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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 11 mars 2014 kl 08.00-11.30

Beslutande

Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande
Tord Åkesson (M)
Bo Mazetti-Nissen (M)
Elizabeth Peltola (C), ordförande
Claes Lindahl (C) §§ 45-55
Dan Bülow, (KD), tjänstgörande ersättare §§ 41-44
Jan Fagerberg (MP), tjänstgörande ersättare
Ingemar Almkvist (S), 2:e vice ordförande
Staffan Ferm (S)
Stefan Jönsson (S)
Britta Croona (S)
Tomas Simonsson (FP), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Tomas Rikse, kommunchef
Mats Porsklev, sekreterare
Dan Bülow (KD), ej tjänstgörande ersättare §§ 45-55
Tobias Hertz (C), ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagande se sidan 2
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Ingemar Almkvist
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Övriga deltagare
Sofia Herbertsson, kostchef § 44
Sven Mohlin, gatuingenjör § 45
Bengt Pettersson, teknisk chef § 46
John-Arne Sandström, bredbandsamordnare § 46
Katarina Andersson, ekonomichef §§ 47-48
Paul Robertsson, samhällsplanerare § 50-51
PO Johansson, grundskolechef § 53
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§ 41

Ändring av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
- Föredragningslistan kompletteras med ärende
1a - Uppdragsavtal - förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen.
_____
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§ 42

Information i strategiska ärenden
Kommunstyrelsens ordförande informerar om ärenden som har
behandlats i fysiska plangruppen.
_____
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§ 43

Dnr 2014/49

5

023

Anställande av förvaltningschef till utbildningsförvaltningen - Charlotta Kabo Stenberg
Kommunstyrelsen ska anställa en ny förvaltningschef till utbildningsförvaltningen. Under hösten har kommunen haft tjänsten utlyst
och rekryteringsarbetet har fortgått även under vintern.
Kommunchef Tomas Rikse lämnar förslag på person att anställa.
Förslaget innebär att Charlotta Kabo Stenberg anställs på ett uppdragsavtal under tiden 2014-03-17 -2014-12-31. Dock med en
anställning för myndighetsuppgifter med 2/40 tjänst under samma
tidsperiod. Avtalet kan förlängas periodvis med 6 månader i taget,
dock maximalt fram till 2015-12-31. Uppdraget och avtalet syftar till
att uppdraget ska kunna övergå i en anställning om båda parter
överenskommer om det.
Beslutsunderlag
 Förslag till uppdragsavtal mellan Älmhults kommun och Kabo
Stenberg konsult daterat 2014-03-11.
Kommunstyrelsens beslut
- "Uppdragsavtal - förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen"
daterat 2014-03-11 mellan Kabo Stenberg konsult, Broby och
Älmhults kommun godkänns.
_____
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§ 44

Dnr 2014/46

6

195

Förslag till besparingar samt begäran om tilläggsanslag avseende kommunens kostverksamhet
Kostenheten gjorde 2013 ett underskott på knappt 1,9 miljoner
kronor jämfört med budget. Kommunledningsförvaltningen beskriver i
tjänsteskrivelse daterad 2014-03-03 bakgrunden till underskottet.
Vid föredragningen av ärendet framkommer att avgiftshöjningen
inom äldreomsorgen redan är beslutad och att det inte är fråga om
ytterligare en avgiftshöjning. Det betyder att det förväntade underskottet för kostenheten 2014 uppgår till 1 540 000 kr.
Beslutsunderlag
 Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-03-03.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-03-04, § 51.
Kommunstyrelsens beslut
- 500 000 kronor investeras i Linnéskolans kök för att snarast och
senast till höstterminen 2014 bygga om det till ett tillagningskök. Den
utökade internhyran ska bekostas av kostenheten.
- I tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-03, redovisad besparing på
150 000 kronor år 2014 och 300 000 kronor år 2015 godkänns.
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra effektiviseringar av kommunens interna service med 935 000 kronor under
2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Kostenheten beviljas ett tilläggsanslag på 1 390 000 kronor år
2014, varav 305 000 kronor ska vara rampåverkande.
- Finansiering sker genom minskning av kommunens budgeterade
resultat med samma belopp.
______
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§ 45

