att
en ny hållplats för busslinje 30 ”Snålskjutsen” anläggs vid Prinsgatan/Göinge Bil i Älmhult. Dessutom bör en upplysningstavla om
gratisbussen sättas upp vid Ikea.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-03-31, § 30 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2014-04-22, § 78 att remittera medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 2014-06-30. Kommunledningsförvaltningen ska inför
sitt remissvar samråda med tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag






Medborgarförslag inkommet 2014-03-27.
Tekniska förvaltningens yttrande 2014-04-29.
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2014-05-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-05-13, § 97.
Kommunstyrelsens förslag 2014-06-03, § 94.

Erik Bengtsson talar för sitt medborgarförslag, som han tycker är bra
och borde genomföras snarast. Det medför en så liten kostnad för
kommunen. Att invänta en utredning om Haganäsvägens påverkan
på trafiksituationen tar alldeles för lång tid. Erik Bengtsson föreslår
att någon ledamot i fullmäktige yrkar att förslaget bifalles.
Yrkande
Elizabeth Peltola informerar om att det finns en positiv inställning till
medborgarförslaget och att det har diskuterats mycket. Utredningen
ska titta på helheten och behöver inte ta så lång tid. Elizabeth Peltola
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roland Johansson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Roland Johanssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
En utredning gällande det framtida utseendet på Älmhults centrum
pågår. När Haganäsvägen är färdig och tas i bruk kommer trafiksituationen i Älmhult att förändras, vilket även kan komma att påverka busstrafiken. Medan utredningen pågår och innan vägen är
byggd bör rutten för linje 30 inte ändras. Däremot kan det finnas
anledning att se över antalet hållplatser och deras placering utmed
befintlig rutt. En sådan översyn ska vara del av kommunens löpande
trafikplanering.
En informationstavla kommer att inom kort sättas upp vid busshållplatsen vid Ikea-varuhuset.
Reservation
Roland Johansson (S) reserverar sig mot beslutet.
______
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Dnr 2014/36
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Medborgarförslag om enkelriktning av Prinsgatan
för parkering samt återställande av p-platser vid
fastigheten Axel 8 i Älmhult – Ove Varland
Ove Varland föreslår i medborgarförslag daterat 2014-02-17 att
Prinsgatans södra del, från korsningen med Köpmangatan, enkelriktas och att dubbelparkering verkställs. Parkeringarna för
H Mode/JC vid fastigheten Axel 8 ska återställas.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-02-24, § 21 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2014-03-25, § 60 medborgarförslaget till tekniska förvaltningen för yttrande.
Beslutsunderlag





Medborgarförslag från Ove Varland daterat 2014-02-17.
Tekniska förvaltningens yttrande 2014-04-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-05-13, § 98.
Kommunstyrelsens förslag 2014-06-03, § 97.

Over Varland talar för sitt medborgarförslag och betonar att han
agerar för tillgängligheten till Älmhults centrala delar.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande:
En utredning gällande det framtida utseendet på Älmhults centrum
pågår. När Haganäsvägen är färdig och tas i bruk kommer trafiksituationen i Älmhult att förändras. Medan utredningen pågår och
innan vägen är byggd ska kommunen avvakta med eventuella åtgärder på Prinsgatan.
_____

