ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2012-08-14

1 (26)

Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 14 augusti 2012 kl 08.00-11.20 med
ajournering kl 11.10-11.15

Beslutande

Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande
Tord Åkesson (M)
Bo Mazetti-Nissen (M)
Elizabeth Peltola (C), ordförande
Claes Lindahl (C)
Peter Niklasson (C)
Michael Öberg (MP), ej närvarande § 157 pga jäv
Ingemar Almkvist (S), 2:e vice ordförande
Staffan Ferm (S)
Stefan Jönsson (S)
Britta Croona (S)

Övriga deltagande

Jan Fagerberg (MP), ej tjänstgörande ersättare
Dan Bülow (KD), ej tjänstgörande ersättare
Tomas Simonsson (FP), ej tjänstgörande ersättare
Lars Henriksson (C), ej tjänstgörande ersättare
Kenneth Condrup, kommunchef
Birgitta Bülow, sekreterare
Övriga deltagande se sidan 2

Utses att justera

Peter Niklasson

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset 2012-08-21

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

147-166

Birgitta Bülow
Ordförande

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

Elizabeth Peltola
Justerande

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

Peter Niklasson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-08-14

Datum för anslags
uppsättande

2012-08-23

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunledningsförvaltningen
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Utdragsbestyrkande

2012-09-14

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-08-14

Övriga deltagande
Mats Porsklev, kanslichef
Bengt Pettersson, teknisk chef § 147-153
Mathias Karlsson, miljö- och byggchef § 148-150
Filip Lazarov, ekonom § 151-152
Lars Lund, fastighetschef § 153
Mia Johansson, förskolechef § 153
Sofia Herbertsson, kostchef § 154
Kulla Persson Kraft, socialchef § 157-159
Thomas Franzén, fritidsintendent § 161
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§ 147

Dnr 2012/113
Dnr 2012/99

3

253
280

Information i strategiska frågor
Kommunstyrelsen diskuterar tekniska utskottets förslag om verksamhetsplan för internhyra samt förslag om försäljning av fastigheter
(ks tu § 26, 27 och 28/2012).
_______
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§ 148

