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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 7 april 2015 kl. 08.30 -12.00

Beslutande

Ingemar Almkvist (S), ordförande
Stefan Jönsson (S), 1:e vice ordförande
Elizabeth Peltola (C), 2:e vice ordförande
Helen Bengtsson (S)
Lars Ingvert (S)
Jan Fagerberg (MP)
Claes Lindahl (C)
Peter Niklasson (C)
Sonja Emilsson (M)
Bo Mazetti – Nissen (M)
Gull-Britt Tranvik (SD)

Övriga deltagande

Carina Karlsson, kommunsekreterare
Tomas Rikse, kommunchef
Övriga närvarande se sidan 2
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Bo Mazetti – Nissen (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset 2015-04-14

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

80-100

Carina Karlsson
Ordförande

............................................... …………………………………………….

Ingemar Almkvist (S)
Justerande

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

Bo Mazetti – Nissen (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-04-07

Datum för anslags
uppsättande

2015-04-14

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunledningsförvaltningen

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

Utdragsbestyrkande

2015-05-06

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-07

Övriga närvarande
Bengt Pettersson, teknisk chef § 80
Paul Robertsson, samhällsplanerare §§ 80 - 82
Mathias Karlsson, miljö- och byggchef §§ 83 - 85
Camilla Åström, ekonom § 89
Katarina Andersson, ekonomichef §§ 89 - 92
Kulla Persson Kraft, socialchef §§ 93 - 94
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Information i strategiska frågor




- Paul Robertsson presenterar alternativ dragning av eventuell
höghastighetsbana genom Älmhult som är mer central än den
ursprungliga skissen samt informerar om nuläget i processen.
- Elizabeth Peltola informerar om att Stambanan.com fortsatt
prioriterar underhållet av befintlig stambana och anslutande
kommunikationer. Elizabeth informerar också om att Region
Kronoberg prioriterar frågor kring kvalitetssäkring och finansiering
vad gäller stambanan.
- Bengt Pettersson informerar om att LSS fritids bygglovshandlingar
är under behandling. Tekniska förvaltningen har lov att påbörja visst
markarbete. Tekniska förvaltningen beräknar inflyttning till augusti
2015.
- Tomas Rikse informerar om att kanslienhetens chef Mats Porsklev
har sagt upp sin anställning i kommunen från den 1 april eftersom
han antagit arbete som förbundschef för kommunalförbundet
sydarkivera.
- Tomas Rikse informerar om att kommunledningsförvaltningen
inrättar en utvecklingsenhet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Dnr 2015/43

4

050

Förfrågan om att delta i kommande upphandling av
speciell reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst –
Länstrafiken Kronoberg
Kommunstyrelsen beslöt 2011-01-18, § 34 att Älmhults kommun inte
ville delta i Länstrafiken Kronobergs upphandling för skolskjuts och
färdtjänst med trafikstart 2012-07-01.
Länstrafiken Kronoberg har inkommit med förfrågan om Älmhults
kommun vill delta i ny upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts
och färdtjänst med trafikstart 2018-07-01.
Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i gemensam
skrivelse till kommunstyrelsen 2015-02-27 att kommunen skyndsamt
gör en utvärdering av nuvarande verksamhet innan man tar ställning till
Länstrafiken Kronobergs fråga.
Centerpartiet och Moderaterna presenterar förslag på punkter som de
anser bör ingå i direktiv till utredning.
En skyndsam utredning innehållande de föreslagna punkterna samt en
utvärdering av befintlig verksamhet ska göras och presenteras i
kommunstyrelsen senast i oktober. Miljöhänsyn ska särskilt beaktas.
Yrkanden
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar att kommunen ska upphandla på egen
hand utan att en utredning görs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag med Elizabeth Peltolas
(C) tilläggsförslag om att göra en utredning mot Gill-Britt Tranviks (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag




Justerandes sign

Brev från Länstrafiken Kronoberg daterat 2015-02-17, med
bilagor
Skrivelse från Centerpartiet, Moderaterna och
Kristdemokraterna daterad 2015-02-27
Centerpartiet och Moderaternas förslag till punkter till
utredningsdirektiv

