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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 18 mars 2014 kl 08.30-16.40

Beslutande

Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande
Björn Pettersson (M), tjänstgörande ersättare
Bo Mazetti-Nissen (M)
Elizabeth Peltola (C), ordförande
Claes Lindahl (C)
Peter Niklasson (C) § 56 kl 08.30-12.00, 13.30-15.00
Jan Fagerberg (MP), tjänstgörande ersättare § 57-58
Tomas Simonsson (FP), tjänstgörande ersättare
Ingemar Almkvist (S), 2:e vice ordförande
Staffan Ferm (S)
Stefan Jönsson (S)
Britta Croona (S)

Övriga deltagande

Jan Fagerberg, ej tjänstgörande ersättare § 56
Dan Bülow (KD), ej tjänstgörande ersättare § 56
Lars Henriksson (C), ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Bülow, sekreterare
Övriga deltagande se sidan 2

Utses att justera

Stefan Jönsson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset 2014-03-25

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

56-58

Birgitta Bülow
Ordförande

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

Elizabeth Peltola
Justerande

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

Stefan Jönsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-03-18

Datum för anslags
uppsättande

2014-03-25

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunledningsförvaltningen

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

Utdragsbestyrkande

2014-04-16

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2014-03-18

Övriga deltagande kl 08.15-16.00 § 56
Stefan Ferm (M), kultur- och fritidsnämnden
Indira Ruiz (S), kultur- och fritidsnämnden kl 08.30-14.05
Roland Johansson (M), miljö- och byggnämnden kl 08.30-12.00
Vidar Lundbäck (C), socialnämnden
Ann Johansson (C), socialnämnden
Lars Ingvert (S), socialnämnden
Bodil Hansen (M), utbildningsnämnden
Håkan Pettersson (S), socialnämnden kl 08.30-14.05
Marie Olofsson (C), kommunfullmäktige
Helen Bengtsson (S), kommunfullmäktige kl 08.30-12.00
Gull-Britt Tranvik (SD)
Jerker Nilsson (V) kl 13.00-16.00
Lars Jansson (FP), revisor
Maj-Britt Holmberg (S), revisor
Tomas Rikse, kommunchef kl 10.10-12.00, 15.00-16.00
Bengt Pettersson, teknisk chef
Mia Johansson, verksamhetschef kl 08.30-10.00, 13.00-15.00
Kulla Persson Kraft, socialchef
Mathias Karlsson, miljö- och byggchef
Mija Toftner, kultur- och fritidschef
Tore Vestergård, VD Älmhultsbostäder AB och Älmhults Näringsfastigheter AB
Katarina Andersson, ekonomichef
PO Johansson, grundskolechef kl 08.30-10.00, 13.00-15.00
Göran Haag, personalsekreterare kl 08.30-10.00
Paul Robertsson, samhällsutvecklare kl 15.00-16.00
Jonas Arpzell, ekonom kl 08.30-12.00, 15.00-16.00
Camilla Åström, ekonom
Paul Jönsson, ekonom kl 08.30-10.00, 13.00-16.00
Filip Lazarov, ekonom
Dmitri Kristensson, ekonom
Camilla Hallberg, ekonom kl 08.30-15.00
Anna-Carin Ohlsson, ekonom kl 08.30-15.00
Övriga deltagande kl 16.00-16.40 § 57-58
Mia Johansson, verksamhetschef
PO Johansson, grundskolechef
Katarina Andersson, ekonomichef
Paul Robertsson, samhällsutvecklare
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§ 56

Dnr 2014/28

3

042

Dialog- och strategidag 1 - bokslut 2013 och
budgetförutsättningar 2015-2017
Kommunstyrelsen genomför dialog- och strategidag 1 med kommunens politiker och berörda tjänstemän. Deltagare är kommunstyrelsens ledamöter, presidierna i kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
byggnämnden och kommunfullmäktige samt utskotten i social- och
utbildningsnämnderna. Representanter för partier, som inte är representerade i kommunstyrelsen, deltar. Därutöver deltar revisorer,
kommunledningsgruppen, ekonomer med mera.
Ekonomienheten redovisar preliminärt bokslut för 2013. Personalenheten redovisar personalstatistik för 2013. Tekniska förvaltningen
lämnar slutredovisning för större investeringsprojekt under 2013 Tornets förskola, Vitsippans förskola, Kattesjön i Diö, dagvatten
Haganäsområdet samt Källargatan etapp 2.
Representanter för respektive nämnd och kommunstyrelsens förvaltningar redovisar preliminärt bokslut för 2013.
VD för Älmhultsbostäder AB och Älmhults Näringsfastigheter AB
redovisar preliminärt bokslut för de båda bolagen.
Ekonomienheten går igenom budgetprocessen och budgetförutsättningar för budget 2015 och plan 2016-2017.
Samhällsplaneraren redovisar befolkningsprognos för Älmhults
kommun.
Kommunchefen går igenom förslaget till strategisk utvecklingsplan.
_____
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§ 57

