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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 7 maj 2013 kl 08.00-11.35

Beslutande

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

Övriga deltagande

Tomas Simonsson (FP), ej tjänstgörande ersättare
Eva Palmér, Regionförbundet södra Småland § 84
Katarina Andersson, ekonomichef § 84, 97
Paul Robertsson, samhällsplanerare § 84-93
Bengt Pettersson, teknisk chef § 84-87
Mathias Karlsson, miljö- och byggchef § 86-90
Björn Holmgren, bitr utbildningschef § 95, 96
Camilla Åström, ekonom § 97
Mats Porsklev, kanslichef
Birgitta Bülow, sekreterare
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Dan Bülow

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset 2013-05-14

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

84-99

Birgitta Bülow
Ordförande

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

Elizabeth Peltola
Justerande

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

Dan Bülow

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-05-07

Datum för anslags
uppsättande

2013-05-14

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunledningsförvaltningen

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

Utdragsbestyrkande

2013-06-05

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2013-05-07

§ 84

Dnr 2009/41

2

532

Information i strategiska frågor - kollektivtrafiksatsningar
Eva Palmér, Regionförbundet södra Småland informerar om kollektivtrafiksatsningar (EU-projekt) i länet enligt följande:
TSS - Tågstopp södra stambanan (Moheda, Lammhult, Stockaryd)
TUSS - Tillväxt och utveckling i södra Sverige (Alvesta Resecentrum,
mötesstationer i Åryd och Örsjö, Växjö bangård)
Räppe - mötesspår
Markaryd - plattform.
Eva Palmér informerar vidare om satsningen på Pågatåg Nordost
och Krösatågen. Den beräknade kostnaden har ökat från juni 2010
till vad man kan uppskatta i dag från 562,8 mkr till 797 mkr, varav
166,7 mkr hänför sig till stationerna i Diö, Gemla, Markaryd och
Vislanda. Av kostnadsökningen kommer Regionförbundet södra
Småland att få bekosta 6,2 %. En diskussion pågår om hur kostnaden ska fördelas inom länet.
Eva Palmér informerar också om det kommande arbetet med nationell transportplan och länstransportplan för perioden 2014-2025.
_____
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Samverkansavtal och villkor avseende samverkan
mellan Landstinget Kronoberg och räddningstjänstorganisationerna i Kronobergs län
Kommunfullmäktige beslöt 2009-12-14, § 153 att godkänna förslag
till samverkansavtal mellan Landstinget Kronoberg och Räddningstjänsten i Älmhults kommun i enlighet med dokument ”Villkor avseende utökad samverkan mellan ambulanssjukvården och räddningstjänsten i Kronobergs län”, 2007-11-07. Avtalstiden var från parternas underskrift och tre år framåt. Avtalet kan, efter förhandlingar
mellan parterna som ska vara avslutade sex månader före avtalstidens utgång, förlängas med ytterligare två år.
Samverkansavtal har upprättats mellan Landstinget Kronoberg,
Värends räddningstjänst, Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Räddningstjänsten Ljungby, Räddningstjänsten Älmhult och Räddningstjänsten Markaryd i enlighet med ”Villkor avseende utökad samverkan mellan ambulanssjukvården och räddningstjänstorganisationerna i Kronobergs län”.
Beslutsunderlag
 Samverkansavtal, undertecknat av Landstinget Kronoberg
2013-03-23 och Älmhults kommun 2013-04-19 samt 2013-04-23.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 78.
Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
- Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal och villkor avseende samverkan mellan Landstinget Kronoberg och räddningstjänstorganisationerna i Kronobergs län.
_____
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Samråd om arbetsprogram och översikt av
väsentliga frågor samt samråd med anledning av
miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra
Östersjöns vattendistrikt
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar län, har upprättat
”Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför
arbetet med förvaltningsplan 2015–2021”,
samt har tagit fram
”Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Södra Östersjöns vattendistrikt”.
Dessa handlingar har kungjorts och sänts för samråd inom vattendistriktet under perioden 2012-12-01–2013-06-01.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län, Vattenmyndigheten
Södra Östersjön 2012-12-01.
 Yttrande från miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen 2013-04-22.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 79.
Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
- Kommunstyrelsen skickar miljö- och byggförvaltningens och tekniska förvaltningens yttrande daterat 2013-04-22 som Älmhults
kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län.
_____
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Samråd om arbetsprogram och översikt av
väsentliga frågor samt samråd med anledning av
miljöbedömning av åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, har upprättat
”Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i
Västerhavets vattendistrikt”,
samt har tagit fram
”Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Västerhavets vattendistrikt”.
Dessa handlingar har kungjorts och sänts för samråd under perioden
2012-12-01–2013-06-01.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt 2012-12-01.
 Yttrande från miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen 2013-04-22.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 80.
Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
- Kommunstyrelsen skickar miljö- och byggförvaltningens och tekniska förvaltningens yttrande daterat 2013-04-22 som Älmhults
kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
_____
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Detaljplan för fastigheten Hagahem 1 i Älmhult –
samråd
Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Hagahem 1 i Älmhults kommun. Fastigheten är planlagd för
sjukhems- och vårdändamål. I byggnaderna bedrivs i dag hotell- och
konferensverksamhet, som har haft tillfälligt bygglov.
Syftet med den nya detaljplanen är att ändra markanvändningen till
kontor, hotell- och konferensverksamhet samt bostäder.
Beslutsunderlag