Justerandes sign
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Medborgarförslag om pensionsförmåner för politiker som lämnar sina uppdrag - Staffan Wyke
Staffan Wyke föreslår i medborgarförslag daterat 2013-11-13 att
Älmhults kommun ska fastställa de av Sveriges kommuner och
landsting (SKL) föreslagna reglerna för pension för förtroendevalda
med tillägget att det ska gälla fullt ut för alla som blir valda i 2014 års
val.
Kommunfullmäktige beslöt 2013-11-27, § 110 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Staffan Wyke daterat 2013-11-13.
 Kommunstyrelsen beslöt 2013-06-04, § 118 bland annat att uppdra åt personalutskottet att lämna förslag till ekonomiska förmåner
och pensionsförmåner för förtroendevalda. I uppdraget ingår också
att ta fram etiska riktlinjer för förtroendevalda. Ärendet ska behandlas
senast i november 2014.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-12-10, § 233.
 Kommunstyrelsens beslut 2014-01-14, § 22 att överlämna
medborgarförslaget till personalutskottet att användas som ett eventuellt underlag i arbetet med att lämna förslag till pensionsförmåner
för förtroendevalda.
 Kommunstyrelsens förslag 2014-01-14, § 22 att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det uppdrag som kommunstyrelsen redan lämnat till personalutskottet (2013-06-04, § 118).
 Skrivelse från Staffan Wyke daterat 2014-01-21.
 Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-17, § 17 att bordlägga ärendet och ta upp det till behandling när förslag till nya pensionsförmåner ska behandlas av fullmäktige.
 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-03, § 83 om omställningsstöd
och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget förklaras besvarat med hänvisning till det uppdrag som kommunstyrelsen lämnat till personalutskottet (2013-0604, § 118).
_____
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Politisk organisation i Älmhults kommun
Kommunfullmäktige beslöt 2010-11-29, § 150 att fastställa politisk
organisation att gälla från och med 2011-01-01.
Kommunstyrelsen tillsatte 2013-06-04, § 118 en parlamentarisk
kommitté bestående av en representant och en ersättare från varje
parti som har representation i fullmäktige. Uppgiften för den parlamentariska kommittén var att lämna förslag till politisk organisation
och förvaltningsorganisation för beslut i kommunfullmäktige i november 2014.
Parlamentariska kommittén har i anteckningar 2014-05-05, § 12
lämnat förslag på beslut kring den politiska organisationen. Parlamentariska kommittén beslöt att avstå från att lägga förslag på förvaltningsorganisation och föreslog att kommunfullmäktige delegerar
till kommunstyrelsen att fatta beslut om den.
Beslutsunderlag
 Parlamentariska kommitténs anteckningar 2014-05-05, § 12.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-05-27, § 111.
 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-03, § 105.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige ska även fortsättningsvis ha 41 ledamöter.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott avskaffas.
- Kommunfullmäktiges allmänna beredning avskaffas. Tillfälliga beredningar under kommunfullmäktige inrättas när behov uppstår. Sådana tillfälliga beredningar ska vara parlamentariskt sammansatta.
- Den politiska organisationen i övrigt - enligt kommunfullmäktiges
beslut 2010-11-29, § 150 - behålls oförändrad med tillägg för det
nybildade ElmNet AB.
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över och
anpassa kommunstyrelsens reglemente och delegeringsordning
utifrån beslutspunkterna ovan.
- Sammanfattat fastställer kommunfullmäktige följande politiska
organisation att gälla från och med 2015-01-01:
Kommunfullmäktige - 41 ledamöter
Presidium - ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande
Justerandes sign
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Valberedning - 8 ledamöter och 8 ersättare tillsätts parlamentariskt
Presidium - ordförande, vice ordförande
Revision - 5 revisorer
Presidium - ordförande, vice ordförande
Kommunstyrelsen - 11 ledamöter och 11 ersättare
Presidium - ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande
Arbetsutskott - 5 ledamöter och 5 ersättare; presidium ordförande, vice ordförande
Personalutskott - 5 ledamöter och 5 ersättare; presidium
ordförande, vice ordförande
Kultur- och fritidsnämnd - 7 ledamöter och 7 ersättare
Presidium - ordförande, vice ordförande
Miljö- och byggnämnd - 7 ledamöter och 7 ersättare
