ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2012-04-23

1 (22)

Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult måndagen den 24 april 2012 kl 18.30-20.10 med
ajournering kl 19.10-19.20

Beslutande

Einar Holmquist (S), ersättare
Sonja Emilsson (M)
Elizabeth Peltola (C)
Ingemar Almkvist (S)
Bodil Hansen (M)
Stefan Jönsson (S)
Claes Lindahl (C)
Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande
Per Garnegård (M)
Jessica Wihlborg (C)
Thomas Nygren (S)
Johnny Martinsson (KD), ersättare
Gull-Britt Tranvik (SD)
Ann Johansson (S)
Tord Åkesson (M)
Vidar Lundbäck (C)
Michael Öberg (MP)
Indira Ruiz (S)
Jerker Nilsson (V), ersättare
Soili Lång-Söderberg (M)
Tomas Simonsson (FP)

Britta Croona (S)
Gusten Mårtensson (C)
Tommy Lövquist (S)
Marie Olofsson (C), 1:e v ordförande
Maria Gustafsson (S)
Dan Bülow (KD)
Börje Tranvik (SD), ersättare
Ingrid Bergström (S), ersättare
Jan-Erik Andersson (M)
Anders Mårtensson (C)
Birgitta Bengtsson (S)
Anna-Karin Nilsson (M),ersättare
Lars Ingvert (S)
Greta Ivarsson (C), ersättare
Göran Johansson (MP), ersättare
Ingrid Årdh-Strid (S)
Berith Krook (M), ersättare
Tobias Herz (C)
Håkan Pettersson (S)
Bo Mazetti-Nissen (M), ordförande

Övriga deltagande

Inga-Lill Fritsch, ekonomichef§ 46
Åke Örnhede, revisor § 49
Birgitta Bülow, sekreterare

Erik Johansson, Bisterhult § 58
Ove Johansson, Möckeln § 59

Utses att justera

Greta Ivarsson och Göran Johansson

Justeringens
plats och tid

Fredagen den 27 april 2012

Underskrifter
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§ 46

Dnr 2012/39

2

042

Information om årsredovisningen för Älmhults
kommun för 2011 - allmänhetens frågestund
Ekonomichef Inga-Lill Fritsch informerar om årsredovisningen för
2011.
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor om årsredovisningen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr 2012/76

3

109

Medborgarförslag om träningsområde för cykling Joel Dackander
Joel Dackander föreslår i medborgarförslag daterat 2012-01-31 att
Älmhults kommun ska stötta ett gäng cyklister som vill skapa ett träningsområde för cykling - både för Mountainbike- och BMX-cykling.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr 2012/24

4

109

Enkel fråga om moderaternas förslag att lägga
ned skolor
Stefan Jönsson (S) önskar ställa enkel fråga till utbildningsnämndens
ordförande om moderaternas förslag att lägga ned skolor.
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas.
"Har moderaterna dragit tillbaka sitt förslag om nedläggning av
skolor, som vi har läst om i pressen?"
Utbildningsnämndens ordförande Bodil Hansen (M) lämnar följande
svar:
"Förslaget är inte lagt. Moderaterna vill avvakta en diskussion inom
alliansen."
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 2012/39

5

042

Årsredovisning 2011
Ekonomienheten har sammanställt årsredovisning för 2011.
Resultatet för 2011 är ett underskott på 2 691 000 kr. Nämndernas
avvikelse mot budget är ett underskott på 1 638 000 kr. När hänsyn
har tagits till avsättning till oförutsett är underskottet 12 684 000 kr.
Balanskravsresultatet är -3 259 000 kr.
Investeringsredovisningen för 2011 uppgår till 158 799 000 kr.
Soliditeten är 51,6 % jämfört med 61,2 % för 2010 och 60 % för
2009.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslöt 2012-04-03, § 60 att godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorerna och kommunfullmäktige.
Revisionsberättelse har upprättats 2012-04-20. Ordföranden bland
revisorerna, Åke Örnhede, redovisar att revisorerna tillstyrker, trots
påpekande om icke rättvisande räkenskaper, att fullmäktige beviljar
ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma nämnden för
familjerätt ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen
godkänns trots deras bedömning att räkenskaperna inte är rättvisande, förutsatt att reavinsten avseende markförsäljningen
intäktsförs i samband med slutredovisning år 2012.
Yrkande
Marie Olofsson (C) yrkar att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2011 och att nämnder och styrelser och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Olofsson yrkande och finner
att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2011 för Älmhults kommun.
- Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, den gemensamma nämnden
för familjerätt och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för år 2011.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr 2011/190