Miljö- och byggnämndens samrådshandling 2013-03-19.
Tekniska förvaltningen har inga synpunkter.
Kanslienheten har inga synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 81.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
- Kommunstyrelsen anser att miljö- och byggnämnden bör se över
möjligheten att minska mängden prickad mark (mark där det inte är
tillåtet att bygga) inom planområdet. Detta gäller framför allt den
prickade marken längs områdets södra och västra gräns.
_____
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Detaljplan för fastigheten Hopparen 4 i Älmhult –
samråd
Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Hopparen 4 i Älmhults kommun. Fastigheten är planlagd för
bostadsändamål, fristående hus i två våningar. I byggnaderna bedrivs i dag kontorsverksamhet, som haft tidsbegränsat bygglov.
Syftet med den nya detaljplanen är att ändra markanvändningen till
kontor och bostäder.
Beslutsunderlag





Miljö- och byggnämndens samrådshandling 2013-04-08.
Tekniska förvaltningen har inga synpunkter.
Kanslienheten har inga synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 82.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
- Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.
_____
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Riksintresse för friluftsliv – Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att till
Naturvårdsverket lämna underlag med översiktliga bedömningar om
nuvarande och potentiella områden av riksintresse för friluftsliv. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska Länsstyrelsen ta fram sitt underlag i dialog med kommunerna i länet.
Länsstyrelsen ber om kommunernas synpunkter i ärendet senast
2013-05-31 och önskar att kommunens yttrande innefattar
 hur riksintresset för friluftsliv generellt upplevs,
 hur nuvarande områden av riksintressen bedöms, samt
 vilka områden som kommunen anser vara lämpliga att peka ut
som riksintresse och i så fall med tillhörande motivering.
Beslutsunderlag
 Länsstyrelsens meddelande 2013-03-12, med bilagor.
 Yttrande från miljö- och byggförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen daterat
2013-04-23.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 83.
Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till Länsstyrelsen:
”Älmhults kommuns bedömning är att de områden som är klassade
som riksintresse för friluftsliv är attraktiva och har stort antal besökare. Allmänheten har dock sannolikt begränsad kännedom om vilka
områden som är klassade som riksintresse för friluftsliv.
Kommunen anser att de nuvarande områdena med riksintresse för
friluftsliv är viktiga för friluftslivet och bör bevaras i sin nuvarande
form. Det kan vidare vara intressant att utreda om även området runt
sjön Römningen samt resterande del av Helge å bör klassas som
riksintresse för friluftsliv.”
- Yttrandet från miljö- och byggförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen daterat 2013-04-23 ska
skickas till Länsstyrelsen som bilaga.
_____
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Fördjupad översiktsplan för Ryds samhälle,
Tingsryds kommun – utställning
Förslaget till fördjupad översiktsplan för Ryds tätort har efter genomfört samråd reviderats och ställts samman till en utställningshandling. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att utreda om,
och i så fall var och i vilken omfattning, ny bebyggelse kan vara möjlig inom planområdet. Planen ska också ge förslag till säkra trafiklösningar för såväl bil- som gång- och cykeltrafikanter i området. Planen
är utställd under tiden 2013-03-18–2013-05-20. Synpunkter kan lämnas senast 2013-05-20.
Beslutsunderlag






