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Övriga deltagande
T.f. kommunchef Charlotta Kabo Stenberg
Kommunsekreterare Kerstin Ernerskog
T.f. socialchef Monica Ehnberg, § 66
Controller Camilla Hallberg, § 66
Utvecklingschef Paul Robertsson, § 68, 70
Räddningschef Håkan Helgesson, § 68
Teknisk chef Bengt Pettersson, § 68-70
Ekonomichef Katarina Andersson, § 66-67, 69, 73-76
T.f. kanslichef Henrik Dahlström, § 68
Stadsarkitekt Henrik Johansson, § 70
T.f. utbildningschef PO Johansson, § 72
Verksamhetschef förskola Eva Jönsson, § 72
Fastighetschef Lars Lund, § 72
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§ 65

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet Prognos per 31 mars 2016 tas upp och behandlas som ett
särskilt ärende efter punkten 3 Information om socialnämndens
ekonomi.
- Med ovanstående tillägg godkänns dagordningen.
_____
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Dnr 2016/46
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Information om socialnämndens ekonomi
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-10, § 72 att utse en
arbetsgrupp för att utreda socialnämndens ekonomiska underskott.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-09, § 150 att ge
socialnämnden i uppdrag att under hösten 2015 utreda besparingar.
Uppföljning ska enligt beslutet ske i kommunstyrelsen varje månad.
T.f. socialchef Monica Ehnberg redovisar aktuellt läge, utfall och
prognos per 31 mars 2016 med särskild inriktning på Nicklagården,
hemtjänsten och verksamheten kring ensamkommande flyktingbarn.
Utfall, prognos och åtgärdsplan kommer att behandlas av
socialnämnden i april månad.
_____
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§ 67

Dnr 2016/78
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Prognos per 31 mars 2016
Sammanfattning
Med hänvisning till kommunstyrelsens ansvar för bland annat
uppföljning av budget och styrfunktion som bland annat omfattas av
att se till att de av kommunfullmäktiges fastställda mål och planer för
verksamheten och ekonomin efterlevs, att kommunens löpande
förvaltning sköts med god ekonomisk hushållning, ansvaret och
planeringen för kommunens budget-, uppföljnings- och
årsredovisningsarbete samt tillsynen över att samtliga nämnder följer
upp hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen
är under budgetåret framhålls behovet av en preliminär uppföljning
och prognos per 31 mars från respektive nämnd/förvaltning i ett så
tidigt skede som möjligt. Denna uppföljning och prognos hanteras
som arbetsmaterial i den fortsatta beredningen av ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- En preliminär prognos per 31 mars 2016 från respektive
nämnd/förvaltning (arbetsmaterial) delges kommunstyrelsens
ledamöter snarast, senast 19 april.
_____
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
T.f kommunchef C. Kabo Stenberg
Ekonomichef K. Andersson
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§ 68

Information och överläggningar kring strategiska
frågor
 Rutiner för kallelser till kommunstyrelsens sammanträden
Kallelser inklusive handlingar skickas ut per post (pappersformat) till
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, revisorer samt
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare som inte har uppdrag i
kommunstyrelsen. Övriga förtroendemän, berörda tjänstemän och
massmedia får meddelande på e-post då aktuell kallelse (inklusive
tillhörande handlingar) finns tillgänglig på kommunens hemsida,
senast torsdag före aktuellt sammanträde.
Kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll
läggs ut på kommunens hemsida så snart det har justerats.
 Information och lägesrapport om Räddsam Kronoberg
Räddningschef Håkan Helgesson informerar:
Strategiska processen; Samverkansprojekt med Linnéuniversitetet,
Räddsams representation i Pacta branschråd räddning, SKL
sakkunnignätverk, SOS Alarm AB räddningsråd, MSB nationella
arbetsgrupper
Stödprocessen; Konstituerande föreningsstämma Räddsam
Kronoberg den 29 september 2016.
Kommunikationsplan är genomarbetad.
Räddsam Kronoberg är värd för årets konferens inom området
Jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten.
En länsgemensam upphandling av andningsskydd är under uppstart.
Skadeavhjälpande; Projektet Dynamisk resurshantering,
samverkansprojektet Våldsbejakande extremism, Räddsam
Kronobergs ansökan om dispens för att genomföra utbildningen
Räddningsinsats.
Skadeförebyggande; Arbetet med att definiera bredden på det
olycks- och skadeförebyggande området samt den
länsgemensamma samverkan inom olika nischområden.
 Indelningskommitténs förslag om nya regioner
T.f. kommunchef Charlotta Kabo Stenberg informerar.
Indelningskommittén ska lämna en delredovisning senast den 31
januari 2017 som bland annat ska omfatta en lägesbeskrivning av
dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och
en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av
uppdraget. Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en
eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari
2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni
2016. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.
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 Sverigeförhandlingarna; höghastighetsbanan och det fortsatta
arbetet kring detta
Utvecklingschef Paul Robertsson informerar om det regionala
nätverket. Nätverket består av representanter för SWECO, Kreera,
Älmhults, Växjö respektive Kalmar kommun. Nätverket har lämnat en
promemoria till Sverigeförhandlingarna som bland annat innehåller
ett antal motargument för utbyggnaden av höghastighetsbanan i den
föreslagna sträckningen och nätverkets argument för alternativa
sträckningar utifrån ett antal urvalskriterier för stationsorter, restid
Stockholm – Malmö, storstadsregionernas närmande till varandra vs
utvecklingen i mellanliggande regioner, nätverkets jämförelser mellan
de olika alternativen som rör investeringskostnader,
samhällsekonomisk nytta och kalkyl, restidsvinster, bostadnytta,
befolkningstillväxt, arbetstillfällen med mera.
Med anledning av ovan nämnda promemoria kommer ett möte att
ske med Sverigeförhandlingarna och nätverket i slutet av april.
 Aktuellt läge som rör införandet av ett nytt ärende- och
dokumenthanteringssystem
T.f. kanslichef Henrik Dahlström informerar om pågående
förhandlingar med leverantören.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2016-04-05