6

534

Avgift för bredband i Älmhults kommun
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till avgift för
bredband i Älmhults kommun daterat 2012-03-27.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige
antar kommunledningsförvaltningens förslag till avgift daterat 201203-27.
Säkerhetschefen redovisar en redaktionell ändring av förslaget som
därefter daterats 2012-04-02.
Kommunstyrelsens förslag 2012-04-03, § 65.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige antar förslag till avgift för bredband i Älmhults
kommun daterat 2012-04-02.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med berörda kunder inom bredbandsprojektet med utgångspunkt från avgiftslista
daterad 2012-04-02.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr 2011/203

7

256

Upphävande av tomtindelning/fastighetsplan,
kv Rosen, Älmhult – antagande
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat förslag till upphävande av
tomtindelningar för kvarteret Rosen i Älmhult, fastställda 1965-07-14,
1971-07-15 och 1974-08-21. Fastighetsplanen har enligt samrådshandling daterad 2011-11-11 inte längre någon betydelse för fastighetsindelningen i kvarteret och bör av formella skäl upphävas för att
sammanfalla med gällande detaljplaner för kvarteret Rosen.
Förslaget har varit utställt för granskning 2011-12-12–2012-01-02.
Några synpunkter har inte inkommit.
Miljö- och byggnämnden beslöt 2012-03-19, § 24 att översända förslaget till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag 2012-04-03, § 70.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige antar upphävande av tomtindelning/fastighetsplan för kvarteret Rosen enligt miljö- och byggnämndens förslag
2012-03-19, § 24.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr 2011/213