Presidium - ordförande, vice ordförande
Socialnämnd - 11 ledamöter och 11 ersättare
Presidium - ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande
Arbetsutskott - 5 ledamöter och 5 ersättare; presidium
ordförande, vice ordförande
Gemensam nämnd för familjerätt - 1 ledamot och 1 ersättare
Utbildningsnämnd - 11 ledamöter och 11 ersättare
Presidium - ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande
Arbetsutskott - 5 ledamöter och 5 ersättare; presidium
ordförande, vice ordförande
Valnämnd - 5 ledamöter och 5 ersättare
Presidium - ordförande, vice ordförande
Överförmyndarnämnd - 5 ledamöter och 5 ersättare
Presidium - ordförande, vice ordförande
(utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott)
Älmhultsbostäder AB - 7 ledamöter och 7 ersättare
Presidium - ordförande, vice ordförande
Älmhults Näringsfastigheter AB - 5 ledamöter och 5 ersättare
Presidium - ordförande, vice ordförande
Elmen AB - 3 ledamöter och 3 ersättare
Presidium - ordförande, vice ordförande
ElmNet AB - 5 ledamöter och 5 ersättare
Presidium - ordförande, vice ordförande
_____
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Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda - politikerarvode
Kommunfullmäktige beslöt 2010-11-29, § 151 att fastställa "Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda" daterade 201011-09 att gälla från och med 2011-01-01. Bestämmelserna har kompletterats 2011-05-30, § 79.
Kommunstyrelsen beslöt 2013-06-04, § 118 att uppdra åt personalutskottet att lämna förslag till ekonomiska förmåner och pensionsförmåner för förtroendevalda.
Sammanfattning
En kartläggning har gjorts enligt skrivelse 2013-11-11 och olika beräkningar finns redovisade. Se Uppräkning arvode 2014.
I analys av kartläggningen samt vid genomgång av jämförelsekommunernas arvodesbestämmelser framkommer det att nivån på
arvodet till kommunstyrelsens ordförande i kartläggningens samtliga
ingående kommuner också reglerar det arvode som utgår till övriga
hel- och deltidsarvode förtroendevalda.
Det kan konstateras att Älmhults kommun vad gäller arvode till kommunstyrelsens ordförande och dess 1:e respektive 2:e vice ordförande ligger i det lägre spannet jämfört såväl med samtliga kommuner i landet som valda jämförelsekommuner. Detta ger i sin tur
också följdeffekten att de fasta hel- och deltidsarvodena är i förhållande relativt låga då de beräknas på % av basbeloppet, vilket är den
modell av uppräkning och fastställande Älmhults kommun valt för
arvodering till förtroendevalda.
Genom beslutet i Älmhults kommun att välja basbeloppet som uppräkningsmodell har arvodet inte räknats upp i samma nivå som i
kommuner som exempelvis valt riksdagsarvodet eller egen modell
vid uppräkning och fastställande av arvode till förtroendevalda.
Beslutsunderlag
 Personalenhetens tjänsteskrivelse ”Förslag till Ekonomiska förmåner och pensionsförmåner för förtroendevalda” daterad 2014-0408.
 Uppräkning arvode 2014.
 Kommunledningsförvaltningens skrivelse Kartläggning - Ekonomiska förmåner och pensionsförmåner för förtroendevalda daterad
2013-11-11.
 Nuvarande arvodesbestämmelser antagna 2010-11-29, § 151 och
kompletterade 2011-05-30, § 79.
 Personalutskottet förslag 2014-04-14, § 26.
Justerandes sign
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 Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-03, § 106 att kommunfullmäktige beslutar
att modell för uppräkning av förtroendearvodet ska vara 85 % av riksdagsarvodet. Beslutet gäller från och med 2015-01-01.
att arvodet till kommunstyrelsens ordförande ska vara 100 %, till
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 50 % och till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 75 % av det fastställda arvodet. Beslutet
gäller från och med 2015-01-01.
att kommunstyrelsen (personalutskottet) får i uppdrag att utifrån
beslutad uppräkningsmodell omarbeta gällande bestämmelser för
förtroendevalda.
Yrkanden
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den
ändringen i andra att-satsen att även 2:e vice ordförandens arvode
ska vara 100 % av det fastställda arvodet.
Dan Bülow (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag
på Stefan Jönssons (S) yrkande.
Annika Rydh yrkar att arvodena fastställs, i procent av prisbasbeloppet, enligt följande:
kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande
2:e vice ordförande
oppositionsråd 1
oppositionsråd 2, som ska tillsättas av (SD)