Dnr 2014/40

4

290

Lokaler i förskolan - om- och utbyggnad av Liljebacken och Skogen - utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen informerar i tjänsteskrivelse 2014-01-20 om
att barnantalet (1-5 år) har ökat med ca 160 barn i Älmhults kommun
sedan 2007. Förskolor har byggts till och två moduler används fortfarande i Klöxhultsområdet. Det sker en centralisering i kommunen
och flertalet barn (1-5 år) finns numer i tätorten. Fortfarande saknas
förskoleplatser.
Utbildningsnämnden beslöt 2014-02-12, § 10 att
- anhålla hos kommunstyrelsen om att Liljebackens förskola byggs ut
med tre avdelningar. Utbyggnaden måste ske så att verksamheten
kan starta vid årsskiftet 2014/2015.
- anhålla hos kommunstyrelsen om att Skogens förskola ska renoveras och anpassas till en förskola med 60 platser. Behöver vara
klart under våren 2015.
- ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram plan och ritningar för
Liljebackens förskola och Skogens förskola.
- Eftersom detta är en strategisk satsning som bidrar till kommunens
utveckling och expansion ansöker utbildningsnämnden om kompensation för hyresökningen med ca 1 300 000 kr inför budget 2015.
Beslutsunderlag





Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-20.
Utbildningsnämndens beslut 2014-02-12, § 10.
Projektplan 2a och 2b, Liljebackens förskola 2014-03-12.
Projektplan 3a och 3b, Skogens förskola 2014-03-12.

Yrkande
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag med
den ändringen att utbildningsnämndens begäran om kompensation
för hyresökningen behandlas i budget för 2015.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
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Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner att Liljebackens förskola byggs ut
med tre avdelningar. Utbyggnaden ska ske så att verksamheten kan
starta vid årsskiftet 2014/2015. Investeringen, som beräknas uppgå
till 15 000 000 kr, ska finansieras inom tekniska förvaltningens
investeringsram för 2014.
- Kommunstyrelsen godkänner att Skogens förskola renoveras och
anpassas till en förskola med 60 platser. Renoveringen ska ske så
att den är klar under våren 2015. Investeringen, som beräknas
uppgå till 3 000 000 kr, ska finansieras inom tekniska förvaltningens
investeringsram för 2014.
- Utbildningsnämndens begäran om kompensation för hyresökning
med ca 1 300 000 kr behandlas i budget för 2015.
_____
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Investeringsmedel för genomförande av ny skolorganisation - utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen informerar i tjänsteskrivelse daterad 201303-04 att den nya skolorganisationen kräver i fas två att ett antal
lokaljusteringar görs, huvudsakligen på Linnéskolan, men även
smärre justeringar på Gemöskolan och Klöxhultsskolan. Därtill växer
Internationella Skolans förskola och skola, varför ytterligare plats
inom Haganässkolan behövs. Det i sin tur påverkar gymnasieskolans
lokalbehov, där också anpassningar av lokaler behöver göras. En
växande gymnasiesärskola och en nyetablering av Orion på gymnasiet kräver lokaler som anpassas därtill.
Utbildningsnämndens utskott beslöt 2014-03-12, § 51 att föreslå
utbildningsnämnden att hos kommunstyrelsen ansöka om investeringsmedel 2014 för att täcka kostnader för lokaljusteringar med
2 800 000 kr. Utskottet föreslog också att nämnden inför budgetåret
2015 ska ansöka om driftsmedel för att täcka kapitaltjänstkostnaderna med 280 000 kr.
Utbildningsnämnden behandlar ärendet 2014-03-19.
Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens utskott 2014-03-12, § 51.
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-04.
 Projektplan 1 daterad 2014-03-12.
Yrkande
Elizabeth Peltola (C) yrkar bifall till utbildningsnämndens utskotts
förslag (under förutsättning att utbildningsnämnden bifaller utskottets
förslag) med den ändringen att ansökan om driftsmedel på 280 000
kr behandlas i budget för 2015.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut - under förutsättning att utbildningsnämnden bifaller utskottets förslag
- Kommunstyrelsen godkänner att lokaljusteringar görs i Gemö-,
Linné-, Klöxhults- och Haganässkolorna för att under 2014 möjliggöra genomförandet av den nya skolorganisationen. Investeringen,
som beräknas uppgå till 2 800 000 kr, ska finansieras inom tekniska
förvaltningens investeringsram för 2014.
Justerandes sign
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- Utbildningsnämndens utskotts begäran om driftsmedel med
280 000 kr för att täcka kapitaltjänstkostnaderna behandlas i budget
för 2015.
_____
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