Kungörelse om utställning från Tingsryds kommun 2013-03-14.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra.
Miljö- och byggförvaltningen väljer att inte lämna något yttrande.
Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2013-04-22.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 84.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till Tingsryds kommun:
”Utställningshandlingen tar upp frågan om kommunikation, infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat på sidorna 19 och 25. Älmhults kommun vill generellt understryka att det vore värdefullt med
bättre kommunikationer österut mot Tingsryd. Detta gäller både
standarden på vägnätet och möjligheterna att resa med kollektivtrafik.
Älmhults kommun anser även att det är viktigt att stämma av med
Tingsryds kommun kring bredbandsutbyggnad, för att skapa så stor
effektivitet och redundans som möjligt i kommunernas bredbandsnät.”
_____
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Helgeåns vattenråd – serviceavgift
Älmhults kommun har anmält intresse av att vara medlem i Helgeåns
vattenråd (ks tu § 15/2012 och ks § 137/2012).
Vattenrådet bildades formellt vid föreningens första stämma 201205-31 då även föreningens stadgar antogs. Den av stämman valda
styrelsen på 12 personer organiserade sig i början av hösten. Föreningen har nu ett 30-tal betalande medlemmar.
Om ett vattenråd ska kunna svara upp till de förväntade arbetsuppgifterna krävs resurser utöver det ideella arbete som styrelsens ledamöter kan utföra. Förstudien visar på behovet av en deltidstjänst
för att klara föreningens löpande arbete.
I Helgeåns avrinningsområde ingår Värnamo, Ljungby, Alvesta, Älmhult, Östra Göinge, Osby, Hässleholm, Kristianstad, Höör och Hörby.
Vattenrådets styrelse föreslår att de tio kommunerna inom avrinningsområdet solidariskt bidrar med en serviceavgift. Storleken på
serviceavgiften varierar mellan 10 000 kr och 40 000 kr exklusive
moms. Kommunerna ska även betala den ideella medlemsavgiften
på 100 kr. För Älmhults del är serviceavgiften 25 000 kr exklusive
moms.
Beslutsunderlag
 Skrivelse till kommunstyrelsen från Helgeåns vattenråd
2013-03-13.
 Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare Paul Robertsson
2013-04-23.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 85.
Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
- Kommunstyrelsen beslutar att Älmhults kommun ska bidra med
25 000 kr till Helgeåns vattenråd, med syftet att finansiera en deltidstjänst enligt Helgeåns vattenråds skrivelse 2013-03-13.
- 25 000 kr anvisas från anslaget för central planeringsverksamhet
för åren 2013, 2014 och 2015.
_____
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Motion om landsbygdsprogram –
Predrag Jankovic (V)
Predrag Jankovic (V) föreslår i motion inkommen 2012-09-28 att
Älmhults kommun inför ett landsbygdsprogram för att stärka både
utvecklingen på landsbygden och för att låta landsbygdens befolkning få en möjlighet att påverka sin egen närmiljö och vardag i högre
grad än idag och i en mer formaliserad och organiserad form än i
dag.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-10-29, § 108 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-11-13, § 128 att remittera motionen till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast
2013-01-31.
Beslutsunderlag
 Motion från Predrag Jankovic inkommen 2012-09-28.
 Kommunledningsförvaltningens yttrande 2013-04-23.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 86.
Yrkande
Ingemar Almkvist (S) yrkar att motionen bifalls.
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
Ingemar Almkvists yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag i enlighet med arbetsutskottets förslag
- Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt följande:
”Älmhults kommun arbetar för närvarande med att ta fram en ny
översiktsplan och ett nytt landsbygdsprogram. Landsbygdsprogrammet kan antingen vara ett fristående dokument eller en särskild del
av översiktsplanen. Beslut kring detta fattas senare.”