75 %
25 %
50 %
50 %.

Claes Lindahl (C) med instämmande av Michael Öberg (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Annika Ryds
yrkande.
Predrag Jankovic (V) yrkar bifall till Stefan Jönssons (S) yrkande och
avslag på Annika Rydhs yrkande.
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Stefan
Jönssons (S) yrkande och Annika Rydhs yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. För fastställande av motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på Stefan Jönssons (S) och
Annika Rydhs yrkande och finner att kommunfullmäktige antar
Stefan Jönssons yrkande som motförslag.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Stefan Jönssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst
Sonja Emilsson (M), Bodil Hansen (M), Göran Widing (M), AnnaKarin Nilsson (M), Soili Lång-Söderberg (M), Jan Erik Andersson
(M), Viktor Emilsson (M), Jan Nordström (M), Bo Mazetti-Nissen (M)
Elizabeth Peltola (C), Claes Lindahl (C), Jessica Wihlborg (C), Greta
Ivarsson (C), Marie Olofsson (C), Anders Mårtensson (C), Peter
Niklasson (C), Tobias Herz (C)
Tomas Simonsson (FP)
Berth Karlén (KD), Dan Bülow (KD)
Michael Öberg (MP), Jan Fagerberg (MP)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Nej-röst
Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen
Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Einar Holmqvist (S), Indira Ruiz
(S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Maria Gustafsson (S),
Roland Johansson (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S),
Ingrid Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S)
Predrag Jankovic (V)
Annika Rydh.
Med 23 ja-röster mot 17 nej-röster och 1 frånvarande ledamot har
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige beslutar att modell för uppräkning av förtroendearvodet ska vara 85 % av riksdagsarvodet. Beslutet gäller
från och med 2015-01-01.
- Kommunfullmäktige beslutar att arvodet till kommunstyrelsens
ordförande ska vara 100 %, till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 50 % och till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 75 % av
det fastställda arvodet. Beslutet gäller från och med 2015-01-01.
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- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen (personalutskottet) att utifrån beslutad uppräkningsmodell omarbeta gällande bestämmelser för förtroendevalda.
Reservation
Annika Rydh reserverar sig mot beslutet.
_____
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Omställningsstöd och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda
Kommunfullmäktige beslöt 2002-12-16, § 192 om bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda att gälla från och
med 2003-01-01 för förtroendevald som innehar uppdrag efter 200212-31. Kommunfullmäktige beslöt 2006-12-18, § 187 om ändring och
tillägg till bestämmelserna.
Kommunstyrelsen beslöt 2013-06-04, § 118 att uppdra åt personalutskottet att lämna förslag till ekonomiska förmåner och pensionsförmåner för förtroendevalda.
Bakgrund
Sveriges kommuner och landstings (SKL) styrelse fattade den 20
oktober 2013 beslut om en ny modell för omställningsstöd och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda (OPF-KL).
Modellen ska kunna användas i kommuner, landsting och regioner
från och med valen 2014. OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas
på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet
2014 eller senare.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-1231 eller senare (eller som tidigare avgått) och har rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning
eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL
att gälla.
OPF-KL är indelat i två delar, omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Bestämmelserna i såväl omställnings- som pensionsbestämmelserna är utformade för att respektive kommun ska kunna
tillämpa dem lokalt. För att äga giltighet krävs lokalt beslut om att
anta bestämmelserna. I Älmhults kommun ska beslut fattas av kommunfullmäktige för att gälla.
Beslutsunderlag
 Personalenhetens tjänsteskrivelse ”Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) daterad
2014-04-08.
 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) daterat 2013-10-20.
 PM från SKL 2013-10-20 med kommentarer till förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
 Cirkulär 13:75 SKL, 2013-12-17. Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).
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 Personalutskottets förslag 2014-04-14, § 25.
 Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-03, § 107 att kommunfullmäktige beslutar
att anta omställningsstöd för Älmhults kommun enligt förslag till
bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) daterade 2013-10-20. Omställningsstödet ska tillämpas på alla förtroendevalda från och med 2015-01-01.
att anta pensionsbestämmelser för Älmhults kommun enligt förslag
till bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) daterade 2013-10-20. Pensionsbestämmelserna ska
tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag
efter valet 2014 eller senare.
att uppdra åt kommunstyrelsen att vara pensionsmyndighet i dessa
sammanhang. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med
denna uppgift.
Jäv
Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M) och Bodil Hansen (M)
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.
Yrkanden
Claes Lindahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med det
tillägget att personalenheten får i uppdrag att ta fram riktlinjer för
pensionsutbetalningar till förtroendevalda så att tidigare intjänade
pensionspoäng inte går förlorade när de nya reglerna för omställningsstöd träder i kraft 2015-01-01.
Monica Haider (S) med instämmande av Michael Öberg (MP) yrkar
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen (personalutskottet) för
utredande av förslagets konsekvenser.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Haiders (S) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för återremiss av ärendet.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras i dag.
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Omröstningsresultat
Ja-röst
Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen
Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Einar Holmqvist (S), Indira Ruiz
(S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Maria Gustafsson (S),
Roland Johansson (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S),
Ingrid Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S)
Predrag Jankovic (V)
Michael Öberg (MP), Jan Fagerberg (MP)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Nej-röst
Göran Widing (M), Anna-Karin Nilsson (M), Soili Lång-Söderberg
(M), Jan Erik Andersson (M), Viktor Emilsson (M), Jan Nordström
(M), Bo Mazetti-Nissen (M)
Claes Lindahl (C), Jessica Wihlborg (C), Greta Ivarsson (C), Marie
Olofsson (C), Anders Mårtensson (C), Peter Niklasson (C), Tobias
Herz (C)
Tomas Simonsson (FP)
Berth Karlén (KD), Dan Bülow (KD)
Annika Rydh.
Med 19 ja-röster mot 18 nej-röster, 3 ledamöter som inte deltar på