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen meddelar Länstrafiken Kronoberg att Älmhults
kommun önskar delta i upphandlingsprocessen av speciell reguljär
trafik, skolskjuts och färdtjänst med trafikstart 2018-07-01. Besked om
kommunen vill delta i upphandlingen ges efter utredningen behandlats i
kommunstyrelsen, senast i oktober.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott blir styrgrupp i upphandlingens
arbetsgrupp. Centerpartiet och Moderaternas förslag till punkter till
utredningsdirektiv ska ligga till grund för utredningen som ska
presenteras för kommunstyrelsen senast i oktober.
- Utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att utse
representanter från nämnderna och från förvaltningarna samt
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utse
förvaltningsrepresentant till upphandlingens arbetsgrupp.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr 2015/63

6

430

Nya och utökade Natura 2000-områden i Kronobergs
län – remiss, Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har upprättat förslag på nya och utökade Natura 2000områden i Kronobergs län. Syftet med kompletteringarna av Natura
2000-områden är enligt Länsstyrelsen att klara upp de reservationer
Sverige har fått i samband med EU- kommissionens granskning när det
gäller åtagande enligt habitat och fågeldirektivet.
För Älmhults del gäller utökningen två områden, naturreservatet
Stenbrohult och det planerade naturreservatet Tångarne.
Yrkande
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar nej till nya och utökade Natura 2000
områden i Kronbergs län enligt remissen från Länsstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Gill-Britt Tranviks
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag


Länsstyrelsens remiss daterad 2015-02-02, med bilagor



Kommunledningsförvaltningens yttrande daterat 2015-03-24

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
”Älmhults kommun vill uppmärksamma att den nya höghastighetsbanan
kan komma att passera genom naturreservatet/Natura 2000-området
vid Stenbrohult. Då höghastighetsbanan är en fråga av högsta dignitet
för såväl staten som kommunerna förutsätter Älmhults kommun att
Länsstyrelsen har säkerställt att tillskapande av Natura 2000-områden
enligt förslaget ändå möjliggör bästa möjliga sträckning för
höghastighetsbanan.
Om tillskapande av Natura 2000-områden kan försvåra realiserandet av
en tänkt sträckning av höghastighetsbanan förordar Älmhults kommun
med bestämdhet att planerna på det berörda området skrinläggs.”
Reservation
Gull-Britt Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr 2015/61

7

432

Samråd Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 –
Länsstyrelsen Kalmar Län
Samråd inom vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt.
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen
Kalmar län, har upprättat förslag till förvaltningsplan, förslag till
miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Södra
Östersjöns vattendistrikt.
Alla länder i Europa arbetar med en gemensam vattenpolitik, som styrs
av ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svensk lagstiftning och
det innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och
förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten.
Samrådet pågår mellan den 1 november 2014 och den 30 april 2015.
Beslutsunderlag


Länsstyrelsen Kalmar förslag, inkommit 2014-12-04



Yttrande från miljö- och byggförvaltningen daterat 2015-02-13



Yttrande från tekniska förvaltningen daterat 2015-03-30



Samrådsmaterialet som finns tillgängligt på
http://www.vattenmyndigheterna.se

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt miljö- och byggförvaltningen
och tekniska förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr 2014/187

8

432

Förslag till Yttrande samråd Västerhavets
vattendistrikt – Länsstyrelsen Västra Götaland
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har genom
Länsstyrelsen i Västra Götaland upprättat förslag till förvaltningsplan,
förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med
tillhörande miljö-konsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för
Västerhavets vattendistrikt.
Samrådsperioden pågår mellan den 1 november 2014 till den 30 april
2015.
Beslutsunderlag


Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västra Götalands
skrivelse, daterad 2014-12-19



Yttrande från miljö- och byggförvaltningen daterat 2015-02-13



Yttrande från tekniska förvaltningen daterat 2015-03-30



Samrådsmaterialet som finns tillgängligt på
http://www.vattenmyndigheterna.se

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt miljö- och byggförvaltningens
och tekniska förvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr 2014/197

9

432

Förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, Södra
Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt – samråd
– Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för
havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden.
Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner och ska
ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för
havsmiljön ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus.
Havs och vattenmyndigheten har upprättat förslag till åtgärdsprogram
och har skickat ut förslaget för samråd.
Älmhults kommun har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till
åtgärdsprogram senast 2015-04-30.
Beslutsunderlag