Dnr 2012/120
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214

Detaljplanavtal - Stenbrohult 2:18 - Älmby
Entreprenad AB
Detaljplanavtal har upprättats 2010-06-15 mellan Älmhults kommun
och Älmby Entreprenad AB, Johnny Svensson, Älmhult. Avsikten är
att detaljplanlägga fastigheten Stenbrohult 2:18 för att skapa byggrätt
för ca 20 friliggande villor. Avtalet ersätter ett tidigare planavtal daterat 2008-04-22 (ks 2008-05-06, § 93), som upphävs i och med att
kommunstyrelsens beslut om detta avtal vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner detaljplanavtal daterat 2010-06-15 samt upphäver sitt beslut
2008-05-06, § 93.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner detaljplanavtal daterat 2010-06-15.
- Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2008-05-06, § 93.
_____
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Detaljplan - fastigheten Ikea 1 i Älmhult - samråd
Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Ikea 1 i Älmhult. Syftet med planen är att frigöra det ursprungliga Ikea-varuhuset och återställa det till sin ursprungliga skönhet.
Norr om den renoverade byggnaden byggs en ny entrédel. Den tillbyggda delen närmast järnvägen kommer att byggas på med ett
våningsplan. De byggnader som omfattar det nya museet kommer
att exteriört få en ljus färgsättning, medan internutställningsbyggnaden kommer att få en grå färg. Tillåten byggnadshöjd höjs från 11
till 18 meter.
Miljö- och byggnämnden vill ha synpunkter senast 2012-08-16.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen uttalar att det är väsentligt att stor hänsyn tas till gällande centrumbild.
Föreslagen byggnad innebär en markant förändring jämfört med befintlig byggnad och upplevelsen från framförallt Älmhults centrum
kommer att påverkas avsevärt. Det är därför av stor vikt att byggnadens utformning diskuteras noga med avseende på volym, höjd och
fasadutformning. Stadsbildsanalyser med avsedd utformning behöver visas i detaljplanearbetet. I övrigt har kommunstyrelsen inget att
erinra.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen uttalar att det är väsentligt att stor hänsyn tas till
gällande centrumbild. Föreslagen byggnad innebär en markant förändring jämfört med befintlig byggnad och upplevelsen från framförallt Älmhults centrum kommer att påverkas avsevärt. Det är därför av
stor vikt att byggnadens utformning diskuteras noga med avseende
på volym, höjd och fasadutformning. Stadsbildsanalyser med avsedd
utformning behöver visas i detaljplanearbetet. I övrigt har kommunstyrelsen inget att erinra.
_____
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§ 150
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Arbetsplan för väg 23, utställning av delen
Älmhult-Ljungstorp - Trafikverket
Trafikverket har upprättat arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning för väg 23, delen Älmhult-Ljungstorp. Arbetsplanen hålls tillgänglig för granskning under tiden 2012-06-19--08-10. Eventuella
synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket senast 2012-08-10.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat arbetsplan för väg 23 enligt
följande:
2010-10-05, § 180 - förstudie delen Älmhult-Mölleryd
2011-04-12, § 53 (ks au) - Arbetsplan - samråd om delen förbi Älmhult
2011-06-14, § 131 - samråd om arbetsplan delen Älmhult-Ljungstorp-Mölleryd
2011-12-06, § 260 - utställning av arbetsplan delen förbi Älmhult
2012-04-03, § 73 - efter utställning av arbetsplan delen förbi Älmhult.
Tekniska förvaltningens yttrande 2012-06-18:
"1 Älmhults kommun förordar fortfarande att omkörningsfilerna måste
göras mycket längre så att vägen får en 1+2-standard. I Älmhults
tätort byggs ett regionens största besöksmål, vilket innebär större
krav på tillgängligheten.
2 Cykelvägen mellan Liatorp-Diö-Stenbrohult måste vara färdig innan
ombyggnaden av vägsträckan påbörjas.
3 Bra med viltstängsel längs vägsträckan samt viltpassage vid Helge
å.
4 Mitträcke bör utföras med balkräcke, inte minst då sjön Möckeln är
råvattentäkt.
5 Tidplanen för utförandet måste påskyndas eftersom asfaltbeläggningen på vägsträckan är i mycket dåligt skick."
Miljö- och byggnämnden beslutade 2012-03-19 att lämna synpunkter
på hela sträckan Älmhult-Mölleryd. Det beslutet omfattade även
sträckan Älmhult-Ljungstorp. Därför anser miljö- och byggnämnden
att ytterligare utlåtande inte är nödvändigt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen:
vidhåller sina tidigare yttranden § 180/2010, 53/2011 (ks au),
§ 131/2011, § 260/2011, § 73/2012
Justerandes sign
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instämmer i tekniska förvaltningens yttrande daterat 2012-06-18
enligt ovan.
översänder miljö- och byggnämndens yttrande 2012-03-19, § 28 till
Trafikverket.
hos Trafikverket begär en konsekvensanalys om olyckor och andra
störningar uppstår på vägsträckans olika sektioner.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen vidhåller sina tidigare yttranden § 180/2010,
53/2011 (ks au), § 131/2011, § 260/2011 samt § 73/2012.
- Kommunstyrelsen instämmer i tekniska förvaltningens yttrande
daterat 2012-06-18 enligt ovan.
- Kommunstyrelsen översänder miljö- och byggnämndens yttrande
2012-03-19, § 28 till Trafikverket.
- Kommunstyrelsen begär hos Trafikverket en konsekvensanalys om
olyckor och andra störningar uppstår på vägsträckans olika
sektioner.
_____
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Verksamhetsplan för internhyra - konsekvenser av
uppsägning av lokaler
Kommunstyrelsen beslöt 2010-02-02, § 17 att godkänna "Verksamhetsplan för hantering av internhyra" daterad 2010-02-02.
Tekniska förvaltningen meddelar i skrivelse daterad 2012-06-13 att
utbildningsförvaltningen har sagt upp hyresavtalet för delar av skollokalerna i Häradsbäck, Eneryda och Pjätteryd att gälla från och med
2012-06-30.
Som en konsekvens av hyresuppsägningen drabbas andrahandshyresgästen, i detta fall bland annat kultur- och fritidsförvaltningen,
av en markant hyreshöjning. Kultur-och fritidsnämnden har framfört
att några förändringar inte kan ske förrän tidigast till nyåret. Om inga
åtgärder vidtas kommer tekniska förvaltningen att drabbas av en
kostnadsökning på 150 000 kr för sista halvåret 2012.
Tekniska förvaltningen föreslår att kostnaden täcks antingen genom