8

214

Detaljplan – kv Jakob i Älmhult – antagande
Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för kv
Jakob i Älmhult. Kvarteret Jakob är idag bebyggt med flerbostadshus
i två och fyra våningar. Byggnaderna behöver renoveras och göras
tillgängliga. Detaljplanens syfte är att möjliggöra kompletteringsbebyggelse i upp till fyra våningar samt att möjliggöra sammanbyggnad av vissa byggnadskroppar för att på så sätt lösa tillgängligheten.
Förslaget har varit utställt för granskning under perioden 2012-0213–2012-03-09. Synpunkter har inkommit och redovisas i utlåtande.
Miljö- och byggnämnden beslöt 2012-03-19, § 22 att översända
planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag 2012-04-03, § 71.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för kvarteret Jakob i Älmhult.
Planförslaget är daterat 2012-03-19.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om utbyggnad av Nicklagårdens matsal –
Jan Nordström (M) och Roland Johansson (S)
Jan Nordström (M) och Roland Johansson (S) föreslår i motion inkommen 2012-12-19 att en del av uteplatsen vid Nicklagårdens matsal byggs in med glastak och väggar av skjutglaspartier. I tillbyggnaden ska det bli möjligt att reservera plats för grupper.
Kommunfullmäktige beslöt 2011-12-19, § 181 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-01-17, § 14 att remittera motionen till kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen för yttrande senast 2012-04-15.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen (kostchefen) föreslår i gemensamt yttrande daterat 2012-03-13 att motionen
avslås. Yttrandet motiverar avslaget med bland annat brist på ekonomiska förutsättningar.
Kommunstyrelsens förslag 2012-04-03, § 63.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till tekniska
förvaltningens och kommunledningsförvaltningens yttrande daterat
2012-03-13.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54
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Motion om demensboende på Nicklagården –
Stefan Jönsson (S) och Ingemar Almkvist (S)
Stefan Jönsson (S) och Ingemar Almkvist (S) föreslår i motion daterad 2011-10-20 att Älmhults kommun utreder om det är möjligt att
skapa ett demensboende om 16 platser på Nicklagården.
Kommunfullmäktige beslöt 2011-10-31, § 128 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2011-11-15, § 173 att remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast 2012-03-31.
Beslutsunderlag
Socialnämnden antog 2012-02-21, § 16 yttrande i enlighet med skrivelse daterad 2012-01-26. Socialnämnden avstyrker motionärernas
förslag med hänvisning till att de 16 demensplatser som fanns men
avskaffades 2009 inte skulle räcka till för att alla personer med
demenssjukdom skulle få plats på boendet. Cirka 75 procent av de
boende i äldreomsorgens särskilda boenden bedöms ha någon form
av kognitiv svikt. All personal har utbildats för att kunna ge professionell vård och bemötande åt demenssjuka där de bor, istället för att
flytta dem till särskilda avdelningar.
Kommunstyrelsens förslag 2012-04-03, § 78.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande daterat 2012-02-21, § 16.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion om förskola i Elmiersgården – Stefan
Jönsson (S) och Ingemar Almkvist (S)
Stefan Jönsson (S) och Ingemar Almkvist (S) föreslår i motion daterad 2011-10-20 att Älmhults kommun utreder och undersöker möjligheten att starta förskola för cirka 40 barn i Elmiersgården.
Kommunfullmäktige beslöt 2011-10-31, § 129 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2011-11-15, § 174 att remittera motionen till socialnämnden och utbildningsnämnden för yttrande senast 2012-03-31.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden har 2012-02-29, § 27 antagit yttrande enligt
förslag daterat 2012-02-07. I yttrandet konstateras att lokalerna är
rymliga och att det skulle kunna få plats mer än 40 barn i en förskola
på Elmiersgården. Förändringar av väggar och toaletter skulle dock
bli nödvändiga. Elmiersgården är idag väl anpassad för befintlig
verksamhet, äldreomsorg för 16 boende.
Socialnämnden har 2012-02-21, § 15 antagit yttrande i enlighet med
skrivelse daterad 2012-01-26. Socialnämnden avstyrker motionärernas förslag med hänvisning till praktiska, medicinska och juridiska
skäl relaterade till de 16 personer som idag bor på Elmiersgården.
Vidare är lokalerna väl anpassade för befintlig verksamhet, både ur
boende- och arbetsmiljösynpunkt.
Kommunstyrelsens förslag 2012-04-03, § 79.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande daterat 2012-02-21, § 15.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Dnr 2011/193
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Motion om ökad demokrati i Älmhults kommun
Jerker Nilsson, tjänstgörande ersättare för (V), föreslår i motion daterad 2011-10-28 att demokratin levandegörs genom att
* kommunfullmäktigemötena TV-sänds i efterhand
* en medborgarpanel inrättas för att få in mer synpunkter från allmänheten och låter synpunkterna bli en del av underlagen när nya
beslut fattas
* de båda förslagen kopplas ihop med debattsidan på kommunens
hemsida för fortsatt debatt och demokrati.
Kommunfullmäktige beslöt 2011-10-31, § 132 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2011-11-15, § 177 att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium och allmänna beredningen för yttrande senast 2012-03-31.
Beslutsunderlag
Allmänna beredningen ställer sig i anteckningar 2012-02-24, § 9
positiv till motionens intentioner men anser att de ekonomiska
konsekvenserna måste utredas. Vid ett eventuellt bifall till motionen
bör förslagen prövas under 6 månader.
Kommunfullmäktiges presidium ställer sig i yttrande daterat
2012-03-21 tveksamt till TV/webb-sändning av fullmäktiges sammanträden. Presidiet föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-03, § 83, att kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till yttrandet från fullmäktiges presidium daterat 2012-03-21.
Yrkanden
Jerker Nilsson (V) konstaterar att det inte finns något svar på den del
av medborgarförslaget som avser inrättande av medborgarpanel.
Jerker Nilsson yrkar att medborgarförslaget återremitteras för utredning av medborgarpanel.
Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Marie Olofsson (C) yrkar
att ärendet ska avgöras i dag och menar att det är viktigare att
fortsätta det pågående arbetet att förstärka den demokratiska
processen såsom medborgarförslag, öppna nämndssammanträden,
synpunktshantering, debattforum, medborgarcafé, kommunalt
handikappråd, kommunalt pensionärsråd samt en kommande
ungdomsdialog.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jerker Nilssons (V) yrkande om
återremiss och Elizabeth Peltolas (C) avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller Elizabeth Peltolas yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Elizabeth Peltolas yrkande.
Nej-röst för bifall till Jerker Nilssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Sonja Emilsson (M), Bodil Hansen (M), Per Garnegård (M),