Havs- och vattenmyndighetens skrivelse, daterad 2014-11-06



Yttrande från tekniska förvaltningen samt miljö- och
byggförvaltningen daterat 2015-03-25



Samrådsmaterialet som finns tillgängligt på
http://www.havochvatten.se/hmd-atgard

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt miljö- och byggförvaltningens
förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Dnr 2015/73

10

106

Avsiktsförklaring om administrativ samverkan med
Ljungby och Markaryds kommuner
Kommuncheferna i Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner har
upprättat förslag till avsiktsförklaring om samverkan på ett antal
områden inom den kommunala administrationen.
Det långsiktiga målet med samverkan är att åstadkomma:






En gemensam personal- och löneservicefunktion
En gemensam upphandlingsfunktion
En gemensam ekonomiadministrativ funktion
En gemensam IT- organisation – personellt och tekniskt
Gemensamma juristresurser (eventuellt)

Syftet med samverkan är bland annat att uppnå en kostnadseffektivare
organisation, bättre kompetensförsörjning och minskad sårbarhet.
Beslutsunderlag




Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-23
Förslag till avsiktsförklaring daterat 2015-02-15
Protokoll från kommunledningsförvaltningens samverkansgrupp
2015-03-11

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen antar avsiktsförklaring om administrativ samverkan
mellan Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner, enligt förslag
daterat 2015-02-15.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr 2015/74

11

027

Värdegrund för kommunförvaltningen
Förslag på värdegrund för kommunförvaltningen har upprättats, utifrån
det som uttrycks i fokusområde ”Medarbetare” i den strategiska
utvecklingsplanen för Älmhults kommun 2015–2019, antagen av
kommunfullmäktige 2014-06-23, § 84.
Arbetet med att ta fram värdegrunden har skett i kommunens
ledningsgrupp, i kommunens grupp med alla chefer, samt på
arbetsplatsträffar.
Beslutsunderlag



Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-23
Förslag till värdegrund för Älmhults kommuns förvaltning daterat
2015-03-23

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till värdegrund för
kommunledningsförvaltningen daterad 2015-03-23. Med hänvisning till
dokumentets art och eventuella behov av framtida modifiering medges
kommunchefen att göra erforderliga revideringar av dokumentet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Dnr 2015/69

12

001

Organisationsförändring för kultur- och
fritidsverksamheten
Kommunchefen presenterar i tjänsteskrivelse daterad 2015-03-25
förslag på organisationsförändringar inom kommunens kultur- och
fritidsförvaltning. Förslaget går ut på att avveckla kultur- och
fritidsförvaltningen som egen, fristående förvaltningsenhet och istället
föra de olika verksamhetsområdena till andra förvaltningar för ökad
samverkan och samordning.
Kultur- och fritidsnämnden kvarstår som egen nämnd enligt förslaget.
Beslutsunderlag


Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-25

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner kommunchefens förslag till
organisationsförändring för kultur- och fritidsverksamheten enligt
tjänsteskrivelse daterad 2015-03-25, vilket i korthet innebär att:

Justerandes sign



kultur- och fritidsförvaltningen avvecklas som egen, fristående
förvaltningsenhet från och med 2015-08-01.



Kulturskolan, fritidsgården Fenix och biblioteksverksamheten
överförs till utbildningsförvaltningen från och med 2015-08-01.



fritidsverksamheten, inklusive simhallen, överförs till tekniska
förvaltningen från och med 2015-08-01.