§ 69

Dnr 2016/79

8
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Överläggningar om kommunstyrelsens
internbudget 2017, plan 2018-2019
Sammanfattning
Tekniska förvaltningens arbetsmaterial inför budgetberedningen den
8 april redovisas av tekniska chefen Bengt Pettersson.
_____
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§ 70

Dnr 2016/48

9
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Översiktsplan för Älmhults kommun; utställning
Sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 1 § ska varje kommun ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen
ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön och ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Planen är inte juridiskt bindande.
Förslag till översiktsplan för Älmhults kommun har varit ute på
samråd under tiden 2 december 2014 till 17 februari 2015. Utifrån de
synpunkter som inkommit under samrådstiden samt utifrån de nya
förutsättningarna för höghastighetsbana för järnvägstrafik har
arbetsgruppen för översiktsplan upprättat utställningshandling.
Tidplanen för den fortsatta handläggningen av översiktsplanen:
 Kommunstyrelsens beslut om utställning den 5 april 2016
 Utställningstid två månader
 Behandling av kommunfullmäktige (antagande)
den 29 augusti 2016
Beslutsunderlag
 Översiktsplan 2016 för Älmhults kommun, utställningshandling
daterad 2016-02-17, med tillhörande bilagor
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2016-02-17
 Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01, § 49
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Elizabeth Peltola (C) yrkar med instämmande av Claes Lindahl (C)
och Sonja Emilsson (M) följande ändringar och tillägg utifrån
föreliggande utställningshandling;
1. Prioriteringsordning för välplanerade trafikleder sidan 32 ändras:
Prioriteringsordning 5, v. 124 Liatorp-Ljungby flyttas till
prioriteringsordning 3.
Prioriteringsordning 3 Älmhult-Pjätteryd-Ljungby via S. Ljunga flyttas
till prioriteringsordning 5.
2. Vatten och avlopp, sidan 39: Områdena tas bort för tänkta VAlösningar (VA-försörjning på landsbygden redovisas som i det
tidigare förslaget till översiktsplan för Älmhult).
Justerandes sign
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3. Bredband, sidan 40-41: Ett avsnitt om mobiltäckning, öppna
master och samhällsmaster läggs till.
4.Ortsfördjupning för Älmhult, sidan 45: Förbifart mellan väg 120
(mot Traryd) och Södra Ringvägen läggs till.
5. Ortsfördjupning för Älmhult, sidan 45: en översyn görs om
lämpligheten att omvandla befintliga verksamhetsområden till
blandad bebyggelse.
Stefan Jönsson (S) yrkar med instämmande av Ingemar Almkvist (S)
och Lars Ingvert (S) avslag på Elizabeth Peltola (C) yrkande 1.
Ingemar Almkvist (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
ges i uppdrag att behandla Elizabeth Peltolas (C) yrkanden 2-5 samt
att kommunstyrelsens arbetsutskott därefter ges i uppdrag att
besluta om utställning av översiktsplan 2016 för Älmhults kommun.
Beslutsgång
Följande propositionsordning godkänns.
Ordförande ställer proposition på Elizabeth Peltolas (C) yrkande 1
och Stefan Jönssons (S) avslagsyrkande och finner Stefan Jönssons
(S) yrkande bifallet.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för Stefan Jönssons (S) yrkande.
Nej-röst för Elizabeth Peltolas yrkande.
Omröstningsresultat:
Med 5 ja-röster (Stefan Jönsson, Helen Bengtsson, Lars Ingvert,
Michael Öberg och Ingemar Almkvist) och 6 nej-röster (Elizabeth
Peltola, Claes Lindahl, Peter Niklasson, Sonja Emilsson, Gusten
Mårtensson och Börje Tranvik) har kommunstyrelsen därmed
beslutat i enlighet med Elizabeth Peltolas yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer därefter proposition på sitt eget förslag att
kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att behandla
Elizabeth Peltolas (C) yrkanden 2-5 samt att kommunstyrelsens
arbetsutskott får i uppdrag att därefter besluta om översiktsplanens
utställning mot avslag och finner sitt förslag bifallet.
Kommunstyrelsens beslut
- Prioriteringsordning för välplanerade trafikleder ändras enligt
följande:
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Prioriteringsordning 5, v. 124 Liatorp-Ljungby flyttas till
prioriteringsordning 3.
Prioriteringsordning 3 Älmhult-Pjätteryd-Ljungby via S. Ljunga flyttas
till prioriteringsordning 5.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att behandla
Elizabeth Peltolas (C) yrkanden 2-5.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att – efter
ovanstående behandling – besluta om utställning av översiktsplan
2016 för Älmhults kommun.
_____