Tord Åkesson (M), Soili Lång-Söderberg (M), Jan-Erik Andersson
(M), Anna-Karin Nilsson (M), Berith Krook (M), Bo Mazetti-Nissen
(M)
Elizabeth Peltola (C), Claes Lindahl (C), Jessica Wihlborg (C), Vidar
Lundbäck (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Olofsson (C), Anders
Mårtensson (C), Greta Ivarsson (C), Tobias Herz (C)
Tomas Simonsson (FP)
Johnny Martinsson (KD), Dan Bülow (KD)
Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen Bengtsson (S),
Thomas Nygren (S), Tommy Lövquist (S) Birgitta Bengtsson (S),
Ingrid Årdh-Strid (S),
Michael Öberg (MP), Göran Johansson (MP)
Nej-röst: Einar Holmquist (S), Ann Johansson (S), Indira Ruiz (S),
Britta Croona (S), ), Maria Gustafsson (S), Ingrid Bergström (S), Lars
Ingvert (S), Håkan Pettersson (S)
Jerker Nilsson (V)
Gull-Britt Tranvik (SD), Börje Tranvik (SD).
Med 30 ja-röster mot 11 nej-röster bifaller kommunfullmäktige
Elizabeth Peltolas yrkande att ärendet ska avgöras i dag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet
från fullmäktiges presidium daterat 2012-03-21.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om mer vanlig mat i skolan –
Ebba Hernström
Ebba Hernström föreslår i medborgarförslag inkommet 2012-01-17
att det ska serveras mer vanlig mat i skolan. Maten ska vara sådan
som man vet att barnen tycker om. Man kan skapa matsedlar tillsammans med eleverna.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-01-30, § 3 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-02-28, § 39 att remittera medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 2012-03-15.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningen (kostchefen) redogör i yttrande daterat 2012-03-12 för svårigheten att definiera begreppet ”vanlig mat”.
Kostchefen pekar på de möjligheter eleverna har att påverka matsedlarna genom t ex arbete i kostråd och enkäter på skolorna.
Kommunstyrelsens förslag 2012-04-03, § 64.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med
kommunledningsförvaltningens yttrande daterat 2012-03-12.
- Kostchefen får i uppdrag att kontakta förslagsställaren i ärendet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr 2012/38
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Medborgarförslag om beläggning av vägen förbi
Bisterhult – Sonja Johansson med flera
Sonja Johansson, Erik Johansson, Lars Thordin, Nancy Thordin och
Anita Jansson föreslår i medborgarförslag daterat 2012-02-10 att
vägen förbi Bisterhult beläggs.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-02-27, § 17 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-03-14, § 51 att remittera medborgarförslaget till tekniska utskottet för yttrande senast
2012-05-31.
Beslutsunderlag
Gatu- och trafikingenjören har redovisat de kriterier som gäller vid
beläggning av enskilda vägar.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-03, § 74 att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget med hänvisning till de kriterier som
används vid beläggning av enskilda vägar.
En av förslagsställarna, Erik Johansson, talar för sitt medborgarförslag och anför att vägen är väl förberedd för en beläggning.
Johansson tror att vägen i en framtid kommer att bli belagd när de
som nu bor där är borta och har ersatts av andra människor än vanliga "knegare".
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
de kriterier som används vid beläggning av enskilda vägar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag att göra Yttre Näset till fritidsområde – Ove Johansson
Ove Johansson föreslår i medborgarförslag inkommet 2011-11-17 att
Yttre Näset ska klassas som fritidsområde i stället för som i dag
skogsområde.
Kommunfullmäktige beslöt 2011-11-30, § 161 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-01-17, § 20 att remittera medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 2012-04-15.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningen har, via arbetsgruppen för fysisk planering, lämnat yttrande daterat 2012-02-13. Yttrandet utmynnar i
förslag om att arbetsgruppen för fysisk planering ska få i uppdrag att
göra en utredning av hela Yttre Näsets framtida användning. Till
dess att beslut fattats om användning ska Yttre Näset vara ett utredningsområde. Medborgarförslaget ska med yttrandet anses besvarat.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-03, § 75 att kommunstyrelsen
(arbetsgruppen för fysisk planering) får i uppdrag att utreda hela
Yttre Näsets framtida användning. Till dess att beslut fattats om
användning ska Yttre Näset vara ett utredningsområde. Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Förslagsställaren Ove Johansson talar för sitt medborgarförslag och
ger en tillbakablick till 1976 då det diskuterades en tunnel under järnvägen för att kunna använda Yttre Näset som rekreationsområde.
1998 invigdes tunneln. 2006 gjorde Skogssällskapet en markanvändningsinventering.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunstyrelsen (arbetsgruppen för fysisk planering) får i uppdrag
att utreda hela Yttre Näsets framtida användning. Till dess att beslut
fattats om användning ska Yttre Näset vara ett utredningsområde.
- Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat.
_____
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Medborgarförslag om rastgård för hundar –
Kristina Svensson och Nils-Gunnar Ivarsson
Kristina Svensson, Älmhult föreslår i medborgarförslag daterat
2010-06-06 att det på ett lämpligt ställe sätts upp en rastgård för
hundar.
Kommunfullmäktige beslöt 2010-06-23, § 74, att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2010-08-10, § 165, att
remittera medborgarförslaget till tekniska förvaltningen och kulturoch fritidsnämnden för yttrande senast 2010-10-31.
Nils-Gunnar Ivarsson, Älmhult föreslår i medborgarförslag daterat
2010-11-12 att en hundrastgård anordnas mellan fotbollsplanen och
första utkastet på frisbeegolfbanan vid motionsslingan i Haganäsparken.
Kommunfullmäktige beslöt 2010-11-29, § 145 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Fritidsintendenten och parkchefen föreslår i gemensamt yttrande
2010-11-02 att följande platser anses lämpliga:
* Korpplanen vid Vallgatan i Älmhult - grusplan som inte används
* Saturnusparken i Elmiersområdet.
Förslaget innebär att ett område om ca 40 x 20 m inhägnas med
staket. Anläggningskostnader för två platser är ca 26 000 kr. Årliga
driftskostnader, sophämtning och gräsklippning, uppgår till totalt ca
7 600 kr.
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2010-11-10, § 70 att lämna yttrande enligt fritidsintendentens och parkchefens förslag samt att
föreslå att skötselansvaret för hundrastgårdarna läggs på tekniska
förvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2010-11-16, § 220 att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för ytterligare utredning.
Fritidsintendenten och parkchefen föreslår i gemensamt yttrande
daterat 2011-10-12 att kommunen avvaktar med att bygga en hundrastgård tills Haganäsvägen byggts. I pågående arbete med planeJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