Kulturstrategen från och med 2015-08-01 får en organisatorisk
hemvist på kommunledningsförvaltningens utvecklingsenhet
samt att hon får ett fortsatt ansvar för kulturutveckling, men blir
också ansvarig för det operativa allmänkulturella arbetet.



löpande och mer rutinmässig ekonomihantering som
fakturahantering och debitering, liksom ansvaret för information
och web, följer respektive verksamhet till den nya förvaltningen
varvid tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen
kompenseras ekonomiskt med 50 000 kr vardera på årsbasis,
genom överföring av rammedel från kultur- och fritidsnämnden.



kanslienheten från och med 2015-08-01 övertar ansvaret för
nämndhanteringen och därvid kompenseras ekonomiskt med
100 000 kr på årsbasis, genom överföring av rammedel från
kultur- och fritidsnämnden.
Utdragsbestyrkande
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13



förvaltningschefstjänsten dras in från och med 2015-08-01, och
att anslaget för densamma, 900 000 kr på årsbasis, överförs
från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen samt att
kommande budgetram justeras med samma belopp.



budgetkorrigeringarna under 2015 görs utifrån att förändringen
träder i kraft 2015-08-01, d.v.s. med 5/12 av årskostnaden, men
att de från och med 2016 är rampåverkande, det vill säga att
kommunstyrelsens ram ökar med 1 050 000 kr (900 000 till
kommunstyrelsen, 100 000 kr till kommunkansliet samt 50 000
kr till tekniska förvaltningen) och utbildningsnämndens med
50 000 kr samtidigt som kultur- och fritidsnämndens ram
minskas med 1 100 000 kr.

_____

Justerandes sign

Sida

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Dnr 2015/35

14

042

Budgetförutsättningar 2016, plan 2017–2018
Älmhults kommun
I styrsystemet som beslutades av kommunfullmäktige 2013-12-16,
§ 138 anges följande under planeringsförutsättningar för budget:
”Befolkningsprognosen, omvärldsanalysen och scoreboardet utgör
grunden för den inriktningen som kommunen ska agera efter. Beroende
på syftet kan olika utgångspunkter behöva göras utifrån gällande
befolkningsprognos.
Övriga planeringsförutsättningar består av förra årets resultat genom
kommunens årsredovisning. Därtill kommer ekonomiska prognoser för
det kommande året/åren, fastställande av pris- och lönekompensation,
internränta och rekommendationer ifrån Sveriges Kommuner och
Landsting avseende skatteintäkter. Generella statsbidrag läggs till
kommunens gemensamma finansiering och riktade statsbidrag
resultatförs på nämnderna.
Kommunstyrelsen diskuterar budgetförutsättningar för 2016, plan 2017–
2018.
Beslutsunderlag



Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 2015-03-31
Reviderad skrivelse av ovan (delas ut på sammanträdet) daterat
2015-04-02

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar anta budgetförutsättningarna med
förtydligande att nämnderna i planeringen ska använda byggbaserat
scenario men då inom ramen för given budget och befintlig
volymjusteringsmodell.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att besluta nivån på
internräntan.
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, i de fall det anses
relevant för budgetförutsättningarna, komplettera Kairos Futures
befolkningsprognos med aktuella siffror.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Dnr 2015/35

15

042

Årsredovisning 2014
Ekonomienheten har sammanställt kommunens årsredovisning för
2014:


Resultatet för 2014 är ett överskott på 6,9 miljoner kronor. Även
balanskravsresultatet är ett överskott på 6,9 miljoner kronor.
Enligt kommunallagen (8 kap, 1 §) ska kommuner ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs
genom andra juridiska personer. Kommunstyrelsen ska upprätta en
årsredovisning som ska godkännas av fullmäktige. I årsredovisningen
för 2014 finns avstämning av balanskravet samt utvärdering av
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-03-21
Årsredovisning för Älmhults kommun 2014

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunallagens
balanskrav så har balanskravet uppfyllts för 2014.
- Kommunfullmäktige konstaterar att årsredovisningen uppfyller kraven
på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god
redovisningssed.
- Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för Älmhults
kommun.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Dnr 2015/35

16

042

Bokslut 2014 – över- och underskottshantering
avsättning till resultatutjämningsreserv, samt
tilläggsbudget
Enligt gällande styrsystem för Älmhults kommun, beslutat av kommunfullmäktige 2013-12-16, § 138, ska hanteringen av nämndernas
över- och underskott beslutas av kommunstyrelsen. Hänsyn ska tas
till kommunens totala resultat och möjlighet till att använda medel
från resultatutjämningsreserven. I bokslutet ska klargöras huruvida
det finns särskilda skäl som gör att ett underskott, eller del av detta,
inte ska föras över till nästkommande år.
Överskott, eller del av överskott, kan föras över till nästkommande år
om nämnden uppfyllt sina mål och överskottet beror på aktiva åtgärder nämnden/förvaltningen genomfört. Maximalt 3 % av nettobudget
eller max 3 miljoner kronor av överskottet får föras över till nästkommande års budget. Överskottet ska användas året efter att det
uppkommit och sedan är det förbrukat. Underskott ska täckas året
efter och en plan ska upprättas som ska följas.
Särskild hantering av resultatet av nedanstående verksamheter:


