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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 08.00–16.35

Beslutande

Ingemar Almkvist (S), ordförande
Stefan Jönsson (S), 1:e vice ordförande
Elizabeth Peltola (C), 2:e vice ordförande, ej närvarande §§ 205, 213 (§ 205
på grund av jäv)
Claes Lindahl (C), ej närvarande § 194
Peter Niklasson (C)
Sonja Emilsson (M)
Lars Ingvert (S)
Helen Bengtsson (S)
Jan Fagerberg (MP)
Dan Bülow (KD), tjänstgörande ersättare §§ 194, 205
Bo Mazetti-Nissen (M)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Gusten Mårtensson (C), tjänstgörande ersättare § 213

Övriga deltagande

Jerker Nilsson (V), ej tjänstgörande ersättare
Michael Öberg (MP), ej tjänstgörande ersättare
Eva Ballovarre (S), ej tjänstgörande ersättare
Dan Bülow (KD), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Rikse, kommunchef
Carina Karlsson, sekreterare
Övriga deltagare, se sidan 2

Utses att justera

Lars Ingvert

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset 2015-10-15

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

192–213

Carina Karlsson
Ordförande

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

Ingemar Almkvist
Justerande

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

Lars Ingvert

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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2015-10-06
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Utdragsbestyrkande
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ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-10-06

Övriga deltagare
Håkan Helgesson, räddningschef § 192
Bengt Pettersson, teknisk chef §§ 193, 213
Mathias Karlsson, miljö- och byggchef §§ 194-195, 201, 213
Lars Lund, fastighetschef §§ 193, 196
Paul Robertsson, utvecklingschef §§ 194, 200, 202, 213
Thomas Franzén, fritidschef § 193
Henrik Dahlström, utredare § 197
Per Andersson, konsult §§ 198-199
Malin Blom, kommunikationschef §§ 198-199
Inger Arvidsson, turistrådgivare §§ 198-199
Katarina Andersson, ekonomichef §§ 203-207, 213
Lena Stävmo, VD Destination Småland § 199
Charlotta Kabo Stenberg, utbildningschef § 213
Paul Falkenstam, ekonom § 213
Filip Lazarov, ekonom § 213
Marie-Louice Magnusson, ekonom § 213
Lena Arthursson, ekonom § 213
Camilla Hallberg, ekonom § 213
Bo Bergsjö (FP), § 213
Marie Olofsson (C), § 213
Tomas Simonsson (M), § 213
Vidar Lundbäck (C), § 213
Tommy Lövqvist (S), § 213
Maj-Britt Holmberg (S), revisionen, § 213
Lars-Göran Fredriksson (S), revisionen, § 213
Håkan Pettersson (S), § 213
Anton Härder (S), § 213
_____
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2015-10-06

§ 192

Dnr 2015/168

3

170

Medlemskap i Räddsam Kronoberg ekonomisk
förening
Räddningschefen informerade 2015-04-21, § 106 i rollen som
projektledare om Räddsam Kronoberg, ett projekt för samverkan
mellan räddningstjänsterna i Kronobergs län.
Kronobergs läns räddningstjänster har kommit överens om en
avsiktsförklaring kring utökad samverkan. Syftet är att nå
stordriftsfördelar och hög effektivitet, med bibehållen stark lokal
förankring i kommunerna.
Vidare är syftet att räddningstjänsterna genom en utökad
organiserad samverkan långsiktigt ska skapa förutsättningar för
likvärdiga och effektiva räddningsinsatser samt olycksförebyggande
verksamhet.
Den organiserade samverkan föreslås nu organiseras i en
ekonomisk förening. Till föreningsstämman ska medlemmarna utse
två representanter, en tjänsteman samt en förtroendevald politiker
med ersättare.
Medlemsinsatsen för Älmhults del kommer att bli cirka 5 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Räddningschefens skrivelse daterad 2015-09-15, med bilaga
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag § 209, 2015-09-22
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att Älmhults kommuns räddningstjänst
ska ingå medlemskap i Räddsam Kronoberg ekonomisk förening.
- Kommunstyrelsen utser räddningschef Håkan Helgesson som
Älmhults tjänstemannarepresentant i Räddsam Kronoberg.
- Kommunstyrelsen utser Ingemar Almkvist (S) som ordinarie
förtroendevald representant och Elizabeth Peltola (C) som
ersättande förtroendevald representant till föreningsstämmorna
mellan 2015-2018.
_____
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§ 193

Dnr 2015/174

4

822

Renovering av Haganäsbadet och eventuella
andra nyinvesteringar
Tekniska förvaltningen informerar översiktligt om behov och möjliga
lösningar för renovering av Haganäsbadet samt byggnation av andra
fritidsanläggningar i anslutning till Haganässkolan.
_____
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§ 194

Dnr 2015/172

5

436

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för
torvtäktverksamhet på fastigheten Blackatorp 2:1,
Osby kommun – remiss, Länsstyrelsen Skåne
Killebergs torvindustri AB har ansökt om tillstånd till
torvtäktverksamhet inom fastigheten Blackatorp 2:1 i Osby
kommun. Tomten gränsar till Älmhults kommun.
Länsstyrelsen i Skåne län har givit Älmhults kommun tillfälle att
yttra sig över ansökan i remiss daterad 2015-09-22. Svar ska
lämnas till länsstyrelsen senast 2015-10-16.
Miljö- och byggförvaltningen har i tjänsteskrivelse redogjort för
att Älmhults kommuns intressen inte påverkas och har inga
synpunkter på planen under förutsättning att verksamheten
klarar Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-1002.
 Remiss länsstyrelsen Skånes län daterad 2015-09-22 med
bilagor.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lämna miljö- och byggförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2015-10-02 som sitt svar till länsstyrelsen i
Skåne län.
_____
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§ 195

Dnr 2015/45

6

214

Detaljplan för kv. Täppan i Haganäs
bostadsområde i Älmhult – samråd
Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för kv.
Täppan i Haganäs bostadsområde.
Syftet med planen är att möjliggöra 100 förskoleplatser och 800
skolplatser genom att öka byggrätten till 8 000 kvadratmeter
byggnadsarea och tillåta en så kallad teknikvåning.
I tidigare detaljplan för området anges att en grundskola med
uppemot 800 elever ska kunna byggas. Vid projektering av en skola
har det uppdagats att den tidigare tillåtna bruttoarean på 4 000
kvadratmeter inte skulle räcka till. Antalet elever blir alltså liknande
som i tidigare detaljplan, men byggrätten och skoltomtens utbredning
ökas.
Avsikten är även att förbättra trafiksituationen för boende i närmiljön
genom att möjliggöra parkering för hämtning och lämning i
planområdets västra del, samt skapa möjlighet för varuleveranser i
områdets södra del. På så sätt kommer inte lika mycket trafik behöva
ledas upp i villaområdet som före planändringen.
Beslutsunderlag





Samrådshandling (missiv) daterad 2015-09-14
Samrådshandling (planbeskrivning) daterad 2015-09-15
Plankarta daterad 2015-09-14
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag § 216, 2015-09-29

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen meddelar Miljö- och byggnämnden att förslaget
godkänns.
_____
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§ 196

Dnr 2015/53

7

109

Motion, nollenergiskola – Marie Olofsson (C) och
Gusten Mårtensson (C)
Marie Olofsson och Gusten Mårtensson (C) föreslår i motion att
Älmhults kommun ska pröva möjligheten att bygga en
nollenergiskola i Haganäsområdet. Älmhults kommun ska satsa på
att ligga i framkant vad avser byggnation och bygga miljövänligt.
Kommunfullmäktige remitterade 2015-03-30, § 39 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-06-23, § 176
motionen till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 201510-01. Före yttrandet ska samråd ske med tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen ska vidare, eftersom planeringen av den nya
skolan redan påbörjats, i detta arbete beräkna såväl bygg- som
driftskostnader för nollenergiskola jämfört med motsvarande
kostnader för alternativ med andra energikrav.
Tekniska förvaltningen redogör i skrivelse för hur
fastighetsavdelningen avser att möta motionsställarnas önskemål.
Vid upphandling av ny skolbyggnad ska i förfrågningsunderlaget
anges att anbudslämnaren ska beräkna och redovisa kostnader,
vinster och energiförbrukning inklusive livscykelanalys för både
”normalhus” och passivhus enligt Boverkets senaste byggregler
(BBR) och enligt kravspecifikation för Feby 12.
Beslutsunderlag
 Motion från Marie Olofsson (C) och Gusten Mårtensson (C)
daterad 2015-03-06
 Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2015-08-26
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag § 211, 2015-09-22
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
förfrågningsunderlag på passivhus/nollenergiskola.
_____
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§ 197

Dnr 2015/98

8

100

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) –
remiss, Finansdepartementet
Regeringen beslutade 2012-10-11 att uppdra åt en särskild utredare
att föreslå en modernisering av kommunallagen.
Finansdepartementet har 2015-04-21 skickat slutbetänkande från
utredningen på remiss till berörda för synpunkter. Betänkandet
innehåller förslag på förändringar i kommunallagen och andra lagar
som reglerar kommunerna.
Förslagen gäller bland annat











Kommunstyrelsens roll och befogenheter
Majoritetsstyre på försök
Styrning och uppföljning av vissa verksamheter
Reglering av anställda
Styrelser i kommunala aktiebolag
Anpassningar till EU-rätten
Överklaganden
Verkställighet och rättelse av kommunala beslut
Webbaserad kommunal anslagstavla
Revision

Finansdepartementet vill ha svar på remissen senast 2015-10-30.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-09-11
 Finansdepartementets remiss daterad 2015-04-21
 Slutbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden
(SOU 2015:24), utdrag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag § 223, 2015-09-29
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Finansdepartementet i
enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med
ändringen att Älmhults kommun ställer sig negativ till förslaget om att
införa möjlighet till majoritetsstyre.
_____
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§ 198

Dnr 2015/173

9

840

Welcome Center Älmhult & Co –
besökscentrum i Älmhult
Frågan om etablering av ett besökscenter i Älmhult har utretts inom
ramen för ett Leader-projekt. Huvudsyftet med ett besökscenter är att
fånga upp de stora besöksströmmarna till Älmhult och erbjuda
besökarna en kvalitativ och kreativ upplevelse samtidigt som man
”bjuder in” till information om upplevelser i Älmhults kommun samt inom
ett område på ungefär en timmes resa från Älmhult. Det bakomliggande
syftet är naturligtvis att få besökarna att förlänga sin vistelse i Älmhult
med omnejd, samt att få dem att komma tillbaka för att upptäcka nya
saker.
När ärendet togs vidare i en andra förstudieetapp bestämdes att
besökscentret skulle lokaliseras väster om järnvägen och så nära
entrén till det nya Ikea-muséet som möjligt. En lämplig lokalisering
pekades ut och Expology anlitades för att göra ett förslag till koncept för
utformning, profil och innehåll. Expology förslag presenterades för
projektets referensgrupp vid ett möte den 4 september.
Beslutsunderlag




Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2015-09-20
Expologys presentation
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag § 213, 2015-09-22

Yrkanden
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar avslag på förslaget att öppna ett
besökscentrum i Älmhult.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Gull-Britt Tranviks
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom det redovisade idékonceptet
beträffande lokalisering, utformning, profil och innehåll avseende
Welcome Center Älmhult & Co.
- Älmhults kommun är beredd att ”gå före” och svara för maximalt
hälften av finansieringen av besökscentret, men det måste till ytterligare
medfinansiering för att kunna förverkliga besökscentret med den
utformning och den ambitionsnivå som redovisades av Expology.
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- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återuppta dialogen med
de kommuner, regioner och privata intressenter som kan tänkas vara
intresserade av att tillsammans förverkliga besökscentret för att få
konkreta och bindande utfästelser om medfinansiering. En återkoppling
till kommunstyrelsen (eller dess utskott) ska ske före kommande
årsskifte.
_____
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§ 199

Dnr 2015/177

11

840

Information – Destination Småland
Lena Stävmo, VD Destination Småland informerar om sin
verksamhet. Destination Småland samverkar med länets kommuner,
andra offentliga intressenter samt näringslivet för att skapa
förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen.
Destination Småland är helägt av Region Kronoberg och bildades
efter en motion i regionfullmäktige 2008.
_____
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§ 200

Dnr 2015/171

12

106

Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs
län 2015–2020 – remiss, Region Kronoberg
Älmhults kommun har fått förslag till kompetensförsörjningsstrategi
för Kronobergs län 2015–2020 på remiss. Syftet med strategin är att
samla det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Regionens
aktörer ska i strategin utrycka gemensamma mål och prioriteringar,
vilka kan användas som vägledning för samhandling kring utbildning,
strategisk kompetensförsörjning och arbetsmarknad.
Den regionala kompetensförsörjningsstrategin är en understrategi till
den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län.
Region Kronoberg vill ha synpunkter senast 2015-11-06.
Beslutsunderlag
 Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län – remissversion
 Personalchefens och näringslivsutvecklarens förslag till yttrande
daterad 2015-09-30
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag § 214, 2015-09-29
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen enligt
personalchefen och näringslivsutvecklarens förslag daterat 2015-0930.
_____
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§ 201

Dnr 2014/80

13

214

Detaljplan för fastigheten Virestad 2:2 – öster om
stambanan i Eneryda – granskning 2
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för
fastigheten Virestad 2:2 – öster om stambanan i Eneryda. Syftet med
planen är att möjliggöra upprättande av framtida lagerverksamhet.
Planförslaget har varit utsänt tidigare för samråd och granskning. Då
nya ändringar gjorts som en följd av granskningen skickas
planförslaget ut en andra gång för ny granskning.
I samband med den första granskningen hade kommunstyrelsen
inga synpunkter på planförslaget.
Beslutsunderlag






Granskningshandling 2 (missiv) daterad 2015-09-21
Samrådsredogörelse daterad 2015-02-10
Planbeskrivning daterad 2015-09-21
Granskningsutlåtande 1, daterat 2015-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag § 217, 2015-09-29

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget.
_____
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§ 202

Dnr 2015/51

14

870

Riksintresset Höö – Länsstyrelsen, remiss
Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit fram fördjupad beskrivning
av Höö, kulturmiljö av riksintresse. Länsstyrelsen föreslår två
alternativa ändringar av riksintressets värdetext och avgränsning.
Länsstyrelsens två alternativa ändringsförslag:
Alternativ 1 innebär att riksintresset utvidgas i sydväst, till att även
omfatta de öar som historiskt sett tillhört Höö. Alternativet innebär
med andra ord en ny gränsdragning för riksintresset.
Alternativ 2 innebär att riksintresset ändras till att utöver berättelsen
om det ålderdomliga odlingslandskapet även omfatta berättelsen om
1850-talets omfattande sjösänkningsföretag, det vill säga ett tillägg
till den ursprungliga värdekärnan. Berättelsen om
sjösänkningsföretaget föreslås ske inom befintligt riksintresse men
kräver ändring av riksintressebeskrivningen.
Beslutsunderlag
 Länsstyrelsens remiss, daterad 2015-06-30
 Fördjupad beskrivning och analys av ett riksintresse för
kulturmiljövården, rapport
 Kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar, daterat
2015-09-18
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag § 222, 2015-09-29
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen yttrar sig till Länsstyrelsen i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar daterat
2015-09-18. I förslaget ställer sig kommunen positiv till båda
förslagen.
_____
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§ 203

Dnr 2015/67

15

045

Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 –
Kommuninvest
Kommuninvest har informerat medlemmarna om att skärpta EUregler medför att den ekonomiska föreningens egna kapital i
förhållande till balansomslutningen måste öka. Senast 1 januari 2018
måste det egna kapitalet uppgå till uppskattningsvis 6 miljarder
kronor. Nivån fastställs vid årsskiftet 2016–2017.
Kommuninvest avser att nå kravet via fortsatt resultatuppbyggnad,
extra medlemsinsatser enligt stämmobeslut 2014 och 2015, samt
särskilda kapitalinsatser, beroende på vilken nivå som fastställs
2016.
Kommuninvest vill senast 31 oktober 2015 ha besked från
kommunerna om storleken på den extra medlemsinsatsen.
Kommuninvests förhoppning är att så många medlemmar som
möjligt väljer den högsta möjliga medlemsinsatsen om totalt 900
kronor per invånare. Medlemmarnas bidrag ska i fortsättningen
kunna påverka Kommuninvests prissättning av krediter. Den högsta
insatsnivån ger också möjlighet för medlemmarna att få behålla hela
den årliga återbäringen och insatsräntan.
För Älmhults kommuns del skulle det behövas en medlemsinsats på
7 024 600 kr under 2015 för att nå upp till den högsta nivån på
insatsen.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-06-11
 Kommuninvests skrivelse daterad 2015-05-21
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag § 219, 2015-09-29
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att Älmhults kommun ska erlägga
insats enligt högsta möjliga nivå, vilket innebär att kommunen betalar
en extra insats på 7 024 600 kr under 2015.
_____
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§ 204

Dnr 2015/161

16

275

Anhållan om kommunal borgen – Älmhults
Näringsfastigheter AB
Älmhults Näringsfastigheter AB har inkommit med en ansökan
daterad 2015-09-11 om att utöka ramen för borgensåtagande från
Älmhults kommun från idag 30 miljoner kronor till att gälla 45 miljoner
kronor. Anledningen till utökad ram är ombyggnad och investering i
stationshuset och taxihuset vid järnvägsområdet samt förädling av
befintliga lokaler. Utrymme ska även finnas för eventuella
fastighetsförvärv.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Älmhults Näringsfastigheter AB, daterad
2015-09-11
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-09-21
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag § 220, 2015-09-29
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen
för Älmhults Näringsfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett
högsta lånebelopp om 45 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta
och kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med 2025-12-31 och
kan aldrig vara större än kapitalskulden efter gjorda amorteringar. En
av kommunfullmäktige fastställd borgensavgift tas ut på lånebeloppet
vid ingången av respektive år.
- Älmhult Näringsfastigheter AB ska i samband med delårsrapporten
efter augusti månad och i årsredovisningen respektive år redovisa
det utnyttjade borgensbeloppet.
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30, § 82 om ”Kommunal
borgen – AB Älmhults kommunala Industrifastigheter” upphävs.
_____
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Leader Linné Småland 2015–2020 –
medfinansiering
Kommunstyrelsen uttalade 2013-09-10, § 156 att Älmhults kommun
vill ingå i Leader Linné under kommande programperiod. Denna
period kommer att omfatta åren 2015–2020.
Kommunens medfinansieringskostnad för programperioden är
1 236 580 kr fördelad på sex år, det vill säga 206 097 kr per år.
För 2015 har beslut redan fattats om medfinansiering om 238 000 kr.
Av kommunstyrelsens ordinarie strategiska medel år 2016–2017
finns 2 142 000 kr kvar att fördela. Vid beslut flyttas medlen till
ansvarig nämnd för utbetalning. I detta fall är det
kommunledningsförvaltningen som hanterar utbetalningen.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-09-10
 Ansökan om medfinansiering av Leader Linné Småland 2015–
2020, daterad 2015-08-26
 Medfinansieringsintyg för att starta leaderområde för lokalt ledd
utveckling 2014–2020
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 207, 201509-15
Jäv
Elizabeth Peltola (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beviljar Leader Linné Småland medfinansiering
med 1 236 580 kr för åren 2015–2020.
- Medel anvisas från kommunstyrelsens ordinarie anslag för
strategiska satsningar, 206 097 kr årligen under 2016–2020. Medel
för 2015 har anvisats i tidigare beslut.
_____
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Ombud och ersättare vid ägarsamråd och
bolagsstämma med Kommunassurans Syd
Försäkrings AB 2015-2018
Med anledning av att Johan Johansson har slutat sin anställning som
upphandlingssamordnare och Tomas Edvardsson anställts i hans
ställe förrättas val av ersättare vid ägarsamråd och bolagsstämma
med Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen utser följande ombud och ersättare vid
föreningsstämmor med ägarsamråd och bolagsstämma med
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2015-2018:
Ombud
Ingemar Almkvist (S), Skolgatan 9 A, 343 31 Älmhult
Ersättare
Katarina Andersson, Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult
Tomas Edvardsson, Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult
_____
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Årsredovisning 2014 – VoB Kronoberg
VoB Kronoberg har till Älmhults kommun översänt årsredovisning
och revisionsberättelse från lekmannarevisorerna för 2014.
Beslut om ansvarsfrihet för VoB:s direktion ska fattas av varje
medlemskommuns kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2015-06-16, § 167 att
de personer som var valda till förbundsdirektion och revisorer för
2014 och alltså var ansvariga för verksamheten då inte är de samma
som har skrivit under årsredovisning och granskningsrapport. Istället
har den 2015 nytillträdda direktionen och de nya revisorerna
undertecknat handlingarna, vilket de rimligen inte är behöriga att
göra. Socialchefen fick i uppdrag att kontakta VoB Kronoberg för
åtgärd innan ärendet behandlas vidare.
VoB Kronoberg svarar i e-post 2015-09-16 att det bör vara den nya
direktionen som undertecknar:
”I december 2014 valde Kronobergskommunerna ledamöter till
direktionen i VoB Kronoberg att gälla för mandatperioden 1 januari
2015 till 31 december 2018.
Vid direktionens sammanträde den 20 april beslutades att godkänna
bokslutet för 2014 och årsredovisningen för VoB Kronoberg
undertecknades av direktionens ledamöter.
Beslutet att godkänna bokslutet vid sammanträdet den 20 april skall
fattas av sittande ledamöter och därmed är det också dessa som
skall underteckna årsredovisningen.”
Beslutsunderlag
 Årsredovisning från VoB Kronoberg, 2013, daterad 2015-05-22,
med bilagor
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 221, 201509-29
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i VoB Kronoberg
ansvarsfrihet för 2014.
- Årsredovisningen för VoB Kronoberg 2014 godkänns.
_____
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Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och arbetsutskott 2016
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till
sammanträdesdagar med arbetsutskottet, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för år 2016.
Kommunledningsförvaltningens förslag
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

12 januari
26 januari

19 januari

1 februari

2 februari
16 februari
23 februari

9 februari

29 februari

8 mars halvdag

1 mars
15 mars dialog- och strategidag 1

21 mars

7–8 april heldagar
budgetberedn.
12 april
19 april

5 april

25 april

3 maj eftermiddag
budgetberedn.
10 maj
24 maj budgetförslag

3 maj
30 maj
10 maj dialog- och strategidag 2 (eftermiddag)

21 juni

7 juni budgetförslag

20 juni

9 augusti
23 augusti
30 augusti

16 augusti

29 augusti

20 september
27 september

13 september

26 september

18 oktober
25 oktober

11 oktober heldag, delårsrapport eftermiddag 31 oktober

22 november
29 november

8 november
15 november dialog- och strategidag 3

budgetberedning

22 mars
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Fortsättning § 208
13 december
20 december

6 december

19 december

10 januari 2017

17 januari 2017

30 januari 2017

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen 2016 i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för fullmäktige
2016 i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
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Medborgarförslag om ombudsperson i
kommunens småorter med omnejd – Mats
Danielsson
Mats Danielsson föreslår i medborgarförslag att kommunen ser till att
en eller flera anställda inom kommunen är ombudsman i kommunens
småorter. Personen bör vara boende i orten.
Ombudspersonerna skulle i huvudsak ha tre funktioner:
 Kontaktperson till vilken boende och föreningar på orten kan
lämna förslag och idéer till för vidarebefordran till rätt förvaltning inom
kommunen.
 Tillsyn av att löpande underhåll och andra åtgärder utförs av
kommunen.
 Ta emot felanmälningar från föreningar och byinvånare för
vidarebefordran till rätt avdelning inom kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-02-17, § 51
medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen för yttrande.
Kommunstyrelsen fattade 2015-09-08 beslut om att avsätta 100 000
kronor till tekniska förvaltningen för att fördela till
samhällsföreningarna (eller motsvarande) i kommunen utifrån
avtalade åtaganden. Beslutet är ett resultat av ett arbete som
påbörjades efter sammanställning av synpunkter på underhåll med
mera som kom in i samband med samråd kring ny översiktsplan
hösten 2014.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-14
 Medborgarförslag från Mats Danielsson, daterat 2014-12-29
 Kommunstyrelsens beslut 2015-09-08, § 188
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 212 201509-22
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut 2015-09-08, § 188 om avtal och
samarbete med samhällsföreningar i kommunen.
_____
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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. 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. En enkät ska skickas till
hushållen om sopsorteringen i framtiden.

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.

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
§ 131

Motion om webbradiosändningar från kommunfullmäktiges
sammanträden - Bo Bergsjö (FP)
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2015-02-28.
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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. Motionen har remitteras till samtliga förvaltningar. Motionen är återremitterad till kommunledningsförvaltningen
för att utreda ansvarsfördelningen.

2014-12-15
§ 158

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

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.

2015-04-27
§ 66

Motion om ÄBO-byggnation i Diö – Bo Bergsjö (FP)
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2015-09-30.

2015-05-25
§ 83

Motion om att utveckla Älmhult ytterligare som logistiknav – Elizabeth
Peltola (C)
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2015-11-01.

2015-05-25
§ 84

Motion om utökade sjukvårdsinsatser inom närsjukvården – Sonja
Emilsson (M)
Motionen är remitterad till socialnämnden och personalutskottet för
yttrande senast 2015-11-01.

2015-05-25
§ 85

Medborgarförslag om linjesträckning för Snålskjutsen (ska köra om
Klöxhult och Norregård) – Haino Samuelsson
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-09-01.

2015-06-22
§ 105

Medborgarförslag om att placera en cykelpump vid tågstationen –
Eva Persson
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-12-31.

2015-08-31
§ 135

Medborgarförslag om att anordna en kommunal båtramp i Möckeln –
Sven-Åke Svensson
Medborgarförslaget är remitterat till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande senast 2015-12-31.

2015-08-31
§ 136

Medborgarförslag om att skapa ett busstopp närmare vårdcentralen
– Ilse Jonsson
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-12-31.
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2015-08-31
§ 137

Medborgarförslag om busskur vid Maxi – Birgitta Wallette
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-12-31.

2015-08-31
§ 138

Medborgarförslag om att flytta busskurer på Fiskevägen till
Växjövägen – Bo Petersson
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-12-31.

2015-08-31
§ 139

Medborgarförslag om en lekplats som är tillgänglig för alla – Nina
Jönsson
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen för
yttrande senast 2015-12-31.

2015-08-31
§ 140

Motion om förstärkt kontroll och analys av verksamhet och ekonomi
– Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M) och Dan Bülow (KD)
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2015-12-31.

2015-09-28
§ 165

Motion om ”låna en svensk” på biblioteket – Gusten Mårtensson (C)
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för
beredning

2015-09-28
§ 166

Motion om kompletterande vägar för skyddad trafik (cykelvägen DiöLiatorp) – Bo Bergsjö (FP)
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för
beredning

2015-09-28
§ 167

Medborgarförslag om hundrastgård i Älmhult – Julia Rikardsson
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning

2015-09-28
§ 168

Medborgarförslag om att rädda Folkets Hus genom att sälja bonaden
i kommunhuset – Gerd Magnusson
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till
kommunfullmäktige.
_____
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Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunchef § 19-21
Personalsekreterare § 14-17
Kostchef § 30-34
Teknisk chef § 86-101
Gatuingenjör avseende trafikärenden § 17-20
Miljö- och byggchef § 9-11
Grundskolechef § 14
Verksamhetschef förskolan § 15-16
Rektor och gymnasiechef Haganässkolan § 57-64
Rektor Klöxhultsskolan § 50-52
Förskolchef Montessori förskola § 13-14
Rektor Montessori skola och fritids § 11
Förskolechef Ryforsgårdens förskola § 4
Förskolechef Tornets förskola § 17
Områdeschef IFO § 13
Enhetschef barn och familj § 16
Enhetschef Almgården § 7-10
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_____
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Information i strategiska frågor
- Tomas Rikse informerar om att Eneryda skola ska upplåtas som
tillfälligt slussboende för flyktingar.
- Tomas Rikse informerar om att befolkningen i Älmhults kommun
ökat med 23 personer enligt statistik för augusti månad 2015.
-Tomas Rikse informerar om att nyttoberäkning för höghastighetståg
via Älmhult är inlämnad till Sverigeförhandlarna. Preliminärt besked
om dragningen av tågbanan väntas i början på nästa år.
-Tomas Rikse meddelar att förslag till nytt samverkansavtal med
andra kommuner håller på att arbetas fram.
_____
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Delårsrapport augusti 2015
Ekonomienheten har sammanställt delårsrapport augusti 2015.
Budgeterat resultat för perioden januari-augusti är ett överskott på
14,6 miljoner kronor medan budgeterat resultat för helåret är ett
överskott på 8,1 miljoner kronor, vilket är 0,9 miljoner lägre än
budgeterat resultat. Det här innebär att kommunen beräknas klara de
lagstadgade balanskravet samt kommunens finansiella mål.
Socialnämnden beräknar ett underskott på 20,7 miljoner och
tekniska förvaltningen beräknar ett underskott på 1,7 miljoner.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut § 201, 201509-29
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-09-30
 Delårsrapport augusti 2015 daterad 2015-09-30.
Respektive förvaltningschef redogör för nämndens/förvaltningens
delårsrapport med resultat, måluppfyllelse, väsentliga händelser,
analys av mellanskillnaden utfall augusti 2014 och utfall augusti 2015
med mera.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport augusti 2015.
_____
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