forts
§ 60/2012

2012-04-23

Sida

18

ring av Haganäs fritidsområde, föreslås att anläggning av en hundrastgård tas med.
Kommunstyrelsens förslag 2012-04-03, § 76.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige avslår de båda medborgarförslagen.
_____
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Medborgarförslag om att Älmhults kommun ska
ge de anställda rätt att närvara vid sina barns
skoldag – Monika Carlberg
Monika Carlberg föreslår i medborgarförslag daterat 2011-12-01 att
Älmhults kommun ska ge samtliga anställda inom Älmhults kommun
rätt att närvara vid sina barns skoldag en gång per termin på betald
arbetstid.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-12-19, § 182 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-01-17, § 13 att remittera medborgarförslaget till personalutskottet för yttrande senast
2012-04-15.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslut 2012-02-13, § 5
att medborgarförslaget avslås. Kostnaden anses vara för hög i förhållande till effekten.
Kommunstyrelsen föreslog 2012-04-03, § 82 att kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget med hänvisning till personalutskottets
yttrande 2012-02-13, § 5 att kostnaden anses vara för hög i förhållande till effekten.
Yrkanden
Jerker Nilsson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget eftersom det
kan vara ett led i att få folk att flytta till Älmhult samt att lättare kunna
rekrytera kompetent personal.
Tord Åkesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Jerker Nilssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
- Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
personalutskottets yttrande 2012-02-13, § 5 att kostnaden anses
vara för hög i förhållande till effekten.
_____
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§ 62