Över-/underskott avseende tekniska förvaltningens underhåll
av fastigheter och enskilda vägar förs över till nästa år



Över-/underskott avseende kursverksamhet för
förtroendevalda förs över till nästa år



Över-/underskott avseende investeringsbudgeten förs över till
nästa år

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett
belopp som motsvarar den del av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel. Älmhults kommun definierar lågkonjunktur utifrån när kommunens totala intäkter understiger föregående års intäkter. Resultatutjämningsreserven ska användas för att
reglera underskott i bokslutet när en lågkonjunktur inträffat under året
och medfört minskade intäkter eller ökade kostnader.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-21
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens över- och underskott
i 2014 års bokslut inte förs över till respektive nämnds/styrelses
budget 2015.
- Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden 100 000
kronor årligen i kapitaltjänstkostnader för byggandet av elljusspår.
- Kommunfullmäktige beslutar att inte avsätta något till
resultatutjämningsfond.
_____
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18

002

Älmhults kommun – kontrasignation och firmateckning
Av ”Arbetsordning för styrelser och nämnder” antagen av kommunfullmäktige 2011-01-31, § 9, framgår enligt § 12:
”Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne i första
hand av förste och i andra hand av andre vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.”
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen utser nedanstående befattningshavare att kontrasignera skrivelser eller handlingar undertecknade av kommunalrådet Ingemar Almkvist och vid förfall för honom av
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Stefan Jönsson eller
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Elizabeth Peltola vad gäller
de ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare – personalchef Ingela Hjelte och vid förfall för
henne av kommunchef Tomas Rikse
låne- och borgensförbindelser avseende kommunens upplåning –
ekonomichef Katarina Andersson och vid förfall för henne av kommunchef Tomas Rikse
köpehandlingar och kontrakt, servituts-, låne- och övriga förbindelser
samt skrivelser och handlingar gällande den tekniska förvaltningen tekniske chefen Bengt Pettersson och vid förfall för honom av
kommunchef Tomas Rikse.
- Kommunstyrelsen utser arbetsutskottets ordförande Ingemar
Almkvist och vid förfall för honom vice ordföranden Elizabeth Peltola
att underteckna skrivelser eller handlingar som beslutats av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kontrasignation ska ske av kommunchef Tomas Rikse och vid förfall för honom av kanslichef Mats
Porsklev.
- Kommunstyrelsen utser personalutskottets ordförande Helen
Bengtsson och vid förfall för henne vice ordföranden Sonja Emilsson
att underteckna skrivelser eller handlingar som beslutats av kommunstyrelsens personalutskott. Kontrasignation ska ske av personalchef Ingela Hjelte och vid förfall för henne av kommunchef
Tomas Rikse.
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- Kommunstyrelsen utser kommunalrådet Ingemar Almkvist och vid