Dnr 2014/34

7

311

Handbok - Arbete på väg
Kommunerna har som mål att åstadkomma en säker miljö vid vägarbeten för såväl de som har vägen som arbetsplats som för trafikanterna. Särskild hänsyn ska tas till de oskyddade trafikanterna.
Inom ramen för denna målsättning har kommunerna i länet utarbetat
en handbok för "Arbete på väg". Väsentliga delar av handboken
grundar sig på Trafikverkets regler och anvisningar förutom Arbetsmiljöverkets föreskrifter och nationella lagar och regler.
Arbete på vägar och gator berör inte bara dem som utför själva
arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig
vid vägen. Det är viktigt för trafiksäkerheten att vägarbete planeras
och utförs med hänsyn till dessa faktorer. Samtidigt behövs planering
och åtgärder för att uppfylla vägarbetarnas krav på säkerhet och
skydd mot påkörning, buller, avgaser, vibrationer, ljus och klimatfaktorer som kyla och värme, regn och vind. Den bästa vägarbetsplatsen är den som är helt befriad från passerande fordonstrafik.
I handboken presenteras förutsättningarna för utförande av alla typer
av vägarbeten. Boken omfattar också alla typer av vägar - från
minsta återvändsgata till genomfartsled. I handboken finns bilaga E
"Avgiftsuttag som används vid kontroller av arbetsplatser, fastställd
av huvudmannen för Väghållningsmyndigheten". Handboken är tänkt
att vara ett levande dokument som uppdateras vid behov.
Beslutsunderlag
 Handbok - Arbete på väg i Kronobergs län reviderad 2014-01-17.
 Tekniska utskottets förslag 2014-02-18, § 1.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Handbok för "Arbete på väg" reviderad 2014-01-17 godkänns.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa framtida revideringar
av handboken.
- Beslut om avgiftsuttag enligt handbokens bilaga E samt om
kontrollfunktion kommer att fattas efter en inkörningsperiod.
______
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§ 46

