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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl. 17.00 -18.00

Beslutande

Elizabeth Peltola (C), ordförande
Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande
Ingemar Almkvist (S), 2:e vice ordförande
Tord Åkesson (M)
Bo Mazetti-Nissen (M)
Peter Niklasson (C)
Michael Öberg (MP)
Stefan Jönsson (S)
Britta Croona (S)
Staffan Ferm (S)
Dan Bülow (KD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Mats Porsklev, sekreterare
Tomas Rikse, kommunchef
Björn Pettersson (M), ej tjänstgörande ersättare.
Jan Fagerberg (MP) , ej tjänstgörande ersättare
Carina Karlsson, kommunsekreterare
Övriga närvarande se sidan 2

Utses att justera

Stefan Jönsson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset 2014-10-07
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Organ
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Datum för anslags
uppsättande
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Förvaringsplats för
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Övriga deltagande, fortsättning
Bengt Pettersson, teknisk chef
Katarina Andersson, ekonomichef
Hanna Holm, gatuingenjör
Maria Johansson, verksamhetschef
Johan Johansson, upphandlingssamordnare
_____
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Om- och tillbyggnad av Liljebackens och Skogens förskolor
Kommunstyrelsen godkände 2014-03-18, § 57 att Liljebackens förskola
byggs ut med tre avdelningar. Utbyggnaden ska ske så att verksamheten
kan starta vid årsskiftet 2014/2015. Investeringen ska finansieras inom
tekniska förvaltningens investeringsram för 2014.
Kommunstyrelsen godkände vidare 2014-03-18, § 57 att Skogens
förskola renoveras och anpassas till en förskola med 60 platser.
Renoveringen ska ske så att den är klar under våren 2015. Investeringen
ska finansieras inom tekniska förvaltningens investeringsram för 2014.
Kommunstyrelsen beslöt vidare 2014-03-18, § 57 att
utbildningsnämndens begäran 2014-02-12, § 10 om kompensation för
hyresökning behandlas i budget för 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2014-06-24, § 134 att godkänna
förfrågningsunderlag för om- och tillbyggnader av Liljebackens och
Skogens förskolor.
Allmänheten har lämnat ett antal synpunkter på de planerade
tillbyggnaderna. Under sommaren har informationsmöten hållits. Vid
mötena framkom bland annat frågor om trafiksituationen vid och omkring
förskolorna Liljebacken och Skogen samt skolan i Klöxhult.
Synpunkter gällande trafiksituationen har uppmärksammats och
kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2014-08-26, § 159 åt
kommunledningsförvaltningen att genomföra en fördjupad trafikanalys vid
och omkring förskolorna Liljebacken och Skogen samt skolan i Klöxhult.
Beslutsunderlag
 Tyréns –Trafikutredning för området kring Liljebackens förskola i
Älmhult 2014-09-17.
 Arbetsutskottets förslag § 180, 2014-09-23.
Yrkanden
Stefan Jönsson (S) med instämmande av Elizabeth Peltola (C):
Liljegatan ska stängas för genomfartstrafik.
Michael Öberg (MP): Ärendet ska omprövas på så sätt att en tillbyggnad
av Skogens förskola godkänns, samt att en tillbyggnad av Liljebackens
förskola avslås. Därtill ges kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå
tekniska förvaltningen, i samverkan med utbildningsförvaltningen, att
omgående sätta i gång projektering för en förskola vid Paradiset/Västra
Bökhult.
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Fortsättning § 163
Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Stefan Jönsson (S), Dan
Bülow (KD), Bo Mazetti- Nissen (M) och Sonja Emilsson (M): Bifall till
arbetesutskottets förslag som innebär ett avslag på Michael Öbergs
yrkande. Kommunstyrelsen konstaterar vidare att den redovisade
analysen inte medför någon förändring av beslut taget 2014-03-18 § 57.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas (C) m.fl. yrkande
och Michael Öbergs (MP) yrkande och finner Elizabeth Peltolas (C) m.fl.
yrkande bifallet.
Omröstning begärs följande propositionsordning godkänns:
Ja- röst för Elizabeth Peltolas (C) m.fl. yrkande.
Nej-röst för Michael Öbergs (MP) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 10 ja- röster mot 1 nej- röst beslutar kommunstyrelsen enligt
Elizabeth Peltolas (C) yrkande. Ja röster avgavs av Sonja Emilsson (M),
Tord Åkesson (M), Bo Mazetti-Nissen (M), Dan Bülow (KD), Peter
Niklasson (C), Ingemar Almkvist (S), Staffan Ferm (S), Stefan Jönsson
(S), Britta Croona (S) och Elizabeth Peltola (C). Nej- röst avgavs av
Michael Öberg (MP)
Propositionsordning 2
Därefter ställer ordföranden proposition på Stefan Jönssons (S) m.fl.
yrkande om stängning av Liljegatan för genomfartstrafik och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen konstaterar att trafikanalysen visar på förslag till
enklare åtgärder för en säker trafikmiljö i området omkring
Klöxhultsskolan, Skogens förskola och Liljebackens förskola.
Kommunstyrelsen konstaterar vidare att ansvaret för att säkerställa en
säker trafikmiljö vilar på tekniska förvaltningen som därför får genomföra
lämpliga åtgärder efter analysens rekommendationer.
- Liljegatan ska stängas av för genomfartstrafik.
Reservation
Michael Öberg (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande med
följande motivering:
”Miljöpartiets kommungrupp anser att det är ytterst komplext att få till
bästa möjliga förutsättning för en ändamålsenlig lösning för en om- och
tillbyggnad av Liljebackens förskola. Även trafikanalysens förslag för en
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Fortsättning § 163
säkrare trafikmiljö i området ger inte tillräckliga svar, för att kunna
säkerställa och garantera en trygg förskolemiljö.
Därtill skapas det totalt sätt inga nya förskoleplatser, utan är rena
åtgärder på grund av omorganisationen av skolorganisationen. Kortsiktigt
kan det åtgärdas genom en mer effektiv planering inklusive temporära
lösningar som paviljonger vid Norregårds förskola, alternativt vid
Paradiset/Västra Bökhult, i avvaktan på en ny förskola i området.
Eventuellt kan även en översyn göras av organiseringen på
Klöxhultsskolan.
Miljöpartiet förespråkar att det omgående sätts igång och projekteras för
en förskola vid bostadsområdet Paradiset/Västra Bökhult, så det kan
skapas fler förskoleplatser. Det finns även ett långsiktigt behov av
förskola vid det nya bostadsområdet Hagabo.
När vi planerar investeringar av byggnation för förskolor i Älmhults
kommun är det nödvändigt att se utifrån ett helhetsperspektiv.”
_____
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