förfall för honom kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Stefan
Jönsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Elizabeth
Peltola att i kommunstyrelsens namn underteckna de övriga
handlingar och skrivelser som inte ryms i uppräkningen ovan.
Kontrasignation ska ske av kommunchef Tomas Rikse och vid förfall
för honom av ekonomichef Katarina Andersson, personalchef Ingela
Hjelte eller teknisk chef Bengt Pettersson.
- Kommunstyrelsen utser kommunalrådet Ingemar Almkvist,
kommunchef Tomas Rikse och kanslichef Mats Porsklev att motta
delgivning på styrelsens vägnar.
- Kommunstyrelsen utser kommunchef Tomas Rikse, ekonomichef
Katarina Andersson, kommunalrådet Ingemar Almkvist, ekonom
Camilla Åström, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom Lena
Arthursson och ekonom Filip Lazarov att två i förening eller en av de
nämnda i förening med ekonomihandläggare Rose-Marie Petersson
teckna kommunens firma på checkar, bankräkningar, plusgiro,
bankgiro och dylika handlingar.
- Kommunstyrelsen utser kommunchef Tomas Rikse, kommunalrådet Ingemar Almkvist, kommunsekreterare Carina Karlsson och
utredare Henrik Dahlström att två i förening signera och mottaga
värdeförsändelser adresserade till kommunen. Värdeförsändelser
adresserade till förvaltning signeras och mottas av nämndens
ordförande, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden
bestämmer.
- Kommunstyrelsen utser upphandlingssamordnare Heike Philipsson
att underteckna avtal gällande upphandling enligt antaget
upphandlingsreglemente.
- Kommunstyrelsen utser Katarina Andersson, Marie-Louise
Magnusson och Lena Arthursson till att var och en för sig registrera
och läsa e-tjänstuppgifter samt teckna Älmhults kommuns firma på
Skatteverkets skattekonto.
_____
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Samverkansavtal om Barnahus i Kronobergs län
Region Kronoberg har gjort en utredning och föreslår gemensam
samverkan genom att starta ett barnahus som ska täcka behov för
hela länet. Samverkansparter föreslås vara polismyndigheten,
åklagarmyndigheten, region Kronoberg (projektledare), samt Växjö,
Ljungby, Älmhult, Markaryd, Alvesta, Tingsryd, Uppvidinge och
Lessebo kommun.
Syftet med barnahuset är att kvalitetssäkra genomförandet av
barnutredningar och att barn utsatta för brott eller övergrepp ska
slippa slussas runt på olika instanser utan komma till ett ställe som är
barnanpassat där exempelvis medicinsk undersökning, förhör och
andra åtgärder för att säkra barnets trygghet kan ske. Barnahuset ska
inte ha platser för boende.
Förslaget är att inrätta ett barnahus i Växjö tätort från och med den 1
januari 2016. Växjö kommun föreslås som arbetsgivare till personalen
som blir stationerade vid barnahuset. Övrig rättslig och medicinsk
expertis samt socialtjänst från hemmakommunen kallas in vid behov.
Ett förslag till samverkansavtal har upprättats. Detta utgår från de
nationella kriterier för vad ett barnahus ska innehålla.
Senaste svarstid är 2015-03-31. Älmhults kommun har i brev begärt
och beviljats förlängning till den 2015-04-30 för att hinna fatta politiskt
beslut.
Kostnaden för Älmhults kommun från 2016 i det tvååriga avtalet är
156 721 kr per år.
Beslutsunderlag