grund av jäv och 1 frånvarande ledamot har kommunfullmäktige
beslutat att bifalla Monica Haiders återremissyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen (personalutskottet) för
utredande av förslagets konsekvenser.
_____
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Komplettering av strategisk utvecklingsplan
Kommunfullmäktige godkände 2014-04-28, § 56 strategisk utvecklingsplan för Älmhults kommun 2015-2019, daterad 2014-03-25.
Kommunledningsförvaltningen lämnar i tjänsteskrivelse daterad
2014-05-20 förslag på förtydliganden och kompletteringar av planen.
Skrivelsen innehåller även förslag på strategiska nyckeltal och jämförelsekommuner för nyckeltalen.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-20.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-05-27, § 120.
 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-03, § 100.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige kompletterar den strategiska utvecklingsplanen
enligt kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-20
under rubrikerna Kommunövergripande finansiella mål, Tjänstegarantier, Investeringsplan och finansieringsplan för de kommande
fyra åren, Förvaltning, utveckling och rollfördelning och Förhållningssätt.
- Kommunfullmäktige beslutar att de strategiska nyckeltalen ska
redovisas med nyckeltal från tidigare år, genomsnittligt värde för
kommuner, bästa kommun samt grupp av utvalda jämförelsekommuner. Nyckeltalen anges i bilaga 1 till kommunledningsförvaltningens skrivelse 2014-05-20 och ska läggas som en bilaga till den
strategiska utvecklingsplanen.
- Kommunfullmäktige beslutar att - förutom jämförelserna i Kommunens kvalitet i Korthet med kommunerna i Kronobergs län - ska
Klippan, Osby, Alvesta och Stenungsund vara jämförelsekommuner.
_____
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Modell för resursfördelningssystem i Älmhults
kommun till utbildningsnämnden och kostenheten
I det av kommunfullmäktige 2013-12-16, § 138 beslutade styrsystemet står det följande om resursfördelningssystem:
”En grundläggande princip är att varje verksamhet ska få resurser
utifrån befolkningens storlek, ålder, levnadsförhållanden, behov och
utifrån medborgarnas likställighetsprincip. Det ska vara tydligt för
medborgarna hur kommunen fördelar sina resurser. Skillnader kan
bero på olika politiska prioriteringar. Resursfördelning är även en
förutsättning för att kunna utvärdera om man uppfyllt sina mål.”
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på modell för
resursfördelningssystem till utbildningsnämnden, vilket även påverkar kostenheten.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2014-05-23.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-05-27, § 121.
 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-03, § 101.
Yrkande
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige antar modell för resursfördelning till utbildningsnämnden och kostenheten inom tekniska förvaltningen i enlighet med förslag i skrivelse daterad 2014-05-23.
_____
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Budget och verksamhetsplan 2015, plan 2016–
2017 – övergripande
Sammanfattning av budgetberedning m.m.
Vid dialog- och strategidag 1 2014-03-18 (kommunstyrelsen § 56)
redovisades preliminärt bokslut för 2013. Ekonomienheten gick
igenom budgetprocessen och budgetförutsättningar för budget 2015
och plan 2016-2017. Dessutom presenterades befolkningsprognos
och förslag till strategisk utvecklingsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlade 2014-04-10–2014-04-11,
§ 72–73 med presidierna i fullmäktige och nämnder samt berörda
tjänstemän kring bland annat aktuella händelser och framtidsfrågor,
kort- och långsiktigt investeringsbehov, volym- och demografiförändringar samt förslag till avgiftsförändringar.
Kommunstyrelsen godkände 2014-04-08, § 66 budgetförutsättningar
2015, plan 2016-2017.
Kommunfullmäktige godkände 2014-04-28, § 56 strategisk utvecklingsplan för Älmhults kommun 2015-2019, i vilken kommunens
övergripande mål och fokusområden samt inriktningsmål för nämnderna fastställs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (budgetberedning) diskuterade
2014-05-06, § 95 budgeten utifrån nämndernas presentationer
2014-04-10–2014-04-11 och ny skatteprognos.
Vid dialog- och strategidag 2 2014-05-13 (kommunstyrelsen § 88)
behandlades budgetförutsättningar 2015–2017 samt prognos efter
mars 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (budgetberedning) diskuterade
2014-05-20, § 108 bland annat investeringar, förslag till resursfördelningssystem och kompletteringar av den strategiska utvecklingsplanen.
Kommunfullmäktiges tidigare budgetbeslut med påverkan på budget
2015
Kostenheten beviljades av kommunfullmäktige 2014-03-31, § 39 ett
tilläggsanslag på 1 390 tkr år 2014, varav 305 tkr ska vara rampåverkande.
Kommunfullmäktige beviljade 2014-05-26, § 69 utbildningsnämnden
budgetförstärkning från och med 2014 med 700 tkr för att finansiera
extra satsning på lärarlöner 2013.
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Kommunfullmäktige beslöt 2013-12-16, § 139 att från och med 2014
års budget avveckla kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
Budgetbeslut i november
Eftersom det är valår 2014 ska kommunfullmäktige utöver budgetbeslutet i juni fatta nytt beslut om budgeten i november.
Internbudget
Kommunfullmäktige ska informeras om nämndernas internbudgetar
och verksamhetsplan i december 2014.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2014-05-27, § 122 att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
 Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-03, § 102 att kommunfullmäktige beslutar
1. Driftsbudgeten 2015, plan 2016-2017 fastställs enligt plan 20152016 (kf § 67 och § 128/2013) och för 2017 samma som 2016, om
inte annat är angivet i planen, med följande ändringar och tillägg:
Budgetjusteringar mellan nämnderna
2. Nämnderna (skattefinansierad verksamhet) kompenseras på
grund av höjd internränta med 1 842 tkr för ökad kapitaltjänst och
1 857 tkr för höjd internhyra från och med 2015.
3. På grund av förändrad modell för den interna IT-avgiften kompenseras nämnderna från och med 2015 med 1 271 tkr. Kommunledningsförvaltningens budget (IT-enheten) minskas med motsvarande
1 271 tkr.
4. Budgeten för kostenheten (utgångsläge 2014) flyttas från kommunledningsförvaltningen till tekniska förvaltningen eftersom enheten
numera ingår i den organisationen
5. Från tekniska förvaltningen överförs från och med 2015 3 224 tkr
till kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar - bredband eftersom det bildats ett bolag för bredband.
6. Från utbildningsnämnden överförs från och med 2015 375 tkr till
tekniska förvaltningen (kostenheten) för lokalhyra av kök på förskolorna Vitsippan, Tornet och Möckeln.
7. Från utbildningsnämnden överförs 140 tkr från och med 2015 till
tekniska förvaltningen för uppsagda lokaler i Häradsbäck.
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Nämnder
8. Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar
med:
2015
2016
2017