Dnr 2014/35

8

534

Bildande av kommunalt bredbandsbolag som
dotterbolag till Elmen AB
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23, § 80 ska Älmhults
kommun stödja utbyggnaden av ett fiberoptiskt stamnät som ska
knyta ihop tätorter, blivande byanät och regionala nät med kommunala arbetsplatser. Till detta stamnät ska byanät ges möjlighet att
ansluta sig för att på så sätt underlätta fiberutbyggnaden på landsbygden och i de mindre tätorterna.
Enligt de ursprungliga kostnadsberäkningarna som gjordes av Bredband i Värend AB, BIVA, år 2010 skulle detta kosta ca 80 mnkr
(miljoner kr) brutto. I denna summa ingick att kommunen tillhandahåller allt material till byanäten och byanäten betalar för detta 7 900
kr exklusive moms per ansluten slutkund.
Kommunfullmäktige beslöt 2010-06-23, § 92, punkt 30 att i investeringsbudgeten för 2011-2014 uppta ett belopp på 40 mnkr, där kapitaltjänstkostnaden skulle belasta kommunens budget utan krav på
motsvarande intäkt. Resterande, ofinansierade, 40 mnkr sökte kommunen bidrag till från Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen,
PTS. Av de ca 40 mnkr som söktes har Älmhults kommun blivit
beviljade ca 8 mnkr; resterande ca 32 mnkr har fått avslag.
Utifrån Älmhults kommuns behov att nettofinansiera ytterligare ca
32 mnkr för att fullfölja kommunfullmäktiges strategibeslut föreslår
tekniska förvaltningen att:
 Älmhults kommun ger Elmen AB i uppdrag att bilda ett helägt
dotterbolag, ElmNet AB. ElmNet AB ska genomföra bredbandsstrategin enligt kommunfullmäktiges ursprungliga beslut, ansvara för
drift och underhåll av hela fibernätet inklusive de byanät med vilka
anslutningsavtal tecknas samt fortsätta fiberutbyggnaden, primärt i
Älmhults tätort.
 ElmNet AB får 1 mnkr i aktiekapital och 39 mnkr i villkorat
aktieägartillskott, det vill säga totalt de 40 mnkr som kommunfullmäktige tagit beslut om tidigare. En stor del av detta kapital kommer
att utgöras av att kommunen överlåter det befintliga fibernätet inklusive radiolänkmastsystemet till Elmen AB för vidare överlåtelse till
ElmNet AB.
 ElmNet AB övertar kommunens alla förpliktelser avseende bredband (befintliga avtal, bidragsregler, hjälp och stöttning till byanäten
med mera) och får låna upp det kapital som behövs för bredbandsutbyggnadens slutförande.
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Beslutsunderlag
 Skrivelse från tekniska förvaltningen ”Bildande av kommunalt
bredbandsbolag, dotterbolag till Elmen AB, daterad 2014-02-25.
 Förslag till bolagsordning för ElmNet AB, daterat 2014-01-16
 Förslag till ägardirektiv för ElmNet AB, daterat 2014-02-25.
 Köpekontrakt avseende kommunens bredband mellan Älmhults
kommun och ElmNet AB, daterat 2014-02-25.
 Överlåtelseavtal avseende kanalisation på kommunal mark mellan
Älmhults Näringsfastigheter AB och Älmhults kommun, daterat
2013-12-19.
 Köpekontrakt avseende ledningsnät för datakommunikation och
tillhörande utrustning mellan Älmhults Näringsfastigheter AB och
ElmNet AB, daterat 2014-01-16.
 Markavtal avseende master och upplåtelse av utrymme i allmän
platsmark mellan Älmhults kommun och ElmNet AB, daterat 201312-19.
 Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23, § 80 om ”Strategi för
arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd”.
 Kommunfullmäktiges beslut 2010-09-07, § 167 om ”Verksamhetsplan för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults
kommun”.
 Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23, § 50 om ”Avgift för bredband i Älmhults kommun”.
 Utdrag ur kommunfullmäktiges budgetbeslut 2010-06-23, § 92.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-02-25, § 42.
Kommunstyrelsens beslut under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förslag
- Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2010-09-07, § 167 om
”Verksamhetsplan för utbyggnad av bredband på landsbygd och i
orter i Älmhults kommun”. Intentionerna i det ursprungliga beslutet
ska ElmNet AB införa i kommande handlingsprogram.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att ett bredbandsbolag bildas som
dotterbolag till Elmen AB.
Som en följd av första beslutet fattas även följande beslut:
- Kommunfullmäktige uppdrar åt Elmen AB att köpa in ett färdigt
bolag, som ges namnet ElmNet AB.
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- Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning daterat
2014-01-16 för ElmNet AB och uppdrar åt Elmen AB att tillse att
dessa införs hos ElmNet AB.
- Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för ElmNet AB enligt
förslag daterat 2014-02-25 och uppdrar åt Elmen AB att tillse att
direktiven införs hos ElmNet AB.
- Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpekontrakt daterat
2014-02-25 mellan Älmhults kommun och ElmNet AB avseende
kommunens bredband. Köpeskillingen ska vara det bokförda värdet
på datum för bildandet av ElmNet AB. Värdet var 44,431 mnkr
2014-01-15.
- Kommunfullmäktige godkänner förslag till överlåtelseavtal daterat
2013-12-19 mellan Älmhults Näringsfastigheter AB och Älmhults
kommun avseende kanalisation på kommunal mark.
- Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpekontrakt daterat
2014-01-16 mellan Älmhults Näringsfastigheter AB och ElmNet AB
och ger ElmNet AB i uppdrag att teckna avtalet.
- Kommunfullmäktige godkänner förslag till markavtal daterat
2013-12-19 mellan Älmhults kommun och ElmNet AB avseende
master och upplåtelse av utrymme i allmän platsmark.
- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att för Älmhults
kommuns räkning underteckna ovanstående avtal.
- Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2010-06-23, § 80 om
”Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och
orter i Älmhults kommun”. Intentionerna i det ursprungliga beslutet
ska ElmNet AB införa i kommande handlingsprogram.
- Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2012-04-23, § 50 om
”Avgift för bredband i Älmhults kommun” i och med ElmNet AB:s
bildande.
- Kommunfullmäktige uppdrar åt ElmNet AB att fatta beslut om
avgifter för bredband samt andra bredbandsrelaterade angelägenheter i enlighet med ägardirektiv och bolagsordning. Intentionerna i
fullmäktiges beslut 2012-04-23, § 50 ska utgöra grund för ElmNet
AB:s fastställande av avgifter.
- Kommunfullmäktige beslutar att utöka sitt beslut 2010-06-23, § 92,
punkt 30 om investeringsgräns på 40 mnkr till 47 mnkr till dess att
ElmNet AB bildas.
_____
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Dnr 2014/22
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Återköp av aktier i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB
Årsstämman för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, i vilket
Älmhults kommun är aktieägare sedan 2006, har beslutat att ge möjlighet att tillämpa en ny modell för insatsen till nya delägare i bolaget.
I samband med att en ny ägare träder in ska de befintliga delägarna
erbjudas återköp av sina aktier, proportionellt i förhållande till deras
aktieinnehav. Om ursprunglig ägare avstår sådan inlösen erbjuds
övrigas del i återköpet att ökas med den avståendes andel.
Hultsfreds kommun har erbjudits och fattat beslut om delägarskap i
bolaget. Med anledning Hultsfreds inträde i bolaget har Älmhults
kommun erbjudits möjlighet att återköpa aktier. Beloppet vid återköp
uppgår till 1 470 kronor per aktie.
Kommunen har tre valmöjligheter:
 Kommunen avstår från återköp och behåller sitt aktieinnehav i
bolaget.
 Kommunen väljer att återköpa sin andel aktier genom köp av fyra
aktier till en kostnad av 5 880 kronor.
 Kommunen väljer att återköpa sin andel aktier, samt ytterligare
andel av aktier om någon befintlig ägare avstår från återköp.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2013-12-03.
 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Katarina Andersson
2014-01-31.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-02-11, § 24.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Älmhults kommun återköper sin andel aktier i Kommunassurans
Syd AB genom köp av fyra aktier till en kostnad av 5 880 kronor.
_____
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§ 48