Region Kronobergs utredning om barnahus daterad 2015-0130



Förslag till samverkansavtal- Barnahus i Kronobergs län
daterad 2015-02-03



Tjänsteskrivelse från socialchefen daterat 2015-02-27



Socialnämndens beslut, 2015-03-31, § 38 Barnahus i
Kronobergs län

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen bifaller utredningens förslag till beslut inklusive
samverkansavtal för länsgemensamt barnahus i Kronobergs län.
Kostnaden för Älmhults kommun från 2016 i det tvååriga avtalet är
156 721 kr per år.
_____
Justerandes sign
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Medborgarförslag om färdtjänst och kostnader för
den enskilde resenären – Roland Östlund
Roland Östlund föreslår i medborgarförslag att den enskilde
färdtjänstresenären ska betala ett årligt belopp för att sedan kunna
resa utan ytterligare kostnader under ett års tid.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-11-03, § 126
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2014-11-25, § 226
medborgarförslaget till socialnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Roland Östlund daterat 2014-10-08
 Socialnämndens förslag 2015-02-24, § 21
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till socialnämnden, daterad
2015-01-21
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
_____
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Val av ombud vid bolagsstämma med Elmen AB
Förrättas val av ombud vid bolagsstämman med Elmen AB.
Kommunstyrelsens beslut
- Stefan Jönsson (S) med Sonja Emilsson (M) som ersättare utses att
representera Älmhults kommun vid bolagsstämma med Elmen AB för
tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2018.
_____
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Samordnad kontroll av Helgeån – representanter i
kommittén 2015-2018
Förrättas val av representanter i kommittén för samordnad kontroll av
Helgeån för åren 2015-2018.
Kommunstyrelsens beslut
- Följande utses i kommittén för samordnad kontroll av Helgeån för
åren 2015-2018:
Ledamöter
Stefan Jönsson (S), Östra Esplanaden 16 T, 343 31 Älmhult
Cecilia Axelsson, Älmhults kommun, kommunledningsförvaltningen,
Box 500, 343 23 Älmhult
Ersättare
Bo Mazetti-Nissen (M), Nils Petters väg 9, 343 96 Hallaryd
Bengt Pettersson, Älmhults kommun, tekniska förvaltningen, Box 500,
343 23 Älmhult
Revisorsersättare
Filip Lazarov Älmhults kommun, kommunledningsförvaltningen, Box
500, 343 23 Älmhult
_____
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Anställning som utbildningschef,
utbildningsförvaltningen
Kommunchefen föreslår att Charlotta Kabo Stenberg anställs som
utbildningschef för utbildningsförvaltningen från 2015-09-01.
Kommunstyrelsens beslut
- Charlotta Kabo Stenberg anställs som utbildningschef i Älmhults
kommun från 2015-09-01. Anställningsavtalet gäller till 2018-08-31.
- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
anställningsavtalet.
_____
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Redovisning av inkomna motioner och
medborgarförslag vilkas beredning inte har
slutförts
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner och medborgarförslag, vilkas beredning då ännu inte
slutförts. Enligt kommunallagen bör motioner och medborgarförslag
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det datum
det väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år, ska
nämnder och kommunstyrelsen redovisa beredningsläget inom
samma tid. Fullmäktige får med anledning av denna redovisning
avskriva motion eller medborgarförslag från vidare handläggning.
Väckt i fullmäktige/
daterad

Följande motioner och medborgarförslag är inte slutförda:

2013-06-05

Medborgarförslag om att Älmhults kommun ska arbeta för att bli
diplomerad till en Fairtrade City - Maria Johansson med flera
Medborgarförslaget är remitterat till kultur- och fritidsnämnden och
kommunledningsförvaltningen. Båda har svarat. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har ställt frågor till Handelsplats Älmhult och Växande
Älmhult.

2013-11-11
§ 98

Motion om större andel sopsortering i hemmet - Jessica Wihlborg (C)
Tekniska utskottet har 2014-02-18 återremitterat motionen till tekniska
förvaltningen för utredning. Redovisning av utredningen beräknas
under våren 2015.

2014-02-24
§ 20

Motion om att utbilda fler undersköterskor - Predrag Jankovic (V)
Motionen är remitterad till socialnämnden och utbildningsnämnden för
yttrande. Socialnämnden och utbildningsnämnden har svarat.
Personalutskottet har därefter tagit fram ett beslutsunderlag.

2014-04-28
§ 45

Motion om vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor Lars Ingvert (S) och Monica Haider (S)
Motionen är remitterad till personalutskottet för yttrande senast 201408-31. Svar har inkommit från personalutskottet.

2014-04-28
§ 47

Motion om byggande av cykelväg mellan Delary och Älmhult - Michael
Öberg (MP) och Jan Fagerberg (MP)
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2014-08-31.

2014-04-28
§ 48

Motion om byggande av ny idrottshall - Roland Johansson (S)
Motionen är remitterad till kultur- och fritidsnämnden för yttrande
senast 2014-09-30. Kultur- och fritidsnämnden har svarat.
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2014-11-03
§ 127

Medborgarförslag om att anpassa kommunala öppettider till
medborgarnas behov - Petra Karlsson
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-02-28.

2014-11-03
§ 128

Medborgarförslag om att bygga inomhus-/äventyrsbad - Tom Olsson
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen för yttrande
senast 2015-02-28. Tekniska förvaltningen har svarat.

2014-11-03
§ 130

Motion om begripliga, överblickbara och tillgängliga protokoll - Bo
Bergsjö (FP)
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2015-02-28.

2014-11-03
§ 131

Motion om webbradiosändningar från kommunfullmäktiges
sammanträden - Bo Bergsjö (FP)
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2015-02-28.

2014-11-26
§ 135

Motion om att ta vara på den frivilliga sektorn - Bo Bergsjö (FP)
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2015-03-31. Ärendet ska remitteras till samtliga förvaltningar.