20 082 tkr
22 136 tkr
24 350 tkr

9. Kommunledningsförvaltningens budget ökas från och med 2015
med 500 tkr för feriearbete.
10. Kommunledningsförvaltningens budget minskas med 10 945 tkr
för kollektivtrafik som skatteväxlats med Landstinget Kronoberg/ blivande Region Kronoberg.
11. Tekniska förvaltningens budget minskas med 800 tkr 2015 och
600 tkr från och med 2016 för Orangeri och Kunskapscentrum Carl
von Linné på grund av försäljning.
12. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas från och med 2015
med 150 tkr till familjefestival.
13. Utbildningsnämndens budget ökas med 1 580 tkr från och med
2015 för hyreskostnad för förskolor och kapitaltjänst för ny skolorganisation.
14. Socialnämndens budget utökas med 2 000 tkr i buffert från och
med 2015. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiv för
när anslaget får användas.
15. Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:
Driftsbudget, tkr

Politisk organisation
Nämnder
Kommunledningsförvaltning
Teknisk förvaltning
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd för familjerätt

Budget

Plan

Plan

2015

2016

2017

8 206

8 444

8 706

40 151
65 319
7 629
31 433
332 599
270 973
623

41 180
67 260
7 848
32 338
342 131
278 777
641

42 807
69 395
8 089
33 334
352 616
287 361
661

Poster under kommunstyrelsen
16. Till volymförändringar (resursfördelning) för utbildningsnämndens
och kostenhetens verksamhet avsätts 1 030 tkr 2015, 4 390 tkr 2016
och 8 190 tkr 2017.
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17. För expansiv befolkningsprognos avsätts 2 000 tkr 2015, 5 000
tkr 2016 och 8 000 tkr 2017.
18. Under 2015 avsätts ytterligare 1 100 tkr till lönesatsningar och
ledarskapsutveckling. Totala budgeten för strategiska lönesatsningar
(inklusive ledarskapsutveckling) fastställs enligt nedan:
2015
2016
2017

2 756 tkr
3 569 tkr
4 433 tkr.

19. Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar
utökas med 2 500 tkr till 4 850 tkr 2015, 5 000 tkr 2016 och 5 000 tkr
2017.
20. Under 2015 avsätts 3 400 tkr till utvecklingspott utifrån fokusområdet ”Vet”. För 2016 är anslaget 3 200 tkr och från och med
2017 2 400 tkr. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiv
för anslaget och fördelning till nämnderna.
21. Flyktingbudgeten fastställs till 413 tkr.
22. Anslaget för samfinansiering av gångbro sänks med 800 tkr 2015
till 500 tkr 2015 på grund av viss justering av tidsplanen. Från och
med 2016 är anslaget 1 300 tkr.
Skattesats
23. Skattesatsen för 2015 fastställs till 20,96 kr. Beslut har tidigare
fattats om skatteväxling med Landstinget Kronoberg/blivande Region
Kronoberg på 0,39 kr.
Finans och resultat
24. Finansnettot beräknas till -10 900 tkr 2015, - 13 900 tkr 2016 och
-16 900 tkr 2017.
25. Årets resultat 2015 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 7 964 tkr.
Behandlade ärenden
26. Nedanstående beslut avseende budget 2015 och framåt anses
behandlade genom ovanstående beslut:
Familjefestival 2015-2016 - ks 2014-02-04, § 30 Dnr 2014/11 105
Hyra Liljebackens och Skogens förskola - ks 2014-03-18, § 57
Dnr 2014/40 290
Ny skolorganisation, kapitaltjänst - ks 2014-03-18, § 58
Dnr 2014/54 291.
Ekonomichef Katarina Andersson redovisar budgetförutsättningarna.
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Yrkanden
Ingemar Almkvist (S) med instämmande av Stefan Jönsson (S),
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar:
9. Kommunledningsförvaltningens budget ökas med 500 tkr för feriearbete. Detta bör inrymma ersättning till de elever som går i sommarskola.
13. Utbildningsnämndens budget utökas med ytterligare 6 700 tkr
förutom de 1 580 tkr som har med hyreshöjning att göra - för att
uppnå ”elevens bästa skola”.
14. Socialnämndens budget utökas med ytterligare 4 500 tkr förutom
de 2 000 tkr som alliansen utökar med. Dessa extra medel behöver
inte gå via kommunstyrelsen.
14 b Miljö- och byggnämndens budget utökas med 500 tkr från och
med 2015 för en ny miljö- och hälsoskyddsinspektör.
19. Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar utökas
med 1 500 tkr till 3 850 tkr för 2015 samt till 4 000 tkr för 2016 och
2017.
20. Under 2015 avsätts 2 400 tkr till utvecklingspott utifrån fokusområde ”Vet”. För 2016 och 2017 är anslaget också 2 400 tkr.
22. Anslaget för samfinansiering av gångbro på 1 300 tkr från och
med 2016 utgår. En socialdemokratiskt ledd regering förväntas
finansiera infrastruktursatsningarna.
25 Årets resultat blir 7 164 tkr. Befolkningsökningen beräknas till 80
personer år. Detta ger 3 200 tkr. En socialdemokratiskt ledd regering
ger 5 700 tkr till skolsatsningar.
Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Dan Bülow (KD) och
Claes Lindahl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på Ingemar Almkvists yrkande.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 21.00 - 21.15.
Yrkanden - fortsättning
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med följande tillägg:
500 tkr anslås för anställning av en drogsamordnare
Ej fördelade driftskostnader för investeringar minskas med 1 000 tkr
för skolunderhåll i Häradsbäck, Eneryda, Pjätteryd och Hallaryd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