_____
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Ansökan – bidrag till utvändig upprustning av Diö
Missionskyrka – Diö-Liatorps Frikyrkoförsamling
Tommy Lideberg, Diö-Liatorps Frikyrkoförsamling ansöker i skrivelse
daterad 2013-02-15 om ett bidrag på 125 000 kr till utvändig upprustning av Diö Missionskyrka.
Beslutsunderlag
 Ansökan om bidrag från Diö-Liatorps frikyrkoförsamling,
2013-02-15.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 87.
Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
- Kommunstyrelsen ger Diö-Liatorps frikyrkoförsamling 25 000 kr i
bidrag till utvändig restaurering av Diö missionskyrka.
- 25 000 kr anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov.
_____
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Avtal mellan Ikea och Älmhults kommun gällande
samarbete inom grundskolan
Förslag till avtal mellan Älmhults kommun och Ikea AB, Älmhult har
upprättats avseende samarbete inom grundskolan. Avtalet innebär
att Ikea tillsätter resurser till grundskolan i form av finansiellt bidrag
(totalt 8 miljoner kr under 2 år). Bidraget ska riktas mot och användas
för att stärka följande tre områden:
 utveckla det pedagogiska ledarskapet i klassrummet
 intensivutbildning
 utrustning till ett maxbelopp av 1 miljon kr per år.
Ett samarbetsråd ska inrättas för att övervaka att samarbetet bedrivs
i enlighet med avtalet. Samarbetsrådet ska också upprätta förslag på
en samarbetsplan.
Avtalet träder i kraft när det undertecknats av bägge parter och gäller
löpande med 6 månaders uppsägningstid, dock längst till och med
2015-06-30.
Beslutsunderlag
 Förslag till avtal gällande samarbete inom grundskolan.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 95.
Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
- Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal med den ändringen
att verksamhetschefen för grundskolan PO Johansson ska vara
Älmhults kommuns kontaktperson för samarbetet.
- Kommunens representanter i samarbetsrådet ska vara kommunchef Tomas Rikse (ordförande), rektor Susanne Randau samt verksamhetschefen för grundskolan PO Johansson.
- Kommunens suppleanter i samarbetsrådet ska vara utbildningschef
Anne Hallberg samt rektorn för Älmhults internationella skola Maria
Haglund.
- Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att ta fram förslag på kommunens beslutsprocess för användande av pengar ur det finansiella bidraget.
- Utbildningsnämnden ska för kommunstyrelsen redovisa uppföljning
av avtalets uppfyllande en gång per kvartal under avtalstiden.
_____
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Avtal mellan Ikea och Älmhults kommun gällande
samarbete inom Älmhults internationella skola
Förslag till avtal mellan Älmhults kommun och Ikea AB, Älmhult har
upprättats avseende samarbete inom Älmhults internationella skola.
Avtalet innebär att Ikea tillsätter resurser till Älmhults internationella
skola i form av finansiellt bidrag (totalt 8 miljoner kr under 2 år) Bidraget ska riktas mot och användas för att stärka följande områden:
 koordinator med uppgift att stärka samarbetet med övriga skolor i
Älmhult och med Älmhults näringsliv
 specialpedagoger med erfarenhet från internationella
engelskspråkiga skolor
 intensivutbildning för barn med behov av att stärka sina kunskaper
i det engelska språket
 kompetensutveckling av skolans lärare enligt IB-krav
 utrustning i form av t ex datorer, smartbord eller litteratur.
Ett samarbetsråd ska inrättas för att övervaka att samarbetet bedrivs
i enlighet med avtalet. Samarbetsrådet ska också upprätta förslag på
en samarbetsplan.
Avtalet träder i kraft när det undertecknats av bägge parter och gäller
löpande med 6 månaders uppsägningstid, dock längst till och med
2015-06-30.
Beslutsunderlag
 Förslag till avtal gällande samarbete inom Älmhults internationella
skola.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-04-30, § 96.
Yrkande
Elizabeth Peltola (C) yrkar som ett tillägg att utbildningsförvaltningen
får i uppdrag att undersöka statusen på tidigare avtal med Ikea.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