2014-11-26
§ 136

Medborgarförslag om föreningsregister för medborgare tillgängliga för
styrelseuppdrag i ideella organisationer - Eva-Britt Johansson
Medborgarförslaget är remitterat till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande senast 2015-04-30.

2014-12-15
§ 155

Medborgarförslag om parkourpark - Elliot Keen
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen för yttrande
senast 2015-04-30. Samråd ska ske med kultur- och
fritidsförvaltningen. Tekniska förvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har lämnat
gemensamt yttrande.

2014-12-15
§ 156

Medborgarförslag om hus för hemlösa - Elliot Keen
Medborgarförslaget är remitterat till socialnämnden för yttrande senast
2015-04-30.

2014-12-15
§ 157

Medborgarförslag om isbana på Stortorget - Ann-Christin Petersson
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen för yttrande
senast 2015-04-30. Samråd ska ske med kultur- och
fritidsförvaltningen. Tekniska förvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen har lämnat gemensamt yttrande.

2014-12-15
§ 158

Medborgarförslag om ett förändrat torg i Älmhult - Paulina Magnusson
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-04-30.
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2014-12-15
§ 159

Motion om kultur- och fritidsnämndens bidragssystem - Bo Bergsjö
(FP)
Motionen är remitterad till kultur- och fritidsnämnden för yttrande
senast 2015-04-30.

2015-01-26
§4

Medborgarförslag om tävling om bästa foto av vattentornet för
användande i marknadsföringen - Gunnar Ihrén
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-04-30.

2015-01-26
§6

Medborgarförslag om inrättande av lokal ombudsperson i och för
kommunens småorter med omnejd - Mats Danielsson
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-04-15.

2015-01-26
§7

Medborgarförslag om belysning vid busshållplatserna vid väg 600 Virginia Melchersson
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-05-15.

2015-01-26
§8

Motion om sommarutbildning till entreprenör och annan utbildning - Bo
Bergsjö (FP)
Motionen är remitterad till utbildningsnämnden för yttrande senast
2015-05-15.

2015-02-23
§ 18

Medborgarförslag om gatuskyltar - Gunnar Ihrén
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen för yttrande
senast 2015-06-30.

2015-02-23
§ 19

Medborgarförslag om kommuninformation - Olle Johansson
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-06-03.

2015-02-23
§ 20

Motion om mer belysning i centrum under julen - Tord Åkesson (M)
Motionen är remitterad till tekniska förvaltningen för yttrande senast
2015-06-30.

2015-03-30
§ 39

Motion om byggande av en nollenergiskola – Marie Olofsson (C) och
Gusten Mårtensson (C)
Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för beredning.

2015-03-30
§ 40

Motion om satsning på personalutveckling med prioritet på
socialförvaltningen – Bo Bergsjö (FP)
Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige.
_____
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§ 99

Meddelanden
Dnr 2015/18
191
Avtal om överförmyndarverksamhet – Ljungby kommun.
Dnr 2015/47
459
Ny avfallsplan för Alvesta kommun 2015-2020 – granskning – tekniska
förvaltningens yttrande.
Dnr 2015/55
532
Ordförandebeslut – Avsiktsförklaring Nätverket Höghastighetsbanan,
Ny stambana för höghastighetståg Malmö- Hässleholm- ÄlmhultVäxjö- Jönköping.
Sveriges ekokommuner årskonferens. Information.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
______
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Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande § 1
Personalchefen § 3
Teknisk chef § 23-29
Gatu- och trafikingenjören § 5-8
Miljö- och byggchef § 2
Grundskolechef § 6-7
Förskolechef Bokhultet § 3-5
Rektor Gemöskolan § 9-15
Rektor Internationella skolan § 3
Rektor Klöxhultsskolan § 10-13
Förskolechef Montessori förskola § 6-7
Förskolechef Möckelns förskola § 1-2
Förskolechef Skogens förskola § 2
Förskolechef Kojans förskola § 1-3
Förskolechef Lyckan § 2-3
Områdeschef IFO § 5-7
Områdeschef äldreomsorg § 5-6
Enhetschef Almgården § 1-6
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_____
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