Redovisning av motioner/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.
Väckt i fullmäktige/
daterad

Följande motioner och medborgarförslag är inte slutförda:
Ärende

2011-02-28
§ 18

Motion om samordnad kommunal varudistribution - Ingemar Almkvist
(S)
Motionen är återremitterad till kommunledningsförvaltningen för ny
beredning

2011-06-27
§ 81

Motion om marknadsföring av Älmhult - Claes Lindahl (C)
Motionen är återremitterad till kommunledningsförvaltningen för ny
beredning

2011-09-26
§ 101

Medborgarförslag om anmälan på hemsidan av uppgifter inom skola
och barnomsorg - Petra Wihlborg
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande

2011-10-31
§ 130

Motion om skolgårdar - Predrag Jankovic (V)
Motionen är remitterad till utbildningsnämnden och arbetsgruppen för
fysisk planering för yttrande senast 2012-03-31

2011-11-30
§ 156

Medborgarförslag om gågata på Köpmangatan maj-september - Ove
Varland
Medborgarförslaget är remitterat till miljö- och byggnämnden och
tekniska förvaltningen för yttrande senast 2012-04-15.

2011-11-30
§ 159

Medborgarförslag om utebad på platsen för Möckelns sågverk - Fia
Nennesson
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden för yttrande
senast 2012-04-15

2011-11-30
§ 160

Medborgarförslag om avstängning av datorer och skrivare samt utbyte till energisnåla lampor - Fia Nennesson
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 2012-04-15
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forts § 62/2012
2011-11-30
§ 162

Medborgarförslag om dokumentering av Älmhults första 100 år Gunnar Ihrén
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen
och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 2012-04-15

2011-11-30
§ 163

Motion om äldreombud - Gull-Britt Tranvik, Annika Rydh (SD)
Motionen är remitterad till socialnämnden för yttrande senast 201304-15

2011-11-30
§ 164

Motion om publicering av motioner på kommunens hemsida - GullBritt Tranvik, Annika Rydh (SD)
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2012-04-15

2011-11-30
§ 165

Motion om försäkringar för gode män - Britta Croona (S)
Motionen är remitterad till överförmyndarnämnden och kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 2012-04-15

2011-12-19
§ 183

Medborgarförslag om nytt hembygdsförråd - Björn Sjöstrand
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen
och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 2012-04-15

2012-01-30
§1

Motion om digitala motioner med mera - Predrag Jankovic (V)
Motionen är remitterad till allmänna beredningen och kommunfullmäktiges presidium för yttrande senast 2012-04-30

2012-01-30
§2

Motion om Enkel fråga för allmänheten - Predrag Jankovic (V)
Motionen är remitterad till allmänna beredningen och kommunfullmäktiges presidium för yttrande senast 2012-04-30

2012-02-27
§ 18

Motion om hemtjänstinsatser - Predrag Jankovic (V)
Motionen är remitterad till socialnämnden för yttrande senast 201206-30

2012-03-26
§ 30

Motion om elljusspår i Liatorp - Predrag Jankovic (V)
Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för beredning

2012-03-26
§ 31

Medborgarförslag om lekplats med djur i Haganäsparken - Eva-Lis
Rydh
Medborgarförslaget är remitterat till kommunstyrelsen för beredning

2012-03-26
§ 32

Medborgarförslag om övernattningsplats med fiskemöjligheter vid
dammarna vid Danska vägen - Karl-Axel Karlsson
Medborgarförslaget är remitterat till kommunstyrelsen för beredning
Kommunstyrelsen beslöt 2012-04-03, § 88 att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen godkänns.
_____
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Meddelanden
Dnr 2012/47
700
Socialnämndens rapport om ej verkställda beslut - 2011-09-15-2012-01-15
_____
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