Dnr 2014/39

12
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Kapitaltillskott till Älmhultsbostäder AB
Stiftelsen Älmhultsbostäder ombildades till aktiebolag 1995-12-31.
Vid ombildningen värderades tillgångarna till 263 miljoner kronor
(mnkr) och skulderna till 205 mnkr i stiftelsen. Differensen 58 mnkr
hanterades enligt följande i nya bolaget:
Reservfond
Skuld till kommunen

41 mnkr
17 mnkr

Samtidigt betalade kommunen fysiskt ut 5 mnkr som aktiekapital i det
nya bolaget vilket då resulterade i en ny balansräkning (mnkr):
Tillgångar
Kassa
Övriga tillgångar

Summa tillgångar

5
263

Skulder
Skulder utomstående
Skuld till kommunen

205
17

268

Aktiekapital
Reservfond
Summa skulder

5
41
268

Älmhultsbostäder står inför betydande investeringar och förslag har
uppkommit om att omvandla kommunens fordran på 17 mnkr i bolaget till eget kapital i Älmhultsbostäder. Avsikten är att stärka bolagets
egna kapital.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse 2014-02-17
att kommunens fordran på 17 mnkr överlåts till Älmhultsbostäder och
att bolaget betalar detta med en nyemission av aktier motsvarande
samma belopp.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-17.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-02-25, § 43.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Älmhults kommuns fordran på 17 000 000 kronor hos Älmhultsbostäder AB överlåts till bolaget.
- Älmhultsbostäder AB genomför en nyemission på 17 000 000 kronor.
_____
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Dnr 2013/160

13

003

Bolagsordning för Älmhultsbostäder AB – ändring
Bolagsordningen för det helägda kommunala bolaget Älmhultsbostäder AB behöver ändras, till följd av förslaget att utöka aktiekapitalet i bolaget genom nyemission (se § 43).
I samband med förslag att 17 000 000 kronor av Älmhultsbostäders
skuld till Älmhults kommun omvandlas till aktiekapital i bolaget
(genom att kommunen överlåter sin fordran till bolaget och bolaget
genomför nyemission på beloppet) behöver bolagordningen ändras.
Lydelsen i bolagsordningen § 7 Aktiekapital ändras så att aktiekapitalet i bolaget ska utgöra minst 22 000 000 kronor och högst
88 000 000 kronor.
Lydelsen i bolagsordningen § 8 Antal aktier ändras så att det i
bolaget får finnas lägst 2 200 aktier och högst 8 800 aktier.
Beslutsunderlag
 Befintlig bolagsordning för Älmhultsbostäder AB, daterad
2013-08-27.
 Förslag på ny bolagsordning för Älmhultsbostäder AB, daterat
2014-02-18.
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-24.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-02-25, § 44.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till ny bolagsordning för Älmhultsbostäder AB enligt förslag
daterat 2014-02-18 godkänns.
- Kommunens ägarombud får i uppdrag att på Älmhultsbostäder AB:s
bolagsstämma rösta för att den nya bolagsordningen fastställs vid
stämman.
_____
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Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) –
tematiskt tillägg till översiktsplan för Osby
kommun – utställning
Osby kommun har översänt förslag till ”Landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS) – tematiskt tillägg till översiktsplan” till Älmhults
kommun för synpunkter senast 2014-03-14.
Beslutsunderlag
 Utställningsmissiv från Osby kommun daterat 2014-01-07.
 Gemensamt yttrande från miljö- och byggförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen 2014-01-29.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-11, § 23.
Kommunstyrelsens beslut
- Älmhults kommun har inga synpunkter på Osby kommuns förslag
till ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) – tematiskt tillägg
till översiktsplan”.
_____
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Dnr 2014/27
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149