att utbildningsförvaltningen ersätter den eller genom ökat uttag ur
hyresfonden.
Tekniska utskottet föreslog 2012-06-19, § 26 att tekniska förvaltningens ökade kostnader under hösten 2012 täcks av ökat uttag ur
"hyresfonden" (det centrala budgetanslaget för uppsagda lokaler).
Kommunstyrelsens beslut
- Tekniska förvaltningens ökade kostnader under hösten 2012 täcks
av ökat uttag ur "hyresfonden" (det centrala budgetanslaget för uppsagda lokaler).
- Tekniska utskottet får i uppdrag att utveckla regler för "hyresfonden" (det centrala budgetanslaget för uppsagda lokaler).
_____
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Verksamhetsplan för internhyra - riktlinjer för
extern uthyrning av fastigheter
Kommunstyrelsen beslöt 2010-02-02, § 17 att godkänna "Verksamhetsplan för hantering av internhyra" daterad 2010-02-02.
Tekniska förvaltningen är hyresvärd för både skol-, social- och fritidsförvaltningarna. De ekonomiska frågorna ställs på sin spets när
hyresgästerna säger upp hela eller delar av lokaler.
Tekniska förvaltningen önskar få möjlighet att hyra ut lokaler till externa intressenter och föreslår att särskilda riktlinjer fastställs.
Tekniska utskottet beslöt 2012-05-22, § 18 att fastställa riktlinjer för
extern uthyrning av Älmhults kommuns fastigheter/lokaler.
Beslutsunderlag
Tekniska utskottet föreslog 2012-06-19, § 27:
"Med upphävande av sitt beslut 2012-05-22, § 18 föreslår tekniska
utskottet att kommunstyrelsen fastställer följande riktlinjer för extern
uthyrning av Älmhults kommuns fastigheter/lokaler:
Tekniska förvaltningen har till huvuduppgift när det gäller fastigheter
att förse Älmhults kommuns verksamheter med ändamålsenliga
lokaler. I dagens ekonomiska läge söker alla verksamheter att leta
besparingar. Det upplevs som att flera lokaler kan bli helt eller delvis
tomma framöver då verksamheterna organiserar om.
Om verksamheterna, enligt antagen verksamhetsplan för internhyra,
säger upp hela eller delar av lokalerna ska dessa kunna hyras ut till
kommunens föreningar, till privatpersoner eller företag.
När det gäller dylik uthyrning görs särskild prövning i varje enskilt fall,
detta för att kunna bibehålla en säker byggnad med avseende på
lokalens läge i fastigheten, tillgänglighet, avgränsning, eventuell miljöpåverkan, planbestämmelser och dylikt. Här spelar den presumtive
hyresgästens verksamhet in på hur lösningarna ser ut.
I lokaler som hyrs ut får det inte förkomma försäljning av varor etcetera. Undantag där föreningar har provning/inköp av utrustning för
medlemmar.
Tillfällig uthyrning av samlingslokal eller sammanträdesrum ska följa
ovan nämnda hantering.
Hyresnivån ska minst motsvara kommunens kostnader för lokalen,
Justerandes sign
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om det inte finns fastställd prislista. I det fall det finns privata aktörer
som tillhandahåller lokaler för uthyrning i området, ska hyresnivån
justeras upp till en marknadsmässig nivå.
Avtal tecknas med de förutsättningar som vid varje tillfälle bedöms
relevanta."
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet remitteras till tekniska förvaltningen för redovisning av vilka
fastigheter som kan komma i fråga för avyttring, uthyrning och/eller
rivning. Även inhyrda externa fastigheter ska redovisas.
_____
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Utbyggnad av Vitsippans förskola för bl a lokaler
för uteförskola
Utbildningsnämnden beslöt 2011-05-25, § 72, att, för att täcka behovet av förskoleplatser, bygga två nya avdelningar vid Vitsippans och
Tornets förskola samt att anhålla om ramjustering med 1 200 000 kr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2011-11-15, § 168 att uppdra åt tekniska förvaltningen att påbörja projektering av nybyggnation
av förskolan Kojan i Haganäsparken i Älmhult samt väg i anslutning
till förskolan.
Tekniska förvaltningen och miljö- och byggnämnden har kommit fram
till att folkdansstugan inte är lämplig för förskoleverksamhet.
Utbildningsnämnden beslöt 2012-02-01, § 3 att ställa sig positiv till
att uteförskolan Kojans nya lokaler byggs vid Vitsippans förskola.
Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram kostnadsanalys och ritningar
för utbyggnad av tre avdelningar, som ska redovisas i utbildningsnämndens utskott 2012-02-15.
Kommunstyrelsen upphävde 2012-03-06, § 37 arbetsutskottets
beslut 2011-11-15, § 168. Tekniska förvaltningen fick samtidigt i
uppdrag att projektera en tillbyggnad av Vitsippans förskola med tre
avdelningar. Utbildningsnämnden fick i uppdrag att ta fram en detaljerad kostnadsberäkning för den planerade verksamheten.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden har 2012-04-25, § 63 godkänt kostnadsberäkning daterad 2012-04-18 för den planerade verksamheten och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Fastighetschefen redovisar en skiss över Vitsippans förskola utökad
med tre avdelningar. Tillbyggnaden för med sig utökat kök, utökade
personalutrymmen, ny ventilation i hela byggnaden samt nya
parkeringsplatser. Investeringen beräknas till 17 887 000 kr inklusive
kök, parkeringsplats, byggherrekostnader och oförutsett. Ytterligare
3 000 000 kr tas ur fastighetsunderhållet. Den ökade hyreskostnaden
för utbildningsnämnden uppgår till 1 600 000 kr.
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet överlämnas till utbildningsnämnden för ställningstagande
till den utökade hyreskostnaden.
______
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Riktad tillsyn inom området skolmåltiden – Skolinspektionen
Skolinspektionens riktade tillsyn av näringsriktiga skolmåltider syftar
till att kontrollera att huvudmannen har ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att elever i den obligatoriska skolan erbjuds
näringsriktiga skolmåltider. Skollagen ställer krav på att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Det innebär att huvudmannen ska ha ett underlag för att visa att huvudmannen lever upp
till bestämmelsen om att eleverna ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider.
Skolinspektionen har vid tillsyn konstaterat att Älmhults kommun inte
har ett systematiskt kvalitetsarbete för att kontinuerligt säkerställa att
de skolmåltider som erbjuds är näringsriktiga. Älