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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 9 juni 2015 kl. 08.00 -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)
Björn Pettersson (M), tjänstgörande ersättare
Börje Tranvik (SD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

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

Utses att justera

Jan Fagerberg (MP)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset 2015-06-23

Underskrifter

Sekreterare
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Paragrafer

124-161

Carina Karlsson
Ordförande

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

Ingemar Almkvist (S)
Justerande

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

Jan Fagerberg (MP)

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

2015-07-10

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-06-09

Övriga närvarande
Paul Robertsson, utvecklingschef § 123
Cecilia Axelsson, miljöstrateg § 125
Thomas Franzén, fritidsintendent §§ 127-128
Henrik Dahlström, utredare § 129
Mathias Karlsson, miljö- och byggchef §§ 131-135
Katarina Andersson, ekonomichef §§ 136-150
Camilla Åström, ekonom §§ 136-150
Bengt Pettersson, teknisk chef §§ 140-145
Eva Pettersson, kostchef § 143
Kulla Persson Kraft, socialchef §§ 152-157
Perarne Petersson, alkoholhandläggare §152
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124a

Information i strategiska frågor


Justerandes sign

- Tomas Rikse och Paul Robertsson informerar om kommande möte
med Sverigeförhandlarna om arbetet med höghastighetsbanan.
- Tomas Rikse informerar om att Älmhults kommun rankas just nu
som tredje starkaste vad gäller befolkningsökning i Sverige.
- Tomas Rikse informerar om att en arbetsmarknadssamordnare är
rekryterad.
- Tomas Rikse informerar om att den nya utvecklingsenheten är
uppstartad, Paul Robertsson är chef för gruppen.
- Tomas Rikse informerar om att kommunen avser teckna avtal med
IKEA om internationella skolan.
- Tomas Rikse informerar om centrumutvecklingsmöte med lokala
företagare.
- Tomas Rikse föreslår att Carina Karlsson blir ny kanslichef från
2015-07-01.
_____

Utdragsbestyrkande
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§ 124b

Ändring av föredragningslistan
Följande ärende läggs till i föredragningslistan:
- Skadeståndskrav mot Älmhults kommun angående vattenskada på
Dalbogatan 6
Ärendet behandlas som nummer 36 i föredragningslistan.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Dnr 2015/79

5

109

Motion om cykelpool – Elizabeth Peltola (C), Sonja
Emilsson (M) och Dan Bülow (KD)
Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M) och Dan Bülow (KD) anser
i motion daterad 2015-04-10 att det är dags att premiera cyklandet.
De föreslår att kommunen utreder möjligheten till en cykelpool, att
kommunen utreder förutsättningar för utökad cykelanvändning i
kommunal verksamhet samt att kommunen informerar och
underlättar för pendlings- och rekreationscykling på cykelleder/stråk.
Kommunfullmäktige remitterade 2015-04-27, § 65 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Yrkanden
Börje Tranvik (SD) yrkar att kommunen behandlar punkt 3 och 4 med
förtur.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Börje
Tranviks (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Motion från Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M) och Dan
Bülow (KD), inkommen 2015-04-10.
 Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Cecilia Axelsson 2015-04-30
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige bifaller motionen.
- Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
fördela ut uppdraget att
1. utreda möjlighet till cykelpool/lånecyklar
2. utreda förutsättningar för utökat cykelanvändande i kommunal
verksamhet, antingen genom bättre förutsättningar eller genom
tydligare konsekvenser då resepolicy efterföljs.
3. underlätta och informera för cykling på cykelleder/stråk i hela
kommunen.
4. ta fram en cykelplan med en långsiktig strategi som skulle kunna
skapa en attraktiv och välfungerande cykelinfrastruktur för både
rekreation och pendling samt skapa en bättre attityd gällande cykling.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Dnr 2015/8

6

109

Motion om sommarutbildning till entreprenör
och annan utbildning – Bo Bergsjö (FP)
Bo Bergsjö (FP) föreslår i motion att sommarkurs som
entreprenör återinförs i Älmhult och kan utföras som kommunalt
sommarjobb. Om andra sommarutbildningar sker skall det
utredas så att samma regelverk gäller för sommarläsning till
entreprenör som studier i annat syfte.
Kommunfullmäktige remitterade 2015-01-26, § 8 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-02-17, § 54
motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast 2015-0515.
Beslutsunderlag
 Motion från Bo Bergsjö (FP) daterad 2015-01-05
 Utbildningsnämndens beslut 2015-05-13, § 59 med bilaga
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige bifaller den del av motionen som handlar
om att åter inrätta ”Sommarkurs som entreprenör” på
Haganässkolan som kommunalt feriearbete.
- Kommunfullmäktige avslår den del av motionen som handlar
om att genomföra annan form av sommarskola som kommunalt
feriearbete.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Dnr 2014/190

7

109

Medborgarförslag om ett föreningsregister för
tillgängliga medborgare tillgängliga för
styrelseuppdrag i ideella organisationer –
Eva-Britt Johansson
Eva-Britt Johansson föreslår i medborgarförslag att kommunen
upprättar ett föreningsregister för medborgare tillgängliga för
styrelseuppdrag i ideella organisationer.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-11-26, § 136
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-01-20, § 11
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Eva-Britt Johansson daterat 2014-1103
 Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2015-04-29, § 22
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kulturoch fritidsnämndens yttrande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Dnr 2014/201

8

109

Motion om kultur- och fritidsnämndens
bidragssystem – Bo Bergsjö (FP)
Bo Bergsjö (FP) föreslår i motion att reglerna för bidrag till
föreningar omarbetas så de blir rättvisa, tydliga och begripliga.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-12-15, § 159 motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-02-20, § 17
motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast
2015-04-30.
Beslutsunderlag
 Motion från Bo Bergsjö daterad 2014-12-03
 Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2015-03-25, § 13
 Fritidsintendentens tjänsteskrivelse till kultur- och
fritidsnämnden daterad 2015-03-16
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen. Kultur och
fritidsnämnden ska arbeta efter tidigare antagna bestämmelser
för nämndens bidrag. Detta innebär dock att en översyn av
bidragsbestämmelserna ska göras under innevarande
mandatperiod.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Dnr 2014/179

9

109

Motion om ”Begripliga, överblickbara och
tillgängliga protokoll” – Bo Bergsjö (FP)
Bo Bergsjö (FP) lämnar i motion inkommen 2014-10-24 följande
förslag:
A. Ge [de kommunala] protokollen ett enhetligt innehåll med bland
annat sammanfattningar som gör dem enkelt begripliga. Arbeta
alltid med ett så enkelt språk som möjligt.
B. Publicera alla beslutsunderlag i samband med berört protokoll
eller ange var på webben underlaget finns att hitta.
C. Publicera protokollen från arbetsutskott och bolag på webben
när de är justerade.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2014-11-25, § 229
ärendet till kommunledningsförvaltningen för yttrande.
Beslutsunderlag
 Motion från Bo Bergsjö inkommen 2014-10-24
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-11
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt följande:
A: kommunfullmäktige har redan 2013-09-30 § 91 genom
”Styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i
Älmhults kommun” fattat beslut angående struktur, enhetlighet och
språk i de kommunala protokollen. Beslutet stämmer väl överens
med motionens förslag.
B: kommunens ambition när det gäller publicering av
beslutsunderlag är i linje med motionens förslag – så mycket som
möjligt av den kommunala informationen ska vara enkelt tillgänglig
via internet. Arbetet med att uppfylla ambitionen pågår.
C: ett arbete som i stora drag överensstämmer med motionens
förslag om större öppenhet när det gäller publicering av beslut på
webben har påbörjats. Däremot finns inte fog för kritiken att
protokollen publiceras sent.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Dnr 2015/65

10

432

Skräbeåns vattenråd – samarbetsavtal
Kommunstyrelsen godkände 2012-03-06, § 42 Skräbeåns
vattensamverkan som är ett samarbete mellan kommunerna
Bromölla, Kristianstad, Olofström, Osby, Älmhult och Östra
Göinge. Ett samarbetsavtal slöts då mellan kommunerna.
Skräbeåns vattenråd har i maj 2014 föreslagit att de kommuner
som ingår i åns avrinningsområde (dvs. Skräbeåns
vattensamverkan) finansierar en resurs/deltidstjänst, som kan
stödja och utveckla medlemmarnas intresse och verksamhet
inom vattenområdet.
Kommunstyrelsen godkände 2014-08-12, § 124 förslag till
avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen avser finansiering av en
gemensam resurs för att stödja och utveckla medlemmarnas
intresse och verksamhet och för att underlätta för kommunerna
att fullgöra sina skyldigheter vad gäller vattenförvaltning.
Kommunstyrelsen gav vidare 2014-08-12 beredningsgruppen i
uppdrag att ta fram ett förslag till samarbetsavtal med en
kostnadsfördelning som tydligare tar hänsyn till förväntad nytta.
Skräbeåns vattenråd har nu tagit fram nytt förslag till
samarbetsavtal samt en tydligare kostnadsfördelning som
grundar sig på respektive kommuns procentuella andel av
avrinningsområdet. Kostnaden för Älmhult skulle för en
halvtidstjänst bli 29 200 kronor per år.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-04-20


Skräbeåns vattenråd, verksamhetsstöd - missiv 2015-03-20

 Förslag till samarbetsavtal för Skräbeåns vattensamverkan,
inkommet 2015-03-26
 Verksamhetsstöd, bilaga samarbetsavtal 2015-03-20
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om
verksamhetsstöd till Skräbeåns vattenråd, samt bilaga som
beskriver verksamhetsstödet, daterad 2015-03-20
- Kommunstyrelsen beslutar att utse politisk representation,
vilken kan samordnas med eller delegeras till annan
representant för vattenrådet, enligt § 7 i förslaget till
samarbetsavtal.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Fortsättning § 130

Justerandes sign

2015-06-09

Sida

11

- Kommunstyrelsens beslut gäller endast under förutsättning att
alla sex kommuner godkänner förslaget till samarbetsavtal.
_____

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Dnr 2015/118

12

460

Avgift för livsmedelskontroll
Miljö- och byggnämnden föreslår 2015-05-11, § 40 att timavgiften
för livsmedelskontroll höjs från 700 kronor till 931 kronor för
planerad kontroll och till 830 kronor för extra kontroll. Ändringen
ska gälla från och med januari 2016.
Tilläggsyrkande
Elizabeth Peltola yrkar att det ska göras en samlad översyn av
avgifterna i kommunen och att beslutet om höjning därför endast
ska gälla under 2016. Nytt beslut om avgifterna med översynen
som underlag ska göras under 2016.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller Elizabeth Peltolas yrkande.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnämndens beslut 2015-05-11, § 40
 Protokoll från samverkansmöte vid miljö- och
byggförvaltningen 2015-05-05
Kommunstyrelsens beslut
- En samlad översyn av avgifterna i kommunen ska göras som
beslutsunderlag inför budgetarbete 2017. Nytt beslut om
avgifterna med översynen som underlag ska göras under 2016.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för livsmedelskontroll
till 931 kronor för planerad kontroll och 830 kronor för extra
kontroll. Avgiften ska gälla från och med januari 2016. Beslutet
innebär ändring i taxan för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, §
151. Beslutet om höjning gäller under 2016.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Dnr 2015/119
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Avgift för tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken
Miljö- och byggnämnden föreslår 2015-05-11, § 40 att timavgiften
för tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken höjs från 700 kronor till
825 kronor. Ändringen ska gälla från och med januari 2016.
Tilläggsyrkande
Elizabeth Peltola yrkar att det ska göras en samlad översyn av
avgifterna i kommunen och att beslutet om höjning därför endast
ska gälla under 2016. Nytt beslut om avgifterna med översynen
som underlag ska göras under 2016.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller Elizabeth Peltolas yrkande.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnämndens beslut 2015-05-11, § 40
 Protokoll från samverkansmöte vid miljö- och
byggförvaltningen 2015-05-05
Kommunstyrelsens beslut
- En samlad översyn av avgifterna i kommunen ska göras som
beslutsunderlag inför budgetarbete 2017. Nytt beslut om
avgifterna med översynen som underlag ska göras under 2016.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken till 825 kr. Avgiften ska gälla från och med
januari 2016. . Beslutet innebär ändring i taxan för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige
2009-08-31, § 110. Beslutet om höjning gäller under 2016.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2015-06-09

§ 133

Dnr 2015/120

14
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Avgift i taxa för plan- och bygglagen
Miljö- och byggnämnden föreslår 2015-05-11, § 40 att timavgiften
i taxa för plan- och bygglagen höjs från 700 kronor till 825 kronor.
Ändringen ska gälla från och med januari 2016.
Tilläggsyrkande
Elizabeth Peltola yrkar att det ska göras en samlad översyn av
avgifterna i kommunen och att beslutet om höjning därför endast
ska gälla under 2016. Nytt beslut om avgifterna med översynen
som underlag ska göras under 2016.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller Elizabeth Peltolas yrkande.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnämndens beslut 2015-05-11, § 40
 Protokoll från samverkansmöte vid miljö- och
byggförvaltningen 2015-05-05
Kommunstyrelsens beslut
- En samlad översyn av avgifterna i kommunen ska göras som
beslutsunderlag inför budgetarbete 2017. Nytt beslut om
avgifterna med översynen som underlag ska göras under 2016.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige fastställer tidsersättningen i plan- och
bygglovstaxan till 825 kronor. Avgiften ska gälla från och med
januari 2016. Beslutet innebär ändring i plan- och bygglovstaxan
2011, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86. Beslutet
om höjning gäller för under 2016.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Dnr 2014/212
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214

Detaljplan för Övergången, del av fastigheten
Älmhult 8:1 m.fl. – antagande
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för
del av fastigheten Älmhult 8:1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att
göra det möjligt att bygga en gångbro över järnvägen och att i
samband med detta skapa goda möjligheter till angöring och
passage. Planen syftar även till att ge förutsättningar för att det i
ett stationsnära läge ska kunna erbjudas god service.
Planförslaget har handlagts med normalt planförfarande i enlighet
med 5 kap 6 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-05-11 att godkänna
planen inför antagande.
Beslutsunderlag






Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-19
Plankarta, daterad 2015-05-06
Planbeskrivning, daterad 2015-05-06
Samrådsredogörelse, daterad 2015-03-10
Granskningsutlåtande, daterat 2015-05-06

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för övergången, del av
fastigheten Älmhult 8:1 i enlighet med 5 kap 27 § plan och
bygglagen (2010:900).
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Dnr 2014/167
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Detaljplan för fastigheten Jakob 2 i Älmhult –
samråd
Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för
fastigheten Jakob 2 i Älmhult i samrådshandling daterad 201505-12.
Förvaltningen vill ha synpunkter senast 2015-06-12.
Syftet med planen är att höja byggrätten för ett punkthus från
nuvarande 4 våningar till upp emot 8 våningar, för att på så sätt
kunna skapa fler bostäder.
Vid kommunstyrelsens tidigare behandling av ärendet, 2014-1104, § 183 informerade stadsarkitekten om att lämpligheten i
antal våningar behövde studeras närmare. Vidare har gällande
detaljplan genomförandetid kvar, vilket kan komplicera
uppdraget. Miljö- och byggförvaltningen fick därför i uppdrag att
utreda ärendet.
Beslutsunderlag




Samrådshandling daterad 2015-05-13
Uppdragsbeskrivning för detaljplan för fastigheten Jakob
2 daterad 2014-10-03.
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-04, § 183

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen är positiv till förslaget om att bygga ett
åttavåningshus och har i övrigt inga synpunkter på förslaget till
detaljplanen för fastigheten Jakob 2.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Dnr 2015/96
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042

Årsredovisning för Regionförbundet södra
Småland 2014
Styrelsen för Region Kronoberg (regionstyrelsen) har upprättat
årsredovisning för 2014 för det sedan 2015-01-01 avvecklade
Regionförbundet södra Småland.
Regionstyrelsen föreslår 2015-04-15, § 85 att för sin del
godkänna årsredovisningen och överlämna den till
regionfullmäktige, samtliga kommunfullmäktigen i Kronobergs
län samt revisorerna. Styrelsen rekommenderar samtliga
kommunfullmäktigen i Kronobergs län att godkänna
årsredovisningen senast 2015-06-30.
Regionstyrelsen rekommenderar samtidigt regionfullmäktige och
samtliga kommunfullmäktige att godkänna fördelning av
regionförbundets egna kapital i enlighet med dokumentet
”Reglering av regionförbundets eget kapital 2014-12-31”.
I och med bildandet av Region Kronoberg 2015 överfördes
ansvaret för bland annat Länstrafiken Kronoberg från
regionförbundet (kommunerna) till regionen (landstinget). I
samband med detta genomfördes en skatteväxling mellan
landstinget och kommunerna.
Enligt dokumentet ”Reglering av regionförbundets eget kapital
2014-12-31” ska det egna kapitalet för Länstrafiken Kronoberg,
cirka 53 miljoner kronor, fördelas mellan regionförbundets
tidigare medlemmar (kommunerna) i enlighet med fördelning i
bokslutet för 2014. Älmhults andel är 8 542 000 kronor.
Regionförbundets egna kapital, cirka 17 miljoner kronor, ska
enligt förslaget fördelas mellan de kommuner som ”förlorar” på
skatteväxlingen. Älmhults kommun påverkas inte negativt av
skatteväxlingen och får därför inte del av detta kapital.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning för regionförbundet södra Småland 2014,
inkommen 2015-04-24 (inklusive regionstyrelsens
rekommendation)
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-05-06
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för
Regionförbundet södra Småland 2014.
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- Kommunfullmäktige godkänner fördelningen av
regionförbundets egna kapital i enlighet med dokumentet
”Reglering av regionförbundets eget kapital 2014-12-31”.
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Ansökan om kommunal borgen – Älmhults
Golfklubb
Älmhults Golfklubb ansöker i skrivelse inkommen 2015-05-11
om kommunal borgen för ett bottenlån på 3 950 000 kronor.
Golfklubben har full säkerhet för lånet och överför ett pantbrev
om 4 000 000 kronor från banken till kommunen om och när
kommunen har beslutat att bevilja kommunal borgen.
Beslutsunderlag
 Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-18
 Älmhults Golfklubbs skrivelse inkommen 2015-05-11, med
klubbens årsredovisning för 2014 som bilaga
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Älmhults Golfklubb
borgen för ett bottenlån på 3 950 000 kronor.
- Borgensavgiften sätts till 0,4 %.
- Beslutet gäller under förutsättning att kommunen får säkerhet i
pantbrev på 4 000 000 kronor, samt att golfklubbens checkkredit
kan omvandlas till ett bottenlån.
- Älmhults Golfklubb ska presentera en avbetalningsplan som
ska meddelas kommunstyrelsen.
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag
på riktlinjer för beviljande av kommunal borgen.
_____
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Taxor och avgifter – sammanställning
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om taxor och avgifter för
kommunens verksamheter. Vissa taxor och avgifter kan
kommunfullmäktige delegera till nämnderna. För att få en
överblick över kommunens taxor och avgifter ska dessa ställas
samman och jämföras med jämförelsekommunerna.
Kommunfullmäktige fattade 2008-06-23, § 104 principbeslut om
fastställande av taxor och avgifter. Beslutet reglerar vilken
kommunal instans som fastställer olika taxor och avgifter.
Enligt gällande styrmodell ska taxorna fastställas i respektive
nämnd och senast i mitten på maj lämnas till kanslienheten för
vidare distribution till kommunfullmäktige. I och med att
avgiftsnivån har betydelse för kommunens totala budget så
måste dessa beslutas i god tid för det kommande året.
Kommunfullmäktige fattar de slutgiltiga besluten om taxorna
innan budgetbeslutet i slutet på juni.
Utvecklingen av kommunens taxor och avgifter ska följas
löpande både i förhållande till konsument och till en
sammanställning avseende avgifter för företag.
I bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2015-05-20 har
kommunledningsförvaltningen sammanställt vilka taxor
kommunfullmäktige beslutar om. Ett fortsatt arbete måste göras
för att få en total och samlad överblick även över de taxor som
är knutna till ett uppräkningsindex.
I tjänsteskrivelsen föreslås att om man i modellen för
taxeberäkningen har beslutat att taxorna och avgifterna följer ett
index behöver ett nytt beslut inte fattas. Detta kräver dock en
förändring av kommunstyrelsens reglemente, enligt vilket
kommunstyrelsen ska fatta beslut om justeringar utifrån index.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-05-20, med bilagd sammanställning över Älmhults
kommuns taxor och avgifter.
 Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente, fastställt av
kommunfullmäktige 2015-03-30, § 50
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att kommunens taxor och avgifter
ska fastställas av fullmäktige och nämnder enligt följande:
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Kommunfullmäktige fastställer:
Kommunstyrelsens verksamhetsområde
Matabonnemang äldreomsorg
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggning
Renhållningstaxa
Tomtpristaxa
Pris på industrimark
Gatukostnadsersättningar
Taxor och avgifter inom räddningstjänsten
Brandskyddskontroll
Sotningstaxa (indexuppräknas utifrån SKL:s sotningsindex)
Taxa för felparkeringsavgifter
Miljö- och byggnämndens verksamhetsområde
Taxa för bygg-, plan och kartverksamheten
Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken
Utbildningsnämndens verksamhetsområde
Barnomsorgsavgift (räknas upp genom statlig förordning)
Socialnämndens verksamhetsområde
Servicetaxa för förbrukningsartiklar i särskilt boende
Trygghetslarm
Bostadsanpassningsintyg
Färdtjänst och arbetsresor
Serveringstillstånd, ansökningsavgifter
Tillsynsavgifter, alkoholservering
Tillsynsavgifter. tobaksförsäljning
Tillsynsavgifter. folkölsförsäljning
Avgifter för hälso- och sjukvård
Hemtjänsttaxa
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
fastställa:
Kopieringstaxa - allmänna handlingar, föreningar
Lunchpris Nicklagården
Avgift för upplåtelse av allmän plats - torghandel, marknad
Tekniska, externa arbeten (à-prislista)
Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden
att fastställa:
Avgifter vid Haganäsbadet
Avgift enligt lotterilagen
Kulturskola
Hyror idrottshallar och gymnastiksalar
Egna aktiviteter exempelvis idrottsskola, barnteater m.m.
Biblioteksavgifter
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Kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att
fastställa:
Extern hyra exempelvis hemkunskapssal, matsal, slöjdsal
Interkommunala ersättningar
Prövning i gymnasieskola
Restaurang Haganäs
Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att
fastställa:
Kost inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Lunch på Möckelns Station
Egenavgift vid placering av missbrukare
Kost vid placering på skola på annan ort för ungdom med
funktionsnedsättning
Transport till bårhus
Uthyrning av lokaler
- Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2008-06-23,
§ 104.
- Kommunstyrelsens reglemente, fastställt av
kommunfullmäktige 2015-03-30, § 50 ändras enligt nedan.
§ 11, punkt 10 i reglementet tas bort:
[Kommunstyrelsen ska besluta om att] ”fastställa taxe- och
avgiftsjusteringar som följer av index fastställt i respektive taxa.”
För de taxor och avgifter som enligt beslut ska justeras utifrån
index, ska fullmäktige och berörd nämnd informeras när
justering sker. Fullmäktige ska även årligen inför budgetbeslutet
i juni meddelas om nivån på indexuppräknade taxor och avgifter.
_____
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Kommunal borgensavgift – förändring
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27 , § 89, punkt 15 att
höja avgiften för kommunal borgen från 0,2 % till 0,4 % från och
med 2012. Det gällande avtalet med Älmhults Idrottsförening
angående konstgräsplanen undantogs från höjningen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Kommuninvest har
gemensamt tagit fram en modell som visar på hur en kommun
kan gå tillväga för att beräkna och fastställa en marknadsmässig
borgensavgift. Frågan om vad som utgör en marknadsmässig
borgensavgift (det vill säga en borgensavgift utan
konkurrenssnedvridning) fick förnyad aktualitet genom lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som gäller från
januari 2011. Lagen innebär bland annat att kommunerna, i de
fall de går i borgen, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att
kompensera för de ekonomiska fördel detta innebär för det
kommunala bostadsaktiebolaget.
Den föreslagna modellen innebär följande:
 Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska
utgöra underlag för hur borgensavgiften beräknas.
 Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten
då borgensavgiftens storlek beror på när i tiden borgen tecknas
och underliggande kredits löptid och belopp.
 Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det
specifika bolaget kunnat finansiera sig till utan kommunal
borgen. Det innebär att kommunen vid borgenstecknandet
måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget skulle
ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna
skillnaden mellan denna kreditmarginal och den kreditmarginal
som faktiskt erhölls med kommunal borgen.
 Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget
lånar upp med pantbrev som säkerhet ska i den mån
bostadsbolaget de facto inte har uttagna pantbrev även
borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte
betala stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att borgensavgiften höjs
till 0,5 % avseende borgen till kommunala bolag.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-05-22
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige godkänner höjning av den kommunala
borgensavgiften från 0,4 % till 0,5 % avseende borgen till
kommunala bolag.
_____
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Gatukostnadsersättning
Enligt plan- och bygglagen 6 kap 24–27 § har en kommun rätt att
ta ut avgifter från fastighetsägare för utgifter för allmänna platser.
Avgifterna får maximalt täcka kommunens utgifter för byggande
och standardförbättringar av gator, torg, parker, naturmark,
lekplatser och kompletterande åtgärder, till exempel gång- och
cykelvägar eller belysning.
I tomtpriskalkylen kan kommunens utgifter för anläggningar i
närområdet, exempelvis matargator, gatubelysning och parkmark
räknas in.
Uttag av gatukostnader ska baseras på ett kommunalt beslut om
så kallad gatukostnadsutredning. Avgiftsunderlaget kan fastställas
på två sätt, antingen genom att de faktiska kostnaderna beräknas
när anläggningarna är färdigställda, eller genom
schablonberäkningar baserade på erfarenhetsvärden redan innan
anläggningarna har byggts.
Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2015-05-27
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att uttag av gatukostnadsersättning
sker för området Hagabo och Haganäs handelsplats.
- Det beslutade tomtpriset 250 kr/m2 fördelas på följande sätt:
 60 kr/m2 avser mark (marknadsföring, markpris,
räntekostnader, administration, fastighetsbildning) som direkt
kostnadsförs vid försäljning av tomter.
 190 kr/m2 avser gatukostnadsersättning (anläggning av
matargator, torg, parker, lekplatser samt gång- och cykelvägar,
belysning med mera), som aktiveras när respektive investering
aktiveras och periodiseras under motsvarande nyttjandetid som
den tillgång det avser.
- För framtida exploateringsområden får tekniska förvaltningen ta
ut en gatukostnadsersättning som motsvarar 100 % av
gatubyggnadskostnaden.
_____
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Taxor för Älmhults kommuns räddningstjänst
Räddningstjänsten utför genom delegering från ansvarig nämnd
arbetsuppgifter enligt bland annat lagen (2002:778) om skydd mot
olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor. Uppgifterna debiteras med stöd av lagen
verksamhetsutövare och fastighetsägare.
Tekniska förvaltningen föreslår att taxorna för räddningstjänsten
höjs:
 Grundavgift för tillsyn ändras från 1 550 kronor per tillsyn till
1 753 kronor
 Timdebitering för tillsyn ändras från 775 kronor per timme till
877 kronor
 Timdebitering Övrigt ändras från 552 kronor per timme till
601 kronor
 Felaktiga automatlarm ändras från 5 011 kronor per larm till
5 567 kronor
 Övriga taxor uppräknas, i förekommande fall, med
timdebitering
Enligt förslaget ska de nya taxorna börja gälla 1 januari 2016.
Tilläggsyrkande
Elizabeth Peltola yrkar att det ska göras en samlad översyn av
avgifterna i kommunen och att beslutet om höjning därför endast
ska gälla under 2016. Nytt beslut om avgifterna med översynen
som underlag ska göras under 2016.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller Elizabeth Peltolas yrkande.
Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2015-05-13, med
bilagor
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Kommunstyrelsens beslut
- En samlad översyn av avgifterna i kommunen ska göras som
beslutsunderlag inför budgetarbete 2017. Nytt beslut om
avgifterna med översynen som underlag ska göras under 2016.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige fastställer taxa för räddningstjänsten i
enlighet med tekniska förvaltningens förslag. Taxan ska gälla från
och med januari 2016. Beslutet om höjning gäller under 2016.
_____
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Renhållningstaxa
Tekniska förvaltningen föreslår höjning av taxa för renhållningen.
Förslaget innebär en höjning av nuvarande taxa med 5 procent.
Enligt förslaget ska den nya taxan gälla från och med 1 januari
2016.
Tilläggsyrkande
Elizabeth Peltola yrkar att det ska göras en samlad översyn av
avgifterna i kommunen och att beslutet om höjning därför endast
ska gälla under 2016. Nytt beslut om avgifterna med översynen
som underlag ska göras under 2016.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller Elizabeth Peltolas yrkande.
Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2015-05-13
 Förslag till ny renhållningstaxa, daterat 2015-05-04
 Gällande renhållningstaxa, fastställd av kommunfullmäktige
2012-12-17, § 156
Kommunstyrelsens beslut
- En samlad översyn av avgifterna i kommunen ska göras som
beslutsunderlag inför budgetarbete 2017. Nytt beslut om
avgifterna med översynen som underlag ska göras under 2016.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxa i enlighet med
tekniska förvaltningens förslag daterat 2015-05-04. Taxan ska
gälla från och med januari 2016. Beslutet om höjning gäller under
2016.
_____
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Taxa för kostenheten – lunchpris på
Nicklagårdens restaurang
Kommunstyrelsen fastställde 2015-01-13, § 5 lunchpriset på
Nicklagårdens restaurang till 75 kronor. För häfte med 10
lunchkuponger sattes priset till 720 kronor.
Tekniska förvaltningen föreslår nytt lunchpris från och med januari
2016. Priset per lunch blir oförändrat, medan priset per
kuponghäfte sänks till 700 kronor.
Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2015-05-13
 Förslag till ny taxa, daterat 2015-05-13
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen fastställer priset per lunch på Nicklagårdens
restaurang till 75 kronor. Priset för häfte med 10 lunchkuponger
sänks till 700 kronor.
- Priserna ska gälla från och med januari 2016.
_____
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Medborgarförslag om gatuskyltar – Gunnar
Ihrén
Gunnar Ihrén föreslår i medborgarförslag att kommunen byter
ut sina gatuskyltar så att både gatunamn och kvartersnamn
finns på skyltarna.
Kommunfullmäktige remitterade 2015-02-23, § 18
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-03-31, § 86
medborgarförslaget till tekniska förvaltningen för yttrande.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Gunnar Ihrén daterad 2015-02-16
 Tekniska förvaltningens yttrande 2015-05-11
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med
hänvisning till tekniska förvaltningens yttrande.
_____
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Delegering av beslutsrätt till tekniska
förvaltningen – trafikfrågor
Kommunfullmäktige fastställde 2015-03-30, § 50 nya reglementen
för kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Beslutet
innebar bland annat att kommunstyrelsen övertog miljö- och
byggnämndens tidigare roll som trafiknämnd med ansvar för vissa
trafikfrågor.
Beslutsrätten i vissa trafikfrågor har tidigare delegerats till
tjänstemän på tekniska förvaltningen via miljö- och
byggnämndens delegeringsordning. I och med att
kommunstyrelsen tar över ansvaret för frågorna upphör miljö- och
byggnämndens rätt att delegera dem. Kommunstyrelsen har
beslutsrätten och rätten att delegera den, vilket inte har skett.
Arbetet med en ny delegeringsordning för kommunstyrelsen
pågår. I detta arbete planeras en något utvidgad delegering
jämfört med miljö- och byggnämndens tidigare delegering (jämför
beslutsunderlag och förslag nedan).
För att tekniska förvaltningens verksamhet inom gatu- och
trafikområdet ska fungera praktiskt behöver beslutsrätten i vissa
trafikfrågor delegeras till tjänstemän innan den nya
delegeringsordningen hinner bli klar.
Beslutsunderlag
 Utdrag ur miljö- och byggnämndens delegeringsordning,
antagen av nämnden 2013-12-09, § 125 (gällde före ändringen av
reglementen)
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen delegerar åt tekniske chefen att, med
möjlighet till vidaredelegering av beslutsrätten, fatta beslut i
kommunstyrelsens ställe i följande frågor:
 Lokala trafikföreskrifter
 Tillfälliga trafikföreskrifter med särskilda trafikregler för väg eller
viss vägsträcka
 Undantag från lokal trafikföreskrift
 Flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa
fall.
 Övriga frågor som avses i Lag om nämnder för vissa
trafikfrågor (1978:234) av tillfällig natur.
 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 Meddela föreskrifter för väghållningsarbete
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 Tillstånd att disponera vägar m m för motortävling
Andra frågor som till sin art och betydelse är jämförliga med ovan
angivna.
____
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Styrsystem för Älmhults kommun – revidering
inklusive avveckling av tjänstegarantier
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16, § 138 att anta av
Kommunledningsförvaltningen upprättat förslag till samlat
”Styrsystem för Älmhults kommun”. Fullmäktige konstaterade
samtidigt att det kan uppstå behov att revidera dokumentet som en
del av införandeprocessen.
I mars 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om den strategiska
utvecklingsplanen. År 2015 är första året med en budget som utgår
ifrån den strategiska utvecklingsplanen. I samband med
utvecklingen av den strategiska utvecklingsplanen har det
framkommit vissa behov av ändringar i styrsystemet.
Ändringarna innebär bland annat följande:
 Det blir möjligt att ha flera övergripande mål i den strategiska
utvecklingsplanen
 Tjänstegarantierna tas bort
 Ändringar mellan nämndernas verksamheter behöver inte
rapporteras till fullmäktige. Nämnderna får själva göra
omdisponeringar inom sin budget
 Tilläggsanslag ska om möjligt styras till delår eller
prognostillfällen
 Undantag görs för månadsrapporter i januari, februari och juni
 Projektkostnader ska kunna hanteras så att man kan ha större
kostnader än planerat ett visst år och minska kostnaderna för
kommande år. Avstämning sak göras efter viss tid
 Det bör finnas en förteckning över av fullmäktige fastställda
taxor och avgifter, samt hur övriga avgifter har delegerats
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-05-20
 Förslag till reviderat ”Styrsystem för Älmhults kommun”, daterat
2015-06-09
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige antar reviderat ”Styrsystem för Älmhults
kommun”, daterat 2015-06-09
- Tjänstegarantier, fastställda av kommunfullmäktige 2008-05-26,
§ 90, upphör att gälla från och med 2015-08-01.
_____
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Strategisk utvecklingsplan 2015–2019, revidering
Kommunfullmäktige godkände 2014-04-28, § 56 strategisk utvecklingsplan för Älmhults kommun 2015-2019. Planen kompletterades av
fullmäktige 2014-06-23, § 84.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 201505-20 ett antal ändringar i utvecklingsplanen.
Ändringarna berör bland annat följande:
 Texten avseende finansiell målsättning ändras
 Texten om kommunens roll under rubriken ”Lätt att leva” justeras
 Texten om tjänstegarantierna stryks, då garantierna efter föreslagna
ändringar i kommunens styrsystem upphör att gälla
 En bilaga med strategiska nyckeltal och acceptabla värden för dessa
ska bifogas den strategiska utvecklingsplanen
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-20
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige godkänner revidering av den strategiska
utvecklingsplanen, antagen av fullmäktige 2014-04-28 § 56, i enlighet
med förslag i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-05-20.
_____
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Reglemente för intern kontroll
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § ska nämnderna ”var och en inom sitt
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med
stöd av 3 kap 16 § har lämnats över till någon annan.”
Kommunstyrelsen godkände 2011-10-11, § 208 verksamhetsplan för
intern kontroll.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att se till att den interna
kontrollen fungerar i den kommunala verksamheten liksom i de företag
som kommunen har lämnat över sin verksamhet till. För att anpassa
arbetet med intern kontroll så att det följer gällande styrsystem och
budgetprocess behöver det uppdateras.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på reglemente som
ska ersätta beslutad verksamhetsplan för intern kontroll.
De största förändringarna i reglementet är att göra en uppdelning mellan
reglemente och anvisningar. Detta innebär att anvisningarna inte ingår i
reglementet utan kan vid behov uppdateras löpande.
Övriga ändringar är bland annat att
 tidplanen ändras så att den passar budgetprocessen
 åtgärder för att förbättra kontrollen ska genomföras skyndsamt –
senast vid nästkommande delårsbokslut ska åtgärderna vara vidtagna
 kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen
fungerar även i de kommunala företagen.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-20
 Förslag till reglemente för intern kontroll, daterat 2015-05-22
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige antar reglemente för intern kontroll i enlighet med
förslag daterat 2015-05-22. Reglementet ersätter verksamhetsplan för
intern kontroll, godkänd av kommunstyrelsen 2011-10-11, § 208.
_____
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Budget och verksamhetsplan 2016, plan 2017–
2018 – investeringsbudget
Enligt ”Styrsystem för Älmhults kommun”, antaget av
kommunfullmäktige 2013-12-16, § 138, ska kommunstyrelsen
för varje enskilt budgetår besluta om fördelningen av
investeringsbudgeten per nämnd och de enskilda
investeringarna per objekt.
Kommunfullmäktige fastställde 2013-11-27, § 128
investeringsbudgeten för mandatperioden 2015–2018 till 715
miljoner kronor.
Investeringsbudgeten för 2015 fastställdes till 177 miljoner
kronor, vilket gör att det återstår 538 miljoner kronor till åren
2016–2018.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-05-20, med bilaga daterad 2015-05-20
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen fastställer ram för investeringsbudgeten till
maximalt 215 miljoner kronor för 2016.
- Varje nytt investeringsobjekt 2016 överstigande 2 miljoner
kronor ska före start och upphandling redovisas till
kommunstyrelsen med kalkyl där samtliga driftkostnader ingår.
Planerade investeringsobjekt redovisas i bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2015-05-20 som grund för kommande
beslut.
_____
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Budget och verksamhetsplan 2016, plan 2017–
2018 – fullmäktigebudget
Enligt gällande ”Styrsystem för Älmhults kommun” ska
kommunfullmäktige i juni varje år fastställa årsbudgeten för
kommande år med plan för de kommande två åren.
Fullmäktigebudgeten ska innefatta:
 Driftbudgetram per nämnd
 Eventuella volymjusteringsbelopp och liknande
 Resultaträkning, balansräkning med flera övergripande
ekonomiska parametrar
 Skattesats
 Eventuella särskilda uppdrag till nämnderna
Sammanfattning av budgetberedning m.m.
Vid dialog- och strategidag 2014-03-17 (kommunstyrelsen § 79)
redovisades preliminärt bokslut för 2014, budgetprocessen och
kvalitet i korthet 2014. Nämnderna presenterade bland annat
måluppföljning för 2014. Ekonomienheten gick igenom
budgetprocessen och budgetförutsättningar för budget 2016 och
plan 2017-2018. Dessutom presenterades befolkningsprognos,
omvärldsanalys och strategisk utvecklingsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade 2015-03-31, § 89
acceptabla värden för de strategiska nyckeltalen i den strategiska
utvecklingsplanen.
Kommunstyrelsen antog 2015-04-07, § 89 budgetförutsättningar
för budget 2016, plan 2017–2018 med förtydligande att
nämnderna i planeringen ska använda byggbaserat scenario men
då inom ramen för given budget och befintlig
volymjusteringsmodell. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick
samtidigt i uppdrag att besluta nivån på internräntan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlade 2015-04-09–2015-0410, § 90–91 med kommunfullmäktiges och nämndernas presidier
kring ekonomi 2016–2018:
 aktuella händelser och framtidsfrågor
 kort- och långsiktigt investeringsbehov
 volym- och demografiförändringar
 eventuella avgiftsförändringar
 strategiska nyckeltal
 resultatmål
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde 2015-04-21, § 113
kommunens internränta för till 2,5 %, vilket motsvarar den
genomsnittliga räntan på kommunens befintliga lån. Överskott
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som uppstår i samband med sänkt internränta inom de
taxefinansierade verksamheterna ska fonderas. Arbetsutskottet
beslutade även att den nya befolkningsprognosen ersätter det
byggbaserade scenariot som underlag för nämndernas planering
och skatteintäkter (se kommunstyrelsen 2015-04-07, § 89).
Kommunstyrelsens arbetsutskott förde 2014-05-06, § 95
diskussioner i budgetberedningsarbetet utifrån nämndernas
presentationer 2014-04-09–2014-04-10 samt förutsättningar i ny
skatteprognos och regeringens vårproposition.
Vid dialog- och strategidag 2014-05-12 (kommunstyrelsen § 124)
redovisade ekonomienheten prognos efter mars 2015 och
budgetförutsättningar 2016-2018. Socialchefen redovisade hur
arbetet med genomlysning av socialnämndens ekonomi
fortskrider. En arbetsgrupp med denna uppgift tillsattes av
kommunstyrelsen 2015-03-01, § 72.
Vid budgetberedningssammanträde i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2014-05-20, § 108 diskuterades bland annat
investeringar, volymjusteringsbelopp inom skolan, taxor och
avgifter, flyktingbudget samt kompletteringar av styrsystem och
strategisk utvecklingsplan.
Till dialog- och strategidagar kallades kommunstyrelsen samt
fullmäktiges och nämndernas presidier/utskott. Övrig
budgetberedning har varit i kommunstyrelsens arbetsutskott, dit
presidier/utskott kallats vid enstaka tillfällen. Till samtliga möten i
budgetberedningsprocessen har partier utan plats i
kommunstyrelsen bjudits in som observatörer.
Tidigare budgetbeslut med påverkan på budget 2016
Genom beslut i kommunstyrelsen 2014-10-07, § 167 och
kommunfullmäktige 2014-11-03, § 120 får
kommunledningsförvaltningen ett rampåverkande tilläggsanslag
från och med 2015 års budget på 800 000 kr, varav 400 000 kr
omdisponeras från kommunstyrelsens anslag för strategiska
åtgärder och 400 000 från socialnämnden. Omdisponeringen
gjordes för att inrätta en tjänst som arbetsmarknadssamordnare
på kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen anvisade 2015-02-03, § 45 strategiska medel
för att inrätta en kommunikatörstjänst på
kommunledningsförvaltningen. Beslutet utökar
kommunledningsförvaltningens budgetram för kommande år med
600 000 kr.
Kommunfullmäktige beviljade 2015-02-23, § 30
kommunledningsförvaltningen ett från och med år 2015
rampåverkande tilläggsanslag för överförmyndarverksamheten
med 72 000 kr.
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Kommunstyrelsen godkände 2015-04-07, § 88
organisationsförändring för kultur- och fritidsverksamheten.
Beslutet innebär att kultur- och fritidsnämndens budgetram
minskas med 1 100 000 kr. Samtidigt utökas kommunstyrelsens
budgetram med 1 050 000 kr, varav 100 000 kr till
kommunledningsförvaltningen och 50 000 kr till tekniska
förvaltningen. Utbildningsnämndens budgetram utökas med
50 000 kr.
Kommunfullmäktige beviljade 205-04-27, § 75 kultur- och
fritidsnämnden 100 000 kronor årligen i kapitaltjänstkostnader för
byggandet av elljusspår.
Beslutsunderlag
 Budgetförslag för 2016, plan 2017–2018 från
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
 Budgetförslag för 2016, plan 2017–2018 från Centerpartiet,
Moderaterna och Kristdemokraterna.
 Sverigedemokraternas budgetförslag (presenterades på
sammanträdet).
Förslag
Förslag 1
Ingemar Almkvist (S) presenterar Socialdemokraternas,
Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget 2016, plan
2017–2018 för beslut i kommunfullmäktige i juni:
1. Driftsbudget 2016, plan 2017-2018 fastställs enligt plan 20162017 (Kommunfullmäktige 2014-11-26, § 145 och 2015-01-26, §
12) och för 2018 samma som 2017, om inte annat är angivet i
planen, med följande ändringar och tillägg:
Nämnder
2. Nämndernas budget (skattefinansierad verksamhet) sänks
från och med 2016 på grund av sänkt internränta med 2 737 tkr
för sänkt kapitaltjänst och med 1 740 tkr för sänkt internhyra.
3. Kostnadskompensation för löneökningar och inflation har
fördelats på nämnder med:
2016
2017
2018

23 010 tkr
22 911 tkr
24 403 tkr

4. Nämnderna kompenseras för den ökade kostnaden när
nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga avskaffas.
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Nämnd, tkr
Kommunstyrels
e
Kommunlednin
gsförvaltning
Teknisk
förvaltning
Miljö- och
byggnämnd
Kultur- och
fritidsnämnd
Utbildningsnäm
nd

2016

40

fr o m 2017

430

536

139

173

18

22

106

132

940

1 172

Socialnämnd

2 388

2 977

Summa

4 021

5 012

5. Budgeten för politisk organisation utökas tillfälligt med 500 tkr
under 2018 på grund av allmänna val.
6. Kommunledningsförvaltningens budget utökas från och med
2016 med 317 tkr för e-arkiv. Budgetmedel överförs från
kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
7. A) Kommunledningsförvaltningens budget utökas från och
med 2016 med 1 000 tkr för strategiska insatser. Budgetmedel
överförs från kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
8. Tekniska förvaltningens budget utökas från och med 2016
med 500 tkr för kostenheten. Budgetmedel överförs från
kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
9. Miljö- och byggnämndens budget utökas från och med 2016
med 200 tkr, detta under förutsättning att avgiftshöjningen inte
verkställs.
10. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas från och med 2016
med 500 tkr för bland annat lekplatser, utegym och utsmyckning.
Budgetmedel överförs från anslaget på 900 tkr som överförts från
kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen för
förvaltningschefstjänst.
11. Utbildningsnämndens budget utökas med 2 000 tkr från och
med 2016. Budgetmedel överförs från kommunstyrelsens anslag
för strategiska satsningar (500 tkr), utvecklingspott fokusområde
”vet” (500 tkr), anslag för förvaltningschef kultur- och fritidsnämnd
(400 tkr) och kommunstyrelsens strategiska bredband (600 tkr)
12. A) Socialnämndens budget utökas från och med 2016 med
11 000 tkr, varav 4 000 tkr avser placeringar av barn och vuxna,
ekonomiskt bistånd, servicebostäder samt korttidsplatser.
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13. Gemensamma nämnden för familjerätts budget utökas från
och med 2016 med 141 tkr. Budgetmedel överförs från
kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
14. Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:

Driftsbudget, tkr

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

Politisk organisation

8 452

8 697

9 473

Kommunstyrelse
- Kommunledningsförvaltning

44 148

45 487

46 799

- Teknisk förvaltning

66 013

68 025

70 131

8 084

8 317

8 561

31 768
353
729
292
255

32 701
364
155
300
948

33 666
375
006
309
575

853

874

896

Miljö- och byggnämnd
Kultur- och
fritidsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Gemensam nämnd
för familjerätt

Poster under kommunstyrelsen
15. Budgeten för pensioner fastställs enligt nedan
2016
2017
2018

46 900 tkr
46 900 tkr
51 600 tkr

16. A) Justeringsbelopp per barn/ungdom vid volymförändring för
utbildningsnämndens och kostenhetens verksamhet fastställs
enligt nedan:
Tillägg alternativt avdrag per person, kr
Utbildning
Ålder, år
snämnd
Kostenhet

Justerandes sign

1-2

115 100

9 700

3-5

62 000

9 700

6

40 200

8 200

6, fritidshem

14 100

1 800

7-9
7-9,
fritidshem

58 400

8 200

14 100

1 800

10-12
10-12,
fritidshem

62 700

8 200

9 800

1 800

13-15

70 200

8 200

16-18

102 900

7 500
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B) Utbildningsnämnden och kostenheten kan maximalt justeras
med budgeterat belopp för volymförändringar.
17. Till volymförändringar för utbildningsnämndens och
kostenhetens verksamhet avsätts
2016
2017
2018

4 840 tkr
11 480 tkr (inklusive förändring 2016)
20 270 tkr (inklusive förändring 2016 och 2017)

Tidigare anslag för befolkningsökning (buffert) tas bort.
18. Budgeten för strategiska lönesatsningar utökas med 1 000 tkr
under 2016. Totala budgeten för strategiska lönesatsningar
fastställs enligt nedan:
2016
2017
2018

2 038 tkr
2 851 tkr (inklusive 2016)
3 714 tkr. (inklusive 2016 och 2017)

19. Anslaget för driftkostnader för investeringar utökas med
10 000 tkr 2017 och med ytterligare 6 000 tkr från och med 2018.
Budgeten för driftkostnader till investeringar fastställs enligt
nedan.
2016
2017
2018

9 900 tkr
19 900 tkr
25 900 tkr

20. Anslaget för samfinansiering av gång- och cykelväg Diö sänks
med 100 tkr från 200 tkr till 100 tkr.
21. Anslaget för kommunstyrelsens anslag för strategiska
satsningar – bredband sänks med 2 600 tkr på grund av
bolagsbildning. Kvarstående medel efter avdrag samt 600 tkr till
utbildningsnämnden är 324 tkr.
22. Budget för kommunstyrelsen strategiska efter föreslagna
förändringar
2016
2017
2018

2 142 tkr
2 142 tkr
2 142 tkr

23. Budget för utvecklingspott fokusområde ”Vet” efter föreslagna
förändringar
2016
2017
2018

2 100 tkr
1 300 tkr
1 300 tkr

24. (inget förslag – jämför punkt 24 i förslag 2)
Skattesats
Justerandes sign
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Fortsättning § 150
25. Skattesatsen för 2016 fastställs till 20,96 kr.
Finans och resultat
26. Finansnettot beräknas till -11 800 tkr 2016, - 12 750 tkr 2017
och -13 350 tkr 2018.
27. Årets resultat 2016 är ett resultat av ovanstående beslut och
beräknas till 5 441 tkr.
Uppdrag
28. Socialnämnden får i uppdrag att under hösten 2015 utreda
besparingar. Uppföljning ska ske i kommunstyrelsen varje månad.
Förslag 2
Elizabeth Peltola (C) och Sonja Emilsson (M) presenterar
Centerpartiets, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till
budget 2016, plan 2017–2018 för beslut i kommunfullmäktige i
juni (numreringen av beslutspunkter utgår ifrån Ingemar Almkvists
(S) förslag)
1. Driftsbudget 2016, plan 2017-2018 fastställs enligt plan 20162017 (Kommunfullmäktige 2014-11-26, § 145 och 2015-01-26, §
12) och för 2018 samma som 2017, om inte annat är angivet i
planen, med följande ändringar och tillägg:
Nämnder
2. Nämndernas budget (skattefinansierad verksamhet) sänks
från och med 2016 på grund av sänkt internränta med 2 737 tkr
för sänkt kapitaltjänst och med 1 740 tkr för sänkt internhyra.
3. Kostnadskompensation för löneökningar och inflation har
fördelats på nämnder med:
2016
2018
2018

19 941 tkr
22 820 tkr
24 307 tkr

4. Nämnderna kompenseras för den ökade kostnaden när
nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga avskaffas.

Nämnd, tkr

fr o m
2017

Kommunstyrelse
Kommunledningsförvaltning

430

536

Teknisk förvaltning

139

173

18

22

Miljö- och byggnämnd
Justerandes sign

2016
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Kultur- och fritidsnämnd

106

132

Utbildningsnämnd

940

1 172

Socialnämnd

2 388

2 977

Summa

4 021

5 012

5. Budgeten för politisk organisation utökas tillfälligt med 500 tkr
under 2018 på grund av allmänna val.
6. (inget förslag)
7. A) (inget förslag)
B) Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 400 tkr
från och med 2015 för kommuncontroller.
8. (inget förslag)
9. (inget förslag)
10. (inget förslag)
11. (inget förslag)
12. A) Socialnämndens budget utökas med 10 000 tkr under
2016. Under 2017 sänks utökningen till 8 000 tkr. 2018 sker
ytterligare sänkning och utökningen är från och med 2018 6 000
tkr.
B) I en buffert under kommunstyrelsen avsätts 2 500 tkr som
socialnämnden kan ansöka från för volymförändringar. Från och
med 2017 höjs anslaget till 5 000 tkr.
13. (inget förslag)
14. Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:

Driftsbudget,
tkr
Politisk
organisation
Kommunstyre
lse
Kommunledni
ngsförvaltning
- Teknisk
förvaltning
Justerandes sign

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

8 419

8 663

9 438

43 066

44 400

45 707

65 248

67 252

69 349
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Miljö- och
byggnämnd
Kultur- och
fritidsnämnd
Utbildningsnä
mnd
Socialnämnd
Gemensam
nämnd för
familjerätt

45

7 853

8 085

8 328

31 146

32 075

33 036

350 364

360 750

371 559

292 670

296 831

303 424

709

730

752

15. Budgeten för pensioner fastställs enligt nedan
2016
2017
2018

46 900 tkr
46 900 tkr
51 600 tkr

16. A) Justeringsbelopp per barn/ungdom vid volymförändring för
utbildningsnämndens och kostenhetens verksamhet fastställs
enligt nedan:
Tillägg alternativt avdrag per person, kr
Ålder,
Utbildningsn
år
ämnd
Kostenhet
1-2
3-5
6
6,
fritidshe
m
7-9
7-9,
fritidshe
m
10-12
10-12,
fritidshe
m
13-15
16-18

115 100
62 000
40 200

9 700
9 700
8 200

14 100
58 400

1 800
8 200

14 100
62 700

1 800
8 200

9 800
70 200
102 900

1 800
8 200
7 500

B) Utbildningsnämnden och kostenheten kan maximalt
justeras med budgeterat belopp för volymförändringar.
17. Till volymförändringar för utbildningsnämndens och
kostenhetens verksamhet avsätts
2016
4 840 tkr
2017
11 480 tkr (inklusive förändring 2016)
2018
20 270 tkr (inklusive förändring 2016 och 2017)
Tidigare anslag för befolkningsökning (buffert) tas bort.

Justerandes sign
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18. Totala budgeten för strategiska lönesatsningar fastställs enligt
nedan.
2016
1 038 tkr
2017
1 851 tkr (inklusive 2016)
2018
2 714 tkr (inklusive 2016 och 2017)
19. Anslaget för driftkostnader för investeringar utökas med
10 000 tkr 2017 och med ytterligare 6 000 tkr från och med 2018.
Budgeten för driftkostnader till investeringar fastställs enligt
nedan.
2016
2017
2018

9 900 tkr
19 900 tkr
25 900 tkr

20. Anslaget för samfinansiering av gång- och cykelväg Diö sänks
med 100 tkr från 200 tkr till 100 tkr.
21. Anslaget för kommunstyrelsens strategiska – bredband sänks
med 2 600 tkr på grund av bolagsbildning. Kvarstående medel
efter avdrag samt 600 tkr till utbildningsnämnden är 324 tkr.
22. Budgeten för kommunstyrelsens anslag för strategiska
satsningar minskas med 2 500 tkr från och med 2016. Totala
budgeten fastställs enligt nedan.
2016
2017
2018

2 100 tkr
2 100 tkr
2 100 tkr

23. Budget för utvecklingspott fokusområde ”vet” fastställs enligt
nedan.
2016
2017
2018

2 600 tkr
1 800 tkr
1 800 tkr

24. Av skatteintäkterna för ökad befolkning reserveras 3 000 tkr
2016, 1 400 tkr 2017 och 4 600 tkr 2018 för kostnader i samband
med befolkningsökning
Skattesats
25. Skattesatsen för 2016 fastställs till 20,96 kr.
Finans och resultat
26. Finansnettot beräknas till -11 800 tkr 2016, - 12 750 tkr 2017
och -13 350 tkr 2018.
27. Årets resultat 2016 är ett resultat av ovanstående beslut och
beräknas till 8 810 tkr.
Justerandes sign
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Uppdrag (till kommunstyrelsen, om inget annat anges)
28. (inget förslag)
29. Kommunens ekonomiska styrsystem ska följas. Utvärdering
av uppföljning och efterlevnad ska därför ske. Om skäl finns för
justeringar i styrsystem ska förslag till detta tas fram.
30. Skärpa rekryteringsrutinerna där varje vakans prövas innan
återbesättning. För enheter som inte håller budgeten ska
delegeringsordning ändras så att beslut tas av högre chef.
Rapportering ska ske till ansvarig nämnd.
31. Utvärdering av volymkompensationen till utbildningsnämnden
och kostenheten; se över och lämna förslag på förändringar i
ersättningssystemet.
32. Standardkostnaderna ska ses som riktmärken för kostnaderna
och avvikelser från standardkostnaderna noggrant analyseras och
kommenteras till kommunstyrelsen och respektive nämnd.
33. Översyn av avgifter ska göras. Kalkyl för kostnad ska finnas
framme kopplat till förslag på avgiftsförändringar, principer för
avgifter ses över, möjligheten till indexering av avgifter ses över.
34. Krav på effektivisering av affärsdrivande verksamhet för att
minimera behov av avgiftshöjning. Verksamheterna ska
återkomma med förslag på effektiviseringar motsvarande 2–3 %
för verksamheten samt jämförelser med andra kommuner.
35. Se över modellen för kostnadskompensation för framtida
justeringar. Jämförelser med andra kommuner.
36. Redovisning av frivillig verksamhet (det vill säga ej obligatorisk
verksamhet enligt lagstiftning) inom samtliga förvaltningar.
Beslutsgång
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall på arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Elizabeth Peltolas (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Ingemar Almkvist (S), Stefan Jönsson (S), Helen
Bengtsson (S) och Jan Fagerberg (MP).

Justerandes sign
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Fortsättning § 150
Nej-röst: Sonja Emilsson (M), Björn Pettersson (M), Claes
Lindahl (C), Peter Niklasson (C), och Elizabeth Peltola (C).
Avstår: Börje Tranvik (SD)
Med 5 ja-röster mot 5 nej-röster har kommunstyrelsen med
ordförandens utslagsröst beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande
beslut:
1. Driftsbudget 2016, plan 2017-2018 fastställs enligt plan 20162017 (Kommunfullmäktige 2014-11-26, § 145 och 2015-01-26, §
12) och för 2018 samma som 2017, om inte annat är angivet i
planen, med följande ändringar och tillägg:
Nämnder
2. Nämndernas budget (skattefinansierad verksamhet) sänks
från och med 2016 på grund av sänkt internränta med 2 737 tkr
för sänkt kapitaltjänst och med 1 740 tkr för sänkt internhyra.
3. Kostnadskompensation för löneökningar och inflation har
fördelats på nämnder med:
2016
2019
2018

23 010 tkr
22 911 tkr
24 403 tkr

4. Nämnderna kompenseras för den ökade kostnaden när
nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga avskaffas.
Nämnd, tkr
Kommunstyrelse
Kommunledni
ngsförvaltning
Teknisk
förvaltning
Miljö- och
byggnämnd
Kultur- och
fritidsnämnd

2016

fr o m 2017

430

536

139

173

18

22

106

132

940

1 172

Socialnämnd

2 388

2 977

Summa

4 021

5 012

Utbildningsnämnd

5. Budgeten för politisk organisation utökas tillfälligt med 500 tkr
under 2018 på grund av allmänna val.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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6. Kommunledningsförvaltningens budget utökas från och med
2016 med 317 tkr för e-arkiv. Budgetmedel överförs från
kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
7. A) Kommunledningsförvaltningens budget utökas från och
med 2016 med 1 000 tkr för strategiska insatser. Budgetmedel
överförs från kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
8. Tekniska förvaltningens budget utökas från och med 2016
med 500 tkr för kostenheten. Budgetmedel överförs från
kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
9. Miljö- och byggnämndens budget utökas från och med 2016
med 200 tkr, detta under förutsättning att avgiftshöjningen inte
verkställs.
10. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas från och med 2016
med 500 tkr för bland annat lekplatser, utegym och utsmyckning.
Budgetmedel överförs från anslaget på 900 tkr som överförts från
kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen för
förvaltningschefstjänst.
11. Utbildningsnämndens budget utökas med 2 000 tkr från och
med 2016. Budgetmedel överförs från kommunstyrelsens anslag
för strategiska satsningar (500 tkr), utvecklingspott fokusområde
”vet” (500 tkr), anslag för förvaltningschef kultur- och fritidsnämnd
(400 tkr) och kommunstyrelsens strategiska bredband (600 tkr)
12. A) Socialnämndens budget utökas från och med 2016 med
11 000 tkr, varav 4 000 tkr avser placeringar av barn och vuxna,
ekonomiskt bistånd, servicebostäder samt korttidsplatser.
13. Gemensamma nämnden för familjerätts budget utökas från
och med 2016 med 141 tkr. Budgetmedel överförs från
kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar.
14. Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar:
Driftsbudget,
tkr
Politisk
organisation
Kommunstyre
lse
Kommunledni
ngsförvaltning
- Teknisk
förvaltning
Miljö- och
byggnämnd
Kultur- och
fritidsnämnd
Justerandes sign

Budget

Plan

Plan

2016

2017

2018

8 452

8 697

9 473

44 148

45 487

46 799

66 013

68 025

70 131

8 084

8 317

8 561

31 768

32 701

33 666
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Utbildningsnä
mnd

353
729
292
255

Socialnämnd
Gemensam
nämnd för
familjerätt

50
364

375
006
309
575

155
300
948

853

874

96

Poster under kommunstyrelsen
15. Budgeten för pensioner fastställs enligt nedan
2016
2017
2018

46 900 tkr
46 900 tkr
51 600 tkr

16. A) Justeringsbelopp per barn/ungdom vid volymförändring för
utbildningsnämndens och kostenhetens verksamhet fastställs
enligt nedan:
Tillägg alternativt avdrag per person, kr
Ålder,
Utbildningsn
år
ämnd
Kostenhet
1-2
3-5
6
6,
fritidshe
m
7-9
7-9,
fritidshe
m
10-12
10-12,
fritidshe
m
13-15
16-18

115 100
62 000
40 200

9 700
9 700
8 200

14 100
58 400

1 800
8 200

14 100
62 700

1 800
8 200

9 800
70 200
102 900

1 800
8 200
7 500

B) Utbildningsnämnden och kostenheten kan maximalt
justeras med budgeterat belopp för volymförändringar.
17. Till volymförändringar för utbildningsnämndens och
kostenhetens verksamhet avsätts
2016
2017
2018

4 840 tkr
11 480 tkr (inklusive förändring 2016)
20 270 tkr (inklusive förändring 2016 och 2017)

Tidigare anslag för befolkningsökning (buffert) tas bort.

Justerandes sign
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18. Budgeten för strategiska lönesatsningar utökas med 1 000 tkr
under 2016. Totala budgeten för strategiska lönesatsningar
fastställs enligt nedan:
2016
2017
2018

2 038 tkr
2 851 tkr (inklusive 2016)
3 714 tkr. (inklusive 2016 och 2017)

19. Anslaget för driftkostnader för investeringar utökas med
10 000 tkr 2017 och med ytterligare 6 000 tkr från och med 2018.
Budgeten för driftkostnader till investeringar fastställs enligt
nedan.
2016
2017
2018

9 900 tkr
19 900 tkr
25 900 tkr

20. Anslaget för samfinansiering av gång- och cykelväg Diö sänks
med 100 tkr från 200 tkr till 100 tkr.
21. Anslaget för kommunstyrelsens anslag för strategiska
satsningar – bredband sänks med 2 600 tkr på grund av
bolagsbildning. Kvarstående medel efter avdrag samt 600 tkr till
utbildningsnämnden är 324 tkr.
22. Budget för kommunstyrelsen strategiska efter föreslagna
förändringar
2016
2017
2018

2 142 tkr
2 142 tkr
2 142 tkr

23. Budget för utvecklingspott fokusområde ”Vet” efter föreslagna
förändringar
2016
2017
2018

2 100 tkr
1 300 tkr
1 300 tkr

24. Skattesats
25. Skattesatsen för 2016 fastställs till 20,96 kr.
Finans och resultat
26. Finansnettot beräknas till -11 800 tkr 2016, - 12 750 tkr 2017
och -13 350 tkr 2018.
27 Årets resultat 2016 är ett resultat av ovanstående beslut och
beräknas till 5 441 tkr.
Justerandes sign
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Uppdrag
28. Socialnämnden får i uppdrag att under hösten 2015 utreda
besparingar. Uppföljning ska ske i kommunstyrelsen varje
månad.
_____

Justerandes sign
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§ 151

Dnr 2015/89

53

109

Medborgarförslag om att göra Hvita Korsets
torn till Älmhultssymbol – Benedicta EkstedtSognéus
Benedicta Ekstedt-Sognéus föreslår i medborgarförslag att Hvita
Korsets torn blir symbol för Älmhults kommun.
Kommunfullmäktige remitterade 2015-04-27, § 67
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Benedicta Ekstedt-Sognéus daterat
2015-04-16
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning
till nyligen fattade beslut om förslag till kommunsymboler med
mera, 2015-02-23, § 25 och 2015-05-25, § 95.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2015-06-09

§ 152

Dnr 2015/124

54

706

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn med
mera enligt alkohollagen – serveringstillstånd
Socialnämnden föreslår reviderade avgifter för tillståndsprövning
och tillsyn med mera enligt alkohollagen. Avgifterna gäller olika
typer av serveringstillstånd för alkohol.
Tilläggsyrkande
Elizabeth Peltola yrkar att det ska göras en samlad översyn av
avgifterna i kommunen och att beslutet om höjning därför endast
ska gälla under 2016. Nytt beslut om avgifterna med översynen
som underlag ska göras under 2016.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller Elizabeth Peltolas yrkande.
Beslutsunderlag
 Socialnämndens beslut 2015-04-28, § 63
 Socialförvaltningens utredning, med revideringsdatum
2015-04-13, inklusive bilagor
Kommunstyrelsens beslut
- En samlad översyn av avgifterna i kommunen ska göras som
beslutsunderlag inför budgetarbete 2017. Nytt beslut om
avgifterna med översynen som underlag ska göras under 2016.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige fastställer avgifter för tillståndsprövning och
tillstånd med mera enligt alkohollagen:
Prövningsavgifter
Typ av tillstånd

Avgift

Stadigvarande tillstånd
 Nytt tillstånd till allmänheten
 Nytt tillstånd med anledning av ändrad
företagsform (Vid ändring till eller från
aktiebolag krävs ansökan om nytt tillstånd.)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Nytt tillstånd till konkursbo efter konkurs
 Cateringtillstånd, slutet sällskap
 Cateringtillstånd, slutet sällskap, sökande har
redan serveringstillstånd
 Provsmakningstillstånd (egna produkter),
Paus-servering
 Utvidgat eller utökat tillstånd (lokal, dryck,
serveringstid), allmänheten
 Nytt tillstånd till slutet sällskap
 Förändring av tillstånd, slutet sällskap
 Gemensam serveringsyta

Tillfälligt tillstånd
 Servering till allmänheten

 2 500 kr
 4 000 kr
 3 000 kr

 Provsmakningstillstånd (”mässtillstånd”, egna
produkter), Paus-servering
 Servering till slutet sällskap

2 500 kr

 Tillfälligt utökad serveringstid, ändring av
serveringsutrymme eller dryck för sökande med
stadigvarande tillstånd
Övriga avgifter
 Kunskapsprov (per provtillfälle)
 Tolkkostnad (endast vid kunskapsprov)
 Påminnelseavgift vid försenad Restaurangrapport

 4 000 kr
 3 000 kr






*

*

**


4 000 kr
1 000 kr
2 500 kr

4 000 kr

1 000 kr
500 kr

500 kr
1 000 kr
500 kr

* Inklusive tillsynsavgift, 700 kr.
** Inklusive tillsynsavgift, 300 kr
Avgiften ska betalas innan kommunen fattar beslut.
Avgift för kunskapsprov och tolkmedverkan vid kunskapsprov debiteras
separat.
Tillsynsavgift
Tillsynsavgift debiteras efter föregående års omsättning av
alkoholdrycker enligt redovisning i Restaurangrapport.
Om tillståndshavaren underlåter att lämna Restaurangrapport fastställs
tillsynsavgiften skönsmässigt av socialnämnden.
Vid stadigvarande tillstånd ingår tillsynsavgift för första året i
prövningsavgiften och motsvarar den fasta tillsynsavgiften. Tillsynsavgift
vid tillfälliga tillstånd ingår på motsvarande sätt i prövningsavgiften.
Beloppen framgår i fotnot under Prövningsavgifter ovan.
Tillsynsavgift som ingår i prövningsavgiften återbetalas till sökanden om
ansökan skulle avslås helt.
Justerandes sign
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Avgift
1 000 kr
500 kr

Fast avgift/år
Extra fast avgift för cateringtillstånd, avseende
godkännande av lokal

Rörlig avgift/år
Årsomsättning kr/år
0 – 40 000 kr
40 001 – 100 000 kr
100 001 – 280 000 kr
280 001 – 500 000 kr
500 001 – 800 000 kr
800 001 – 1 200 000 kr
1 200 001 –

0 kr
1 500 kr
2 800 kr
4 000 kr
5 500 kr
7 000 kr
9 000 kr

Folköl
Avgiften samordnas och sätts till 0 kronor om verksamheten har stadigvarande serveringstillstånd.
Fast avgift/år

1 000 kr

Avgiften debiteras från och med året efter registrering.
- Beslutet gäller för år 2016.
_____

Justerandes sign
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§ 153

Dnr 2015/125

57

706

Avgifter för hemtjänst och trygghetslarm
Socialnämnden föreslår att hemtjänstavgiften höjs till 220 kronor per
timme, samt att den från och med 1 januari 2016 koppla avgiften till
priskostnadsindex.
Socialnämnden föreslår även att personer med hemtjänst ska betala för
sitt trygghetslarm, 200 kronor per månad, förutsatt att de inte redan
betalar maxtaxa för sina hemtjänstinsatser.
Tilläggsyrkande
Elizabeth Peltola yrkar att det ska göras en samlad översyn av
avgifterna i kommunen och att beslutet om höjning därför endast ska
gälla under 2016. Nytt beslut om avgifterna med översynen som
underlag ska göras under 2016.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller Elizabeth Peltolas yrkande.
Beslutsunderlag
 Socialnämndens beslut 2015-04-28, § 62
 Socialnämndens skrivelse ”Taxor och avgifter”, daterad 2015-04-07
Kommunstyrelsens beslut
- En samlad översyn av avgifterna i kommunen ska göras som
beslutsunderlag inför budgetarbete 2017. Nytt beslut om
avgifterna med översynen som underlag ska göras under 2016.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
- Hemtjänsttaxan höjs till 220 kronor.
- Även de personer som har hemtjänst ska betala för sitt trygghetslarm.
- Förändringarna ska gälla från och med januari 2016.
- Beslutet gäller 2016.
_____
Justerandes sign
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Dnr 2014/207

58

109

Medborgarförslag om hus för hemlösa –
Elliot Keen
Elliot Keen föreslår i medborgarförslag att kommunen inrättar
ett hus för hemlösa.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-12-15, § 156
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-01-20, §
12 medborgarförslaget till socialnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
 Socialnämndens förslag 2015-04-28, § 58
 Medborgarförslag från Elliot Keen daterat 2014-12-01.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen, med följande
motivering:
”Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret
för att personer som vistas i kommunen får den hjälp och det
stöd de behöver.
Utformningen av hjälpen prövas individuellt efter ansökan och
är bland annat beroende av om personen stadigvarande
vistas i kommunen eller är en tillfällig besökare. Kommunen
ska inte ta över det ansvar den enskilde själv har för sin
försörjning och livsföring i övrigt. Mot bakgrund av
kommunens begränsade ansvar för tillfälliga besökare
bedöms det för närvarande inte vara motiverat att påbörja en
process för att ordna boende för hemlösa.”
_____

Justerandes sign
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Dnr 2015/60
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Motion om personalutveckling, med prioritet
på socialförvaltningen – Bo Bergsjö (FP)
Bo Bergsjö (FP) föreslår i motion daterad 2015-03-18 att
Älmhults kommun utarbetar och genomför en övergripande plan
för hur man ska utveckla personal och verksamhet, i första hand
inom socialnämndens område. Syftet är att ta tillvara
personalens utvecklingskraft. I motionen föreslås vidare att ”en
rejäl budget anslås för projektet”, samt att projektet påbörjas så
fort som möjligt.
Kommunfullmäktige remitterade 2015-03-30, § 40 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
 Motion daterad 2015-03-18
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2015-04-23
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen. Avslaget motiveras enligt
följande:
”I förvaltningarnas budget finns medel för
kompetensutvecklingsinsatser som är kopplade till
verksamhetens behov av kompetenstillskott. Det är sedan upp
till förvaltningarna att prioritera på det sätt som de har behov av.
Förvaltningarnas behov av kompetens skiljer sig mycket åt.
Därför är inte behovet av ett gemensamt utvecklingsprogram
stort. Tyngdpunkten i medarbetarnas kompetensutveckling ska
ligga inom sakområdet för att den i största möjliga mån ska
komma kommuninvånarna till godo.
Kommunens övergripande mål, förvaltningsplanen, enhetens
uppdrag/mål och medarbetarsamtal utgör grund för planeringen
av verksamheternas kompetensutveckling. Det finns en
upparbetad struktur för dialog med medarbetarna. På dessa sätt
tas personalens utvecklingskraft tillvara.
När det gäller den sammanhängande personalinformationen är
kommunens intranät redan idag mer än väl så effektivt som den
tidigare papperstidningen. Med ett modernare och mer
användaranpassat intranät kommer det att bli ännu bättre.”
_____
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Motion om att utbilda fler undersköterskor –
Predrag Jankovic (V)
Predrag Jankovic (V) föreslår i motion inkommen 2014-02-07 att
Älmhults kommun tar initiativ till att få till stånd en utbildning för
undersköterskor som inkluderar de med tidigare
gymnasieutbildning - gärna i samverkan med Landstinget
Kronoberg och övriga kommuner i länet.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-02-24, § 20 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2013-03-25, § 61
medborgarförslaget till socialnämnden och utbildningsnämnden
för yttrande senast 2014-06-30. Motionen remitterades senare
även till personalutskottet.
Personalutskottet ställde sig 2014-05-12, § 35 positivt till att
utreda frågan tillsammans med utbildnings- och
socialförvaltningarna.
Socialnämnden tillstyrkte 2014-06-17, § 63 motionen, med
reservation för att nämnden har ett mycket begränsat utrymme
att genomföra insatserna inom befintlig budget.
Utbildningsnämnden föreslog 2014-06-11, § 62 att
 bifalla motionen
 ge utbildningsnämnden i uppdrag att ansöka om statsbidrag
för utbildningen, samt erbjuda utbildningen
 tillskjuta medel till utbildningsnämnden om erhållna
statsbidrag inte täcker kostnaderna för utbildningen
Utbildningsnämnden anser även att den inte kan erbjuda
utbildningen utan full kostnadskompensation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-08-05, § 145
personalutskottet i uppdrag att senast 2014-10-15 efter intern
och extern dialog ha tagit fram ett beslutsunderlag med konkreta
kostnadsberäknade förslag på hur utbildning i linje med
motionens förslag kan bli verklighet.
Personalutskottet föreslår 2014-12-15, § 95 att
kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att
möjligheter att söka statsbidrag inte finns för närvarande, samt
att det inte finns beslut kring Socialstyrelsens
bemanningsdirektiv, vilket påverkar kompetenskraven på
verksamheten.
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Personalutskottet föreslår vidare att fullmäktige uppdrar åt
äldreomsorgschefen och personalchefen att bevaka
utvecklingen i frågan, samt att utveckla samarbete med vårdoch omsorgsutbildning inom Vård- och omsorgscollege
Kronoberg och med närliggande kommuner i övrigt.
Beslutsunderlag
 Motion från Predrag Jankovic inkommen 2014-02-07
 Socialnämndens förslag 2014-06-17, § 63
 Personalutskottets yttrande 2014-05-12, § 35
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen till socialnämnden
2014-05-21
 Utbildningsnämndens förslag 2014-06-11, § 62
 Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen till
utbildningsnämnden 2014-06-02
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-08-05, § 145
 Personalutskottets beslut 2014-09-29, § 69
 Personalchefens och äldreomsorgschefens tjänsteutlåtande
2014-09-23
 Socialnämndens beslut 2014-10-15, § 107
 Personalutskottets beslut 2014-12-15, § 95
 Personalchefens och äldreomsorgschefens tjänsteskrivelse
2014-12-09
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen, med motiveringen att det
inte finns statsbidrag och att det inte finns beslut kring det så
kallade bemanningsdirektivet.
- Äldreomsorgschefen och personalchefen får i uppdrag att
fortsätta bevaka utvecklingen i frågan, samt att utveckla
samarbete med vård- och omsorgsutbildning inom Vård- och
omsorgscollege Kronoberg och med närliggande kommuner i
övrigt.
_____
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Motion om vidareutbildning av
undersköterskor till sjuksköterskor – Lars
Ingvert och Monica Haider (S)
Lars Ingvert (S) och Monica Haider (S) föreslår i motion
inkommen 2014-04-04 att förutsättningarna utreds för en
satsning på vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor, att kontakt tas med Landstinget, Ljungby och
Markaryds kommuner om intresse finns för en samordnad
utbildning samt att utbildningen startar våren eller senast hösten
2015.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-04-28, § 45 motionen till
kommunstyrelsen och socialnämnden för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2014-05-13, § 102 att
remittera motionen till personalutskottet för yttrande senast
2014-08-31. Yttrandet ska föregås av samråd med
socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
 Personalutskottets beslut 2014-08-18, § 59
 Personalenhetens tjänsteutlåtande 2014-07-08
 Motion inkommen 2014-04-04
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunfullmäktige avslår motionen, med motiveringen att
förslaget innebär en stor och osäker investering.
_____
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Val av tjänstemannarepresentant till
valberedningen i Leader Linné Småland ideell
förening 2015-2018
Förrättas val av tjänstemannarepresentant till valberedningen i Leader
Linné Småland ideell förening 2015-2018.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen utser följande tjänstemannarepresentant till
valberedningen i Leader Linné Småland ideell förening 2015-2018:
Eddie Hansson, Näringslivsutvecklare, Utvecklingsenheten, Box 500
343 23 Älmhult
_____
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Skadeståndskrav mot Älmhults kommun angående
vattenskada på Dalbogatan 6
Sofie Fredholm på Dalbogatan 6 i Älmhult har ställt
skadeståndsanspråk på 310 000 kr till Älmhults kommun med
anledning av en vattenskada i samband med kommunens grävarbete
på gatan.
Kommunens försäkringsmäklare har utrett ärendet och kommit fram till
att bristerna i fastigheten inte har med kommunens entreprenadarbete
att göra och tekniska förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att
avslå ansökan om skadeståndskrav.
Beslutsunderlag
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-08
 Försäkringsmäklaren Willis AB skrivelse daterad 2015-06-05
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-06-08 att avslå ansökan
om skadestånd på fastigheten Dalbogatan 6.
_____
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Meddelanden
Dnr 2015/101
Avsiktsförklaring Life-projekt

019

Dnr 2014/117
253
Dom kammarrätten, laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr.
2188-14 - Lars Nexe
Dnr 2014/40
Länsstyrelsens beslut - avstängning Liljegatan

290

Dnr 2015/73
106
Avsiktsförklaring om administrativ samverkan – Ljungby kommun
Dnr 2015/80
150
Konsument Södra Småland – Verksamhetsberättelse 2014
Dnr 2015/115
Sotningstaxa – tekniska förvaltningen

174

Dnr 2015/134
Barnomsorgstaxa – maxtaxa

710

Dnr 2015/94
Arbetsutskottets beslut om Hvita korset

860

Dnr 2015/114
106
Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av resurscentrum för
media i Kronobergs län
Dnr 2015/127
Månadsrapport, mars – Socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
______
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Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande § 2-3
Kommunchef § 8-11
Personalchefen § 8
Kommunikationschef § 6-8
Trafikingenjören § 1-12
Gatuingenjören § 26-30
Förvaltningschef utbildning § 6
Verksamhetschef förskolan § 2-9
Rektor Diö skola och fritids § 15
Rektor Gemö skola/fritids § 14-23
Rektor och gymnasiechef Haganässkolan § 17-32
Förskolechef Hallaryds förskola § 5
Förskolechef Solrosens förskola § 2
Rektor Klöxhultsskolan § 19-25
Förskolechef Liljebackens förskola § 4-6
Rektor Linnéskolan § 9-12
Rektor Montessori skola och fritids § 1-5
Förskolechef Möckelns förskola § 3
Förskolechef Norregårds förskola § 1
Förskolechef Pjätteryds naturförskola § 4
Förskolechef Ryforsgårdens förskola § 2
Förskolechef Skogens förskola § 3
Verksamhetschef skolhälsovården § 1
Förskolechef Tornets förskola § 7-10
Förskolechef Vitsippans förskola § 7
Områdeschef IFO § 8-9
Enhetschef, ekonomiskt bistånd och flykting § 11
Områdeschef äldreomsorg § 1-2
Enhetschef personliga assistenter, daglig verksamhet, ledsagare,
avlösare § 9-14
LSS handläggare/anhörigvårdare § 4-10
Områdeschef äldreomsorg § 8
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
______
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