Beslutet skickas till:
Utvecklingschef P. Robertsson
Stadsarkitekt H. Johansson
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§ 71

Dnr 2016/66

12

003

Hvita Korset AB; ägardirektiv och bolagsordning
Sammanfattning
Hvita Korset AB är ett nybildat bolag inom kommunkoncernen.
Bolaget förvaltar en fastighet där kommunen ska bedriva verksamhet
samt där möjlighet till bostäder kan bli aktuellt i framtiden.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till ägardirektiv
och reviderad bolagsordning för bolaget.
Beslutsunderlag
 Bolagsordning för Hvita Korset AB, godkänd av
kommunfullmäktige 2015-03-30, § 52 och fastställd av bolaget
2015-04-07
 Förslag till ägardirektiv för Hvita Korset AB daterat 2016-03-09


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2016-03-09

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-03-22, § 73
 Förslag till reviderad bolagsordning, daterad 2016-03-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till ägardirektiv för Hvita Korset AB godkänns.
- Förslag till reviderad bolagsordning för Hvita Korset AB godkänns.
_____
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Byggnation av ny bas för uteförskolan Kojan
Sammanfattning
Utbildningsnämnden anför i beslut 2016-03-23, § 31 att barnen som
stått i kö inför vårterminen är placerade men att det inte finns
utrymme för fler barn i befintliga förskolor. En tillfällig lösning inför
vårterminen 2016 är beslutad. För att lösa lokalbehovet med
permanenta lösningar är en rad åtgärder föreslagna enligt en
upprättad lokalförsörjningsplan. En av de föreslagna åtgärderna är
en flytt av uteförskolan Kojan till en nybyggd bas, placerad vid
nuvarande scoutstuga i Haganäsparken.
Utbildningsnämndens förvaltning har i samråd med tekniska
förvaltningen upprättat en projektkalkyl inklusive 4-stegsmetoden för
byggnationen.
Beslutsunderlag
 Lokalförsörjningsplan ”Lokalplanering förskola/skola” daterad
2015-11-11
 Utbildningsnämndens beslut 2015-12-02, § 135 med tillhörande
tjänsteskrivelse
 Projektkalkyl Kojan upprättad 2016-03-09
 Utbildningsnämndens beslut 2016-03-23, § 31 med tillhörande
kompletterande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag att
utbildningsnämndens investeringsbudget tillförs 4 550 000 kronor
som en strategisk satsning för byggnation av en ny bas för
uteförskolan Kojan och anpassning av förskolan Vitsippan för
ytterligare en avdelning samt för inventarier till de nya lokalerna, att
utbildningsnämndens driftbudget 2016 tillförs 50 000 kronor för
lokalkostnader november-december för byggnation av en ny bas för
uteförskolan Kojan, att utbildningsnämndens driftbudget 2017 och
framåt tillförs 323 000 kronor för lokalkostnader för byggnation av en
ny bas för uteförskolan Kojan samt anpassningar av förskolan
Vitsippan för ytterligare en avdelning samt att utbildningsnämndens
driftbudget 2017 och framåt tillförs 31 000 kronor för kapitalkostnader
för inventarier för byggnation av en ny bas för uteförskolan Kojan och
anpassningar av förskolan Vitsippan för ytterligare en avdelning.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller Stefan Jönssons (S)
yrkande och finner det bifallet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Utbildningsnämndens investeringsbudget tillförs 4 550 000 kronor
som en strategisk satsning för byggnation av en ny bas för
uteförskolan Kojan och anpassning av förskolan Vitsippan för
ytterligare en avdelning samt för inventarier till de nya lokalerna.
- Utbildningsnämndens driftbudget 2016 tillförs 50 000 kronor för
lokalkostnader november-december för byggnation av en ny bas
för uteförskolan Kojan.
- Utbildningsnämndens driftbudget 2017 och framåt tillförs 323 000
kronor för lokalkostnader för byggnation av en ny bas för
uteförskolan Kojan samt anpassningar av förskolan Vitsippan för
ytterligare en avdelning.
- Utbildningsnämndens driftbudget 2017 och framåt tillförs 31 000
kronor för kapitalkostnader för inventarier för byggnation av en ny
bas för uteförskolan Kojan och anpassningar av förskolan Vitsippan
för ytterligare en avdelning.
_____
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2016/34
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Årsredovisning 2015
Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs
genom andra juridiska personer.
Kommunstyrelsen ska upprätta en årsredovisning som ska
godkännas av kommunfullmäktige. I årsredovisningen för 2015 finns
avstämning av balanskravet samt utvärderingar av
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning Älmhults kommun
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2016-03-11
 Resultaträkning 2015, Balansräkning 2015 samt
koncernredovisning delas ut på sammanträdet. Inarbetas i
Årsredovisning 2015 som skickas ut till kommunstyrelsens beredning
av ärendet den 5 april.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-03-22, § 69
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Vid avstämning mot kommunallagen är balanskravet uppfyllt för
2015.
- Årsredovisningen 2015 uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper
och är upprättad enligt god redovisningssed.
- Årsredovisning 2015 för Älmhults kommun godkänns.
_____
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Dnr 2016/64
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Överskotts- och underskottshantering i samband
med Årsredovisning 2015 för Älmhults kommun
Sammanfattning
Enligt styrsystemet för Älmhults kommun kan nämndernas över- och
underskott som rör drift och investering överföras till kommande års
budget genom tilläggsbudgetering. Nämnderna har inte några
önskemål om att föra över- eller underskott från 2015 till 2016 års
budget med undantag för utbildningsnämndens införande av IB
Diploma Programme. Investeringsbudgeten och kursverksamhet för
förtroendevalda för automatiskt över till 2016. Årets budgeterade
resultat ändras från 5,441 miljoner kronor till 5,365 miljoner kronor
och investeringsbudgeten från 215 miljoner kronor till 283 miljoner
kronor. Årets resultat 2016 tillåter inte att tilläggsbudgetera
utbildningsnämndens IB Diploma Programme. Finansiering föreslås i
stället genom strategiska medel.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2016-03-11
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-03-22, § 70
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Driftbudgetens över- och underskott i 2015 års bokslut förs inte
över till respektive nämnds/styrelses budget 2016.
- Överskottet inom kursverksamheten för förtroendevalda, 76 000
kronor förs över till budget 2016.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
- Utbildningsnämndens IB Diploma Programme, 805 000 kronor,
finansieras genom strategiska medel, poster under
kommunstyrelsen.
- Investeringsbudgetens över- och underskott, 68,507
miljoner kronor, i 2015 års bokslut förs över till respektive
nämnds/styrelses investeringsbudget 2016.
_____
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Dnr 2016/34
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Årsredovisning 2015 Älmhults kommun –
avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR)
Sammanfattning
Kommunens resultat 2015 uppgår till 9,0 miljoner kronor. För att få
fram ett balanskravsresultat måste realisationsvinster, 1,1 miljoner
kronor, reducera resultatet. Älmhults kommun har ett
balanskravsresultat på 7,9 miljoner kronor, vilket motsvarar det
finansiella målet och gränsen för vad som måste reserveras innan
avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR).
Enligt kommunens styrsystem kan kommunen avsätta överskott till
RUR med högst ett belopp som motsvarar den del av årets resultat
efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 % av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning, 7,9 miljoner kronor. Det är därmed inte möjligt att göra
avsättning till RUR 2015.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2016-03-11
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-03-22, § 71
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Ingen avsättning sker till resultatutjämningsreserv 2015.
_____
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Dnr 2016/72
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041

Budgetförutsättningar införbudget 2017, plan
2018-2019
Sammanfattning
I kommunens styrsystem, beslutat av kommunfullmäktige
2013-12-16, § 138 (reviderat 2015-09-28, § 182) anges bland annat
att befolkningsprognos, omvärldsanalys och strategiska nyckeltal
utgör grunden för den inriktning som kommunen ska agera efter.
Beroende på syftet kan olika utgångspunkter behövas utifrån
gällande befolkningsprognos.
Övriga planeringsförutsättningar består av föregående års resultat
genom kommunens årsredovisning. Därutöver tillkommer
ekonomiska prognoser, fastställande av pris- och lönekompensation,
internränta och rekommendationer från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) som rör skatteintäkter. Generella statsbidrag läggs
till kommunens gemensamma finansiering och riktade statsbidrag
resultatförs på nämnderna.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-22, § 72
Kommunstyrelsens beslut
- Följande budgetförutsättningar gäller för budget 2017, plan 20182019:
Nämnderna planerar och har en beredskap i enlighet med
befolkningsprognosen från mars 2016.
Skatteintäkterna ska beräknas på utfall den 1 november 2015,
16 109 invånare, plus 1 %, det vill säga 16 270 invånare.
Internräntan fastställs till 2 %.
Kostnadskompensationen är 3,3 % minus 0,1 %. Till strategiska
lönesatsningar avsätts motsvarande avdraget på 0,1 procentenhet.
_____

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
T.f. kommunchef C. Kabo Stenberg
Ekonomichef K. Andersson
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Dnr 2015/164
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Motion om ”låna svensk” på biblioteket
Sammanfattning
Gusten Mårtensson (C) föreslår i motion daterad 2015-09-20 att
konceptet ”låna en svensk” införs på biblioteken i Älmhults kommun
samt att förvaltningen utreder om det eventuellt finns andra grupper
som också skulle kunna lånas ut på biblioteket.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28, § 165 att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade i sin tur, 2015-10-27, § 241 att remittera
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 2016-01-31.
Beslutsunderlag
 Motion från Gusten Mårtensson (C) daterad 2015-09-20
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-02-17, § 7 med
tillhörande tjänsteskrivelse
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-03-22, § 75
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Börje Tranvik (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag att motionen bifalls.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bifalls.
_____
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Motion om webbradiosändningar från
kommunfullmäktiges sammanträden
Sammanfattning
Bo Bergsjö (L) föreslår i motion daterad 2014-10-17 att
kommunfullmäktiges sammanträden ska webbradiosändas för att
”politiskt intresserade invånare ska få möjligheter att höra alla kloka
saker som yttras av den direktvalda församlingen i kommunen”.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-11-03, § 131 motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade i sin tur, 2014-11-25, § 230 att remittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 2015-02-28.
Beslutsunderlag
 Motion från Bo Bergsjö (L) daterad 2014-10-17.
 Kommunledningsförvaltningens yttrande daterat 2016-03-11
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-03-22, § 76
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.
_____
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Motion om att inflyttarguide blir in- och
omflyttarguide
Sammanfattning
Bo Bergsjö (L) föreslår i motion daterad 2015-10-20 att Älmhults
kommun kan bidra till att befintliga bostäder används effektivare. Det
kan ske på bland annat följande sätt:
 Inflyttarguiden blir även en omflyttarguide dit kommuninvånarna
kan vända sig. Speciellt prioriteras de som söker en mindre bostad
och därmed kan frigöra en större på marknaden.
 Genom en kontakt med Älmhultsbostäder AB och andra
fastighetsägare skapas en snabbare väg för de som vill lämna en
större bostad för en mindre.
 Kommunens reception och webb för ett aktivt register över de
bolag och speciellt privatpersoner som önskar hyra ut ett rum, en
sidobostad eller ett hus. Omflyttarguiden kan bland annat ge råd om
kontraktsskrivning.
 Flera andra idéer som på olika sätt effektiviserar
bostadsanvändningen.
Kommunfullmäktige remitterade 2015-10-26, § 187 motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade i sin tur, 2015-11-24, § 280 att remittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 2016-02-29.
Beslutsunderlag
 Motion från Bo Bergsjö (L) daterad 2015-10-20.
 Kommunledningsförvaltningens yttrande daterat 2016-03-09
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-03-22, § 77
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Börje Tranvik (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag att motionen avslås, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utreda ett eventuellt införande av kommunal bostadsförmedling samt
att kommunstyrelsen - under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan - för egen del beslutar att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda ett eventuellt
införande av kommunal bostadsförmedling.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett eventuellt införande
av kommunal bostadsförmedling.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan,
beslutar kommunstyrelsen för egen del
- Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda ett
eventuellt införande av kommunal bostadsförmedling.
_____
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Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2016-04-05