Regionalt serviceprogram för landsbygden i
Kronobergs län 2014–2018
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram ett regionalt
serviceprogram för landsbygden i länet. Remissversion av program
daterad 2014-02-07 har tagits fram i samverkan med kommunerna,
Regionförbundet södra Småland och representanter för berörda
handlare.
Länsstyrelsen vill ha synpunkter på programmet senast 2014-03-10.
Beslutsunderlag
 Remiss från Länsstyrelsen daterad 2014-02-06 med remissversion av serviceprogram daterad 2014-02-07.
 Kommunledningsförvaltningens yttrande över programmet daterat
2014-02-25, reviderat 2014-03-11.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-03-04, § 46.
Kommunstyrelsens beslut
- Älmhults kommun lämnar yttrande till Länsstyrelsen i enlighet med
kommunledningsförvaltningens yttrande daterat 2014-02-25, reviderat 2014-03-11.
_____
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Motion om upphandling och inköp – Predrag
Jankovic (V)
Predrag Jankovic (V) hänvisar i motion inkommen 2014-01-22 till att
nya regler tagits i Europaparlamentet om att lägsta pris inte längre
behöver vara den enda måttstocken för EU-ländernas myndigheter
när de bjuder ut kontrakt eller upphandlar varor och tjänster. Det är
ett beslut som på många sätt anses ha möjlighet att gynna svenska
företag och svenska anställda, utöver att gynna medmänsligheten
och miljön.
Predrag Jankovic (V) föreslår i motionen
att Älmhults kommun omgående ska beakta de här möjligheterna att
förändra kommunens olika policyer och regler som berör upphandling och inköp samt
att upphandling och inköp fortsättningsvis ska ske på goda demokratiska, etiska och miljömässiga grunder, samt med företag som
följer gällande svensk arbetsrätt, svenska kollektivavtal och i högre
grad än i dag finns inom vårt geografiska närområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2014-02-11, § 29 medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast
2014-05-31.
Beslutsunderlag





Motion från Predrag Jankovic inkommen 2014-01-22.
Skrivelse från LO-distriktet Sydost 2013-12-05.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2014-02-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-03-04, § 47.

Yrkanden
Ingemar Almkvist (S): Bifall till motionen.
Sonja Emilsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Sonja Emilssons(M) yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