forts
§ 86/2014

Sida

2014-06-23

26

Sonja Emilsson (M) med instämmande av Michael Öberg (MP) och
Viktor Emilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på Ingemar Almkvists (S) och Gull-Britt Tranviks (SD)
yrkanden.
Monica Haider (S) med instämmande av Roland Johansson (S)
yrkar bifall till Ingemar Almkvists (S) yrkande.
Predrag Jankovic (V) yrkar bifall till Ingemar Almkvists (S) yrkande
och avslag på Gull-Britt Tranviks (SD) tilläggsyrkande.
Tomas Simonsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
och avslag på Ingemar Almkvists (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag,
Ingemar Almkvists (S) yrkande och Gull-Britt Tranviks (SD) yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och för fastställande av motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på Ingemar Almkvists
yrkande och Gull-Britt Tranviks yrkande och finner att kommunfullmäktige antar Ingemar Almkvists yrkande som motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ingemar Almkvists yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst
Sonja Emilsson (M), Bodil Hansen (M), Göran Widing (M), AnnaKarin Nilsson (M), Soili Lång-Söderberg (M), Jan Erik Andersson
(M), Viktor Emilsson (M), Jan Nordström (M), Bo Mazetti-Nissen (M)
Elizabeth Peltola (C), Claes Lindahl (C), Jessica Wihlborg (C), Greta
Ivarsson (C), Marie Olofsson (C), Anders Mårtensson (C), Peter
Niklasson (C), Tobias Herz (C)
Tomas Simonsson (FP)
Berth Karlén (KD), Dan Bülow (KD)
Michael Öberg (MP), Jan Fagerberg (MP)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Annika Rydh.
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Nej-röst
Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen
Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Einar Holmqvist (S), Indira Ruiz
(S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Maria Gustafsson (S),
Roland Johansson (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S),
Ingrid Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S)
Predrag Jankovic (V).
Med 24 ja-röster mot 16 nej-röster och 1 frånvarande ledamot har
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar
1. Driftsbudgeten 2015, plan 2016-2017 fastställs enligt plan 20152016 (kf § 67 och § 128/2013) och för 2017 samma som 2016, om
inte annat är angivet i planen, med följande ändringar och tillägg:
Budgetjusteringar mellan nämnderna
2. Nämnderna (skattefinansierad verksamhet) kompenseras på
grund av höjd internränta med 1 842 tkr för ökad kapitaltjänst och
1 857 tkr för höjd internhyra från och med 2015.
3. På grund av förändrad modell för den interna IT-avgiften kompenseras nämnderna från och med 2015 med 1 271 tkr. Kommunledningsförvaltningens budget (IT-enheten) minskas med motsvarande
1 271 tkr.
4. Budgeten för kostenheten (utgångsläge 2014) flyttas från kommunledningsförvaltningen till tekniska förvaltningen eftersom enheten
numera ingår i den organisationen
5. Från tekniska förvaltningen överförs från och med 2015 3 224 tkr
till kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar - bredband eftersom det bildats ett bolag för bredband.
6. Från utbildningsnämnden överförs från och med 2015 375 tkr till
tekniska förvaltningen (kostenheten) för lokalhyra av kök på förskolorna Vitsippan, Tornet och Möckeln.
7. Från utbildningsnämnden överförs 140 tkr från och med 2015 till
tekniska förvaltningen för uppsagda lokaler i Häradsbäck.
Nämnder
8. Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar
med:
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2015
2016
2017
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20 082 tkr
22 136 tkr
24 350 tkr

9. Kommunledningsförvaltningens budget ökas från och med 2015
med 500 tkr för feriearbete.
10. Kommunledningsförvaltningens budget minskas med 10 945 tkr
för kollektivtrafik som skatteväxlats med Landstinget Kronoberg/ blivande Region Kronoberg.
11. Tekniska förvaltningens budget minskas med 800 tkr 2015 och
600 tkr från och med 2016 för Orangeri och Kunskapscentrum Carl
von Linné på grund av försäljning.
12. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas från och med 2015
med 150 tkr till familjefestival.
13. Utbildningsnämndens budget ökas med 1 580 tkr från och med
2015 för hyreskostnad för förskolor och kapitaltjänst för ny skolorganisation.
14. Socialnämndens budget utökas med 2 000 tkr i buffert från och
med 2015. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiv för
när anslaget får användas.
15. Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:
Driftsbudget, tkr

Politisk organisation
Nämnder
Kommunledningsförvaltning
Teknisk förvaltning
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd för familjerätt

Budget

Plan

Plan

2015

2016

2017

8 206

8 444

8 706

40 151
65 319
7 629
31 433
332 599
270 973
623

41 180
67 260
7 848
32 338
342 131
278 777
641

42 807
69 395
8 089
33 334
352 616
287 361
661

Poster under kommunstyrelsen
16. Till volymförändringar (resursfördelning) för utbildningsnämndens
och kostenhetens verksamhet avsätts 1 030 tkr 2015, 4 390 tkr 2016
och 8 190 tkr 2017.
17. För expansiv befolkningsprognos avsätts 2 000 tkr 2015, 5 000
tkr 2016 och 8 000 tkr 2017.
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18. Under 2015 avsätts ytterligare 1 100 tkr till lönesatsningar och
ledarskapsutveckling. Totala budgeten för strategiska lönesatsningar
(inklusive ledarskapsutveckling) fastställs enligt nedan:
2015
2016
2017

2 756 tkr
3 569 tkr
4 433 tkr.

19. Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar
utökas med 2 500 tkr till 4 850 tkr 2015, 5 000 tkr 2016 och 5 000 tkr
2017.
20. Under 2015 avsätts 3 400 tkr till utvecklingspott utifrån fokusområdet ”Vet”. För 2016 är anslaget 3 200 tkr och från och med
2017 2 400 tkr. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta direktiv
för anslaget och fördelning till nämnderna.
21. Flyktingbudgeten fastställs till 413 tkr.
22. Anslaget för samfinansiering av gångbro sänks med 800 tkr 2015
till 500 tkr 2015 på grund av viss justering av tidsplanen. Från och
med 2016 är anslaget 1 300 tkr.
Skattesats
23. Skattesatsen för 2015 fastställs till 20,96 kr. Beslut har tidigare
fattats om skatteväxling med Landstinget Kronoberg/blivande Region
Kronoberg på 0,39 kr.
Finans och resultat
24. Finansnettot beräknas till -10 900 tkr 2015, - 13 900 tkr 2016 och
-16 900 tkr 2017.
25. Årets resultat 2015 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 7 964 tkr.
Behandlade ärenden
26. Nedanstående beslut avseende budget 2015 och framåt anses
behandlade genom ovanstående beslut:
Familjefestival 2015-2016 - ks 2014-02-04, § 30 Dnr 2014/11 105
Hyra Liljebackens och Skogens förskola - ks 2014-03-18, § 57
Dnr 2014/40 290
Ny skolorganisation, kapitaltjänst - ks 2014-03-18, § 58
Dnr 2014/54 291.
Reservation
Monica Haider (S), Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen
Bengtsson (S), Thomas Nygren (S), Einar Holmqvist (S), Indira Ruiz
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(S), Britta Croona (S), Tommy Lövquist (S), Maria Gustafsson (S),
Roland Johansson (S), Birgitta Bengtsson (S), Lars Ingvert (S),
Ingrid Årdh-Strid (S), Håkan Pettersson (S) och Predrag Jankovic (V)
reserverar sig till förmån för Ingemar Almkvists (S) yrkande.
_____
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041

Budget och verksamhetsplan 2015, plan 2016–
2017 – investeringsbudget
Enligt gällande styrsystem beslutar kommunfullmäktige om investeringsbudget för mandatperioden. Kommunstyrelsen beslutar för varje
enskilt budgetår om fördelningen av investeringsbudgeten per
nämnd och de enskilda investeringarna per objekt. Investeringsbudgeten ska anmälas till kommunfullmäktige för information.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-05-27, § 123.
 Kommunstyrelsen beslöt 2014-06-03, § 103 att till
kommunfullmäktige anmäla att information om investeringsbudgeten
inte hinner lämnas till fullmäktiges sammanträde i juni utan kommer
att anmälas under hösten.
Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
_____
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32

253

Försäljning av del av Sånnaböke 1:158 till Erica
Norén
Köpekontrakt har upprättats mellan Älmhults kommun och Erica
Norén, Stockholm. Genom kontraktet säljer Älmhults kommun del av
fastigheten Sånnaböke 1:158, hus och tomt, till Erica Norén. Köpeskillingen är 830 000 kr och arealen ca 2 000 m2. Köpekontraktet är
undertecknat av köparen 2014-02-18.
Beslutsunderlag
 Köpekontrakt undertecknat av köparen 2014-02-18.
 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-23, § 112.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige godkänner försäljning av del av Sånnaböke
1:158, hus och tomt, i enlighet med köpekontrakt undertecknat av
köparen 2014-02-18.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2014-06-23

§ 89

Dnr 2014/128

33

253

Försäljning av del av Sånnaböke 1:158 till Alvar
Bengtsson
Köpekontrakt har upprättats mellan Älmhults kommun och Alvar
Bengtsson, Älmhult. Genom kontraktet säljer Älmhults kommun del
av fastigheten Sånnaböke 1:158, stenlada och tomt, till Alvar
Bengtsson. Köpeskillingen är 135 000 kr och arealen ca 1 700 m2.
Köpekontraktet är undertecknat av köparen 2014-02-19.
Beslutsunderlag
 Köpekontrakt undertecknat av köparen 2014-02-19.
 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-23, § 113.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige godkänner försäljning av del av Sånnaböke
1:158, hus och lada, i enlighet med köpekontrakt undertecknat av
köparen 2014-02-19.
_____
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