§ 80

Dnr 2016/59

23

003

Arbetsordning för kommunfullmäktige, Älmhults
kommun
Sammanfattning
Gällande arbetsordning fastställdes av kommunfullmäktige
2011-01-31, § 9.
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med
kommunfullmäktiges presidium upprättat ett förslag till ny
arbetsordning. Förslaget innebär förändringar som ett led i
utvecklingen av kommunens förslags- och synpunktshantering samt i
dialogen med kommuninvånarna. Vidare föreslås en rad mindre
ändringar med anledning av förändringar i kommunallagen samt
förbättringar av praktiska rutiner.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2016-03-10
 Förslag till arbetsordning daterad 2016-03-10
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-03-22, § 78
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till arbetsordning daterat 2016-03-10 antas.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tydligt informera om
möjligheten för medborgarna att lämna synpunkter och förslag
beträffande kommunens verksamheter på kommunens webbplats.
_____
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Val av ombud vid bolagsstämma med Elmen AB
Sammanfattning
Ombud utses att representera Älmhults kommun vid ordinarie
bolagsstämma med Elmen AB från och med 2016 till och med 2019.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2016-03-22, § 79
Kommunstyrelsens beslut
- Lars Ingvert (S) med Gusten Mårtensson (C) som ersättare utses
att representera Älmhults kommun vid bolagsstämma med Elmen AB
för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2016 till och med
ordinarie bolagsstämma 2019.
_____
Beslutet skickas till:
Lars Ingvert
Gusten Mårtensson
Kommunledningsförvaltningens kanslienhet
Kommunledningsförvaltningens personalenhet
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Redovisning av obesvarade motioner
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska ske på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Enligt kommunallagen bör motioner beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det datum då de
väcktes på fullmäktigesammanträdet. Om denna beredningsfrist inte
kan hållas, ska nämnder och kommunstyrelsen redovisa
beredningsläget inom samma tid. Kommunfullmäktige får med
anledning av denna redovisning avskriva en motion från vidare
handläggning.
Följande motioner är obesvarade:
 Motion om större andel sopsortering i hemmet - Jessica Wihlborg
(C).
Väckt i kommunfullmäktige 2013-11-11, § 98.
Tekniska utskottet har 2014-02-18 återremitterat motionen till
tekniska förvaltningen för utredning. En enkät har skickats till
hushållen om sopsorteringen i framtiden.
Beräknas att behandlas av kommunfullmäktige 2016-10-31
 Motion om att ta vara på den frivilliga sektorn - Bo Bergsjö (L)
Väckt i kommunfullmäktige 2014-11-26, § 135.
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2015-03-31. Motionen har remitteras till samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsen har återremitterat motionen till
kommunledningsförvaltningen för att utreda ansvarsfördelningen.
Kommunledningsförvaltningen har remitterat motionen till nämnderna
för svar senast 2016-05-13.
 Motion om ÄBO-byggnation i Diö – Bo Bergsjö (L)
Väckt i kommunfullmäktige 2015-04-27, § 66
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2015-09-30.
Beräknas att behandlas av kommunfullmäktige 2016-05-30.
 Motion om ökat fokus på näringslivsfrågor för kommunstyrelsen –
Elizabeth Peltola (C)
Väckt i kommunfullmäktige 2015-10-26, § 186
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2016-02-29.
Justerandes sign
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Beräknas att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde
2016-05-30.
 Motion om en samlad och kompentent kulturenhet – Bo Bergsjö
(L)
Väckt i kommunfullmäktige 2015-11-30, § 212.
Motionen är remitterad till kommunledningsförvaltningen för yttrande
senast 2016-04-15.
Beräknas att behandlas av kommunfullmäktige 2016-05-30.
 Motion om återinförande av vårdbiträden – Elizabeth Peltola (C),
Sonja Emilsson (M), Dan Bülow (KD)
Väckt i kommunfullmäktige 2016-03-21, § 29.
Motionen är remitterad till socialnämnden och utbildningsnämnden
för yttrande till kommunstyrelsen som har att bereda motionen.
 Motion - möta framtidens behov av och krav på boende för äldre –
Vidar Lundbeck (C), Viktor Emilsson (M), Gun-Britt Cedergren (KD)
Väckt i kommunfullmäktige 2016-03-21, § 30.
Motionen är remitterad till socialnämnden för yttrande till
kommunstyrelsen som har att bereda motionen
 Motion om gröna lån – Gusten Mårtensson (C) och Marie
Olofsson (C)
Väckt i kommunfullmäktige 2016-03-21, § 31.
Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för yttrande och
beredning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen av obesvarade motioner godkänns.
_____
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2016/