forts
ks § 96/2013

Sida

2013-05-07

15

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal.
- Kommunens representanter i samarbetsrådet ska vara kommunchef Tomas Rikse (ordförande), rektor Susanne Randau samt verksamhetschefen för grundskolan PO Johansson.
- Kommunens suppleanter i samarbetsrådet ska vara utbildningschef
Anne Hallberg samt rektorn för Älmhults internationella skola Maria
Haglund.
- Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att ta fram förslag på kommunens beslutsprocess för användande av pengar ur det finansiella bidraget.
- Utbildningsnämnden ska för kommunstyrelsen redovisa uppföljning
av avtalets uppfyllande en gång per kvartal under avtalstiden.
- Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka statusen på
tidigare avtal med Ikea.
_____
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Prognos efter mars 2013
Ekonomienheten har sammanställt prognos efter mars 2013. Prognosen visar ett överskott på 12,4 miljoner kronor (mkr) för 2013, vilket är en förbättring med 5,2 mkr jämfört med budget inklusive tillläggsbudget. Prognosens resultat förutsätter att budgeten på 10,4
mkr för kommunstyrelsens strategiska anslag för volymökningar inte
fördelas.
Ekonomienheten redovisar att - efter att prognosen sammanställts har Kommuninvest återbetalat 2,1 mkr och en beräkning har gjorts
över effekten av sänkt ripsränta. Sammantaget innebär detta att
årets resultat förbättras till 14,3 mkr för 2013.
Nämnderna visar enligt prognosen ett totalt underskott på 17,5 mkr,
som till viss del uppvägs av ökade skatteintäkter på 7,4 mkr och förbättrat finansnetto med 4,8 mkr. Nämndernas underskott fördelas
enligt följande: utbildningsnämnden 12 mkr, tekniska förvaltningen
2,1 mkr, socialnämnden 2,1 mkr, kultur- och fritidsnämnden 0,8 mkr,
kommunledningsförvaltningen 0,3 mkr och gemensamma nämnden
för familjerätt 0,2 mkr.
Beslutsunderlag
 Prognos efter mars 2013, daterad 2013-04-29.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-04-30, § 77.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen ger följande uppdrag för att nå en budget i
balans i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut:
* Tekniska utskottet får i uppdrag att, tillsammans med kostenheten,
inventera och analysera kostens behov av kök (tillagnings- och mottagningskök).
* Tekniska utskottet får i uppdrag att, tillsammans med tekniska förvaltningen, se över sina kostnader.
* Kommunstyrelsen vill ha en detaljerad uppföljning av utbildningsnämndens prognostiserade underskott när det gäller de minusposter
som redovisats. Uppföljningen ska innehålla kommentarer och
analyser. Kommunstyrelsen vill också ha en redovisning av det
material som förvaltningen presenterar för utbildningsnämnden 201305-20.
* Kommunstyrelsen följer socialnämndens påbörjade arbete med att
komma till rätta med nämndens underskott.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Personalchefen § 2
Personalsekreterare § 16
Ekonomichef § 1
Upphandlingssamordnare Johan Johansson § 7-18
Upphandlingssamordnare Heike Philipsson § 5-6
Kostchef § 5
Teknisk chef § 30-57
Miljö- och byggchef § 1
Bibliotekschef § 1-6
Badchef § 1
Utbildningschefen § 15-18
Grundskolechef § 1-4
Verksamhetschef förskola § 1
Rektor Diö förskola/skola/fritids § 10
Rektor Gemö/Linné skola och fritids § 12-13
Förskolechef Haga förskola § 1
Rektor Haganässkolan § 9-16
Rektor Klöxhultsskolan § 14-17
Förskolechef Liljebacken § 2
Förskolechef o rektor Montessori § 5-7
Förskolechef Norregård § 4-5
Rektor Pjätteryds naturförskola § 3-6
Förskolechef Ryforsgården § 2-4
Rektor Ryfors skola och fritids § 2
Förskolechef Skogens förskola § 1
Förskolechef Tornets förskola § 7
Förskolechef Vitsippan § 2
Enhetschef, Barn och ungdom § 1-2
Enhetschef för LSS samt socialpsykiatrin § 4-5
Enhetschef hemtjänst/hemsjukvård centrala och Pjätteryd § 14
Enhetschef Resurspoolen, Solhem, Blåmesen § 201-300
Områdeschef LSS § 2-5
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen godkänns.
_____
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§ 99

Kurser och konferenser
1 Föreningsstämma Föreningen Energikontor Sydost - Växjö 201305-23.
Kommunstyrelsens beslut
- Lars Henriksson (C) utses att representera Älmhults kommun vid
föreningsstämma enligt punkt 1.
_____
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