forts
§ 52/2014

2014-03-11

Sida

17

Ja-röst för bifall till Sonja Emilssons (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Ingemar Almkvists (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst:
Sonja Emilsson (M), Tord Åkesson (M), Bo Mazetti-Nissen (M),
Claes Lindahl (C), Jan Fagerberg (MP), Tomas Simonsson (FP) och
Elizabeth Peltola (C).
Nej-röst:
Ingemar Almkvist (S), Staffan Ferm (S), Stefan Jönsson (S) och
Britta Croona (S).
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla
Sonja Emilssons yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige konstaterar att EU:s direktiv ännu inte har skrivits in i svensk lag och beslutar därför att Älmhults kommun ska
avvakta tills det finns officiella dokument och rekommendationer från
Sveriges Kommuner och Landsting att förhålla sig till.
- Motionen förklaras därmed besvarad.
_____
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Skolorganisation – Pjätteryds skola – nedläggning
Kommunfullmäktige godkände 2012-12-17, § 163 majoritetens förslag till en framtida skolorganisation. Beslutet innebar bland annat att
Pjätteryds skola skulle bli kvar som F–3-skola åtminstone till och
med vårterminen 2014. Frågan skulle därefter utvärderas.
Utbildningsnämnden föreslog 2013-11-25, § 91 att kommunfullmäktige beslutar om nedläggning av Pjätteryds skola från och med höstterminen 2014. I samma beslut sade utbildningsnämnden upp lokalerna i Pjätteryds skola med utflyttning senast 2014-06-30, samt ger
utbildningsförvaltningen i uppdrag att placera eleverna i Pjätteryds
upptagningsområde på lämplig skola.
Pjätteryds Friskola föräldrakooperativ ber i skrivelse till kommunstyrelsen 2014-01-07 att kommunen väntar med nedläggning av
skolan till sommaren 2015. Kooperativet meddelar i skrivelsen att de
kommer att ansöka om friskoletillstånd i januari 2014 för att kunna
öppna friskola i Pjätteryd höstterminen 2015. Avsikten med att är att
eleverna ska ha möjlighet att gå kvar i Pjätteryds kommunala skola
tills friskolan öppnar. Skrivelsen remitterades till utbildningsnämnden
för yttrande.
Utbildningsnämnden beslöt 2014-02-12 att, med beaktande av skrivelsen från Pjätteryds Friskola föräldrakooperativ, stå fast vid sin
tidigare uppfattning att Pjätteryds skola ska läggas ned från och med
höstterminen 2014.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-17, § 163.
 ”Älmhults nya grundskoleorganisation”, majoritetens förslag
2012-11-05.
 Utbildningsnämndens beslut 2013-11-25, § 91.
 Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen till utbildningsnämndens utskott 2013-09-26.
 Skrivelse från Pjätteryds Friskola föräldrakooperativ 2014-01-07.
 Utbildningsnämndens beslut 2014-02-12, § 11.
 Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen till utbildningsnämnden 2014-02-05.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-02-25, § 41.
 Skrivelse från Pjätteryds Friskola föräldrakooperativ 2014-03-05.
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Yrkanden
Claes Lindahl (C): Avslag på arbetsutskottets förslag.
Föreslår vidare att nedläggningen av Pjätteryds F–3-skola ska ske
efter vårterminen 2015, med följande motivering: ”Pjätteryd bedriver
idag en skola med utepedagogik. Den är unik och en tillgång för
Älmhult genom att den bidrar till en ökad valfrihet vid val av pedagogik. Vid beslutet i kommunfullmäktige 2012-12-17, § 163 om ny
skolorganisation framhölls vikten av att genomförandet ska ske med
hänsyn till barnens bästa. Dessutom beslutades att skolan ska vara
kvar till minst vårterminen 2014. När nu Pjätteryds föräldrakooperativ
har lämnat in en ansökan om att starta friskola från hösten 2015
anser Centerpartiet att, med hänvisning till barnens bästa, nedläggningen av Pjätteryds skola ska ske efter vårterminen 2015”.
Bo Mazetti-Nissen (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Bo Mazetti-Nissens (M) yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Bo Mazetti-Nissens (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Claes Lindahls (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst:
Sonja Emilsson (M), Tord Åkesson (M), Bo Mazetti-Nissen (M),
Ingemar Almkvist (S), Staffan Ferm (S), Stefan Jönsson (S), Britta
Croona (S), Jan Fagerberg (MP) och Tomas Simonsson (FP).
Nej-röst:
Claes Lindahl (C) och Elizabeth Peltola (C).
Med 9 ja röster mot 2 nej röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla
Bo Mazetti-Nissens yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Pjätteryds skola läggs ner från och med höstterminen 2014.
Reservation
Claes Lindahl (C) och Elizabeth Peltola (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag.
_____
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Meddelande
Dnr 2013/31
622
1 Kostenhetens handlingsplan gällande skolmåltidernas näringsriktighet - uppföljning
Dnr 2014/25
276
2 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Älmhult
under 2014
____
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§ 55

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunchef § 2-5
Personalsekreterare § 5
Kostchef § 3
Kommunikationschef § 5-6/2013, 1-4/2014
Teknisk chef § 16-22
Gatu- och trafikingenjör § 1-8
Utbildningschef § 4
Grundskolechef § 3-5
Förskolechef Diö förskola § 2-3
Rektor Gemöskolan/fritids § 7
Rektor Haganässkolan § 1-7
Rektor Klöxhults skola och fritids § 6-8
Rektor Linnéskolan § 6
Förskolechef Montessori förskola § 2-3
Förskolechef Pjätteryds förskola § 3
Rektor Pjätteryds skola och fritids § 1
Förskolechef Skogens förskola § 3-4
Förskolechef Tornets förskola § 5
Socialchef § 1-3
Områdeschef OF/biståndshandläggare § 1-2
LSS-handläggare § 13-25
Enhetschef hemtjänst och hemsjukvård centrala och Pjätteryd § 1-8
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen godkänns.
_____
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