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges hittills gällande arbetsordning ska
kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Enligt kommunallagen bör medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det datum då de
väcktes på fullmäktigesammanträdet. Om denna beredningsfrist inte
kan hållas, ska nämnder och kommunstyrelsen redovisa
beredningsläget inom samma tid. Kommunfullmäktige får med
anledning av denna redovisning avskriva ett medborgarförslag från
vidare handläggning.
Redovisning av obesvarade medborgarförslag kommer att ske i
enlighet med den arbetsordning som gällt hittills, under en
övergångsperiod, tills dess att samtliga medborgarförslag är
besvarade alternativt avskrivna från vidare handläggning.
Under förutsättning att kommunfullmäktige har fastställt
kommunstyrelsens förslag till ny arbetsordning kommer möjligheten
att lämna medborgarförslag enligt kommunallagens definition att
upphöra.
Följande medborgarförslag är obesvarade:
 Medborgarförslag om att Älmhults kommun ska arbeta för att bli
diplomerad till en Fairtrade City - Maria Johansson med flera
Väckt i kommunfullmäktige 2013-09-30, § 94
Medborgarförslaget är remitterat till kultur- och fritidsnämnden och
kommunledningsförvaltningen. Båda har svarat. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har ställt frågor till Handelsplats Älmhult och Växande
Älmhult. Kommunstyrelsen har återremitterat förslaget till
kommunledningsförvaltningen för undersökning av intresset för att
kommunen ska bli diplomerad till Fairtrade City.
 Medborgarförslag om att anordna en kommunal båtramp i
Möckeln – Sven-Åke Svensson
Väckt i kommunfullmäktige 2015-08-31, § 135
Medborgarförslaget är remitterat till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande senast 2015-12-31.
 Medborgarförslag om att skapa ett busstopp närmare
vårdcentralen – Ilse Jonsson
Väckt i kommunfullmäktige 2015-08-31, § 136
Justerandes sign
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Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-12-31.
Beräknas att behandlas av kommunfullmäktige 2016-05-30.
 Medborgarförslag om busskur vid Maxi – Birgitta Wallette
Väckt i kommunfullmäktige 2015-08-31, § 137
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-12-31.
Beräknas att behandlas av kommunfullmäktige 2016-05-30.
 Medborgarförslag om att flytta busskurer på Fiskevägen till
Växjövägen – Bo Petersson
Väckt i kommunfullmäktige 2015-08-31, § 138
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2015-12-31.
Beräknas att behandlas av kommunfullmäktige 2016-05-30.
 Medborgarförslag om väggar för graffitimålning – Jesper Nielsen
Väckt i kommunfullmäktige 2015-10-26, § 189
Medborgarförslaget är remitterat till kultur- och fritidsnämnden och
tekniska förvaltningen för yttrande senast 2016-02-29. Kultur- och
fritidsnämnden har svarat.
Beräknas att behandlas av kommunfullmäktige 2016-05-30.
 Medborgarförslag om laglig graffitivägg – Wilhelm Christensen
Väckt i kommunfullmäktige 2015-10-26, § 190
Medborgarförslaget är remitterat till kultur- och fritidsnämnden och
tekniska förvaltningen för yttrande senast 2016-02-29. Kultur- och
fritidsnämnden har svarat.
Beräknas att behandlas av kommunfullmäktige 2016-05-30.
 Medborgarförslag om att bygga en bowlingbana i Älmhult –
Matilda Elf
Väckt i kommunfullmäktige 2015-11-30, § 215
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen för
yttrande senast 2016-04-15.
 Medborgarförslag om att sätta ut fler gatlyktor vid vägen ut mot
Pjätteryd – Clara Johansson
Väckt i kommunfullmäktige 2015-11-30, § 216
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen för
yttrande senast 2016-04-15.
 Medborgarförslag om att anordna fler parkeringsplatser utanför
tågstationen – Max Svensson
Väckt i kommunfullmäktige 2015-11-30, § 217
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen för
yttrande senast 2016-04-15.
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 Medborgarförslag om renovering av Hvita Korset till kulturhus för
teaterverksamhet – Hanna Johnsson, Julia Helmersson, Matilda
Göransson
Väckt i kommunfullmäktige 2015-11-30, § 218
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2016-04-15.
 Medborgarförslag om införande hyrcyklar i Älmhult – Denisse
Marginean, Jennifer Svensson, Sandra Lange
Väckt i kommunfullmäktige 2015-11-30, § 220
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltningen för
yttrande senast 2016-04-15.
 Medborgarförslag om utbyggnad och renovering av
gymnastiksalen i Eneryda – Cornelia Senges, Sigrid Petersson
Väckt i kommunfullmäktige 2015-11-30, § 221
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen för
yttrande senast 2016-04-15. Tekniska förvaltningen har svarat
2016-03-21.
 Medborgarförslag om nytt rekreations-/motionsområde – Per-Ola
Ström
Väckt i kommunfullmäktige 2015-12-14, § 236
Medborgarförslaget är remitterat till tekniska förvaltningen för
yttrande senast 2016-04-15.
 Medborgarförslag om en nordöstlig länk – Per-Ola Ström
Väckt i kommunfullmäktige 2015-12-14, § 237
Medborgarförslaget är remitterat till kommunledningsförvaltingen för
yttrande senast 2016-04-15.
Beräknas att behandlas av kommunfullmäktige 2016-05-30.
 Medborgarförslag om hedersstaty av Ingvar Kamprad – Folke
Lindskog
Väckt i kommunfullmäktige 2016-02-01, § 5
Medborgarförslaget är remitterat till kommunikationsenheten för
yttrande senast 2016-05-13.
 Medborgarförslag om förstärkt turistinformation i kommunhuset –
Ove Varland
Väckt i kommunfullmäktige 2016-02-01, § 6
Medborgarförslaget är remitterat till kommunikationsenheten för
yttrande senast 2016-05-13.
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 Medborgarförslag – ombyggnad av scoutstugan ska genomsyras
av ekologi och hållbarhet – Charlotte Häggström
Väckt i kommunfullmäktige 2016-02-01, § 7
Medborgarförslaget är remitterat till utbildningsnämnden och tekniska
förvaltningen för yttrande senast 2016-05-13.
 Medborgarförslag om medborgarcafé i kommunhuset på
entreprenörsbasis – Ove Varland
Väckt i kommunfullmäktige 2016-03-21, § 32
Medborgarförslaget är remitterat till kommunstyrelsen för beredning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-04-05

Sida

31

§ 84

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till
kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänsteman enligt en fastställd
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
får godkänna, ompröva eller fastställa delegeringsbeslutet. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Syftet med redovisningen av delegeringsbeslut är dels att tillgodose
kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att det
anmälda beslutet ska vinna laga kraft.
Kommunstyrelsens ordförande nr 2-3/2016
Kommunchef nr 8-13/2016
Personalsekreterare nr 6-12/2016
Kostchef nr 7/2016
Teknisk chef nr 26-40/2016
Gatuingenjör nr 23-28/2016
Områdeschef individ och familj 4-5/2016
Enhetschef för socialpsykiatri nr 13-15/2016
Områdeschef äldreomsorg nr 1/2016
Enhetschef för Almgården nr 14-15/2016
Enhetschef HVB boende nr 1-15/2016
Utbildningschef nr 2-4/2016
Verksamhetschef förskolan nr 2-4/2016
Förskolechef, Bokhultets förskola nr 1/2016
Rektor Diö skola och fritids nr 1-2/2016
Rektor Gemöskolan/fritids nr 1/2016
Rektor Haganässkolan nr 9-16/2016
Rektor internationella skolan nr 1-3/2016
Rektor Klöxhultsskolan/fritids nr 8-10/2016
Förskolechef Liljebackens förskola nr 5-8/2016
Rektor Linnéskolan nr 1-3/2016
Rektor modersmål nr 1/2016
Förskolechef/rektor Montessori nr 1-2/2016
Rektor Ryfors skola/fritids nr 1/2016
Förskolechef Kojan/Vitsippan nr 4/2016
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_____
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§ 85

Meddelanden
 Befolkningsprognos 2016-2025 Älmhults kommun,
Statisticon AB
 Årsredovisning 2015, Länsstyrelsen i Kronobergs län
 Länsstyrelsen i Kronobergs län; Beslut 2016-02-18 om bidrag till
risk- och brandanalys av Linnéstugan samt ladugård inom
kulturreservatet Komministerbostället Råshult, inom fastigheten
Råshult 2:2, Stenbrohult socken i Älmhults kommun
 Länsstyrelsen i Kronobergs län; Beslut 2016-03-03 om
överklagande av kommunstyrelsens i Älmhults kommun beslut den
29 september 2014
 Länsstyrelsen i Kronobergs län; Beslut 2016-03-15 om slutgiltigt
bidrag till kommunernas administration i samband med kalkning av
sjöar och vattendrag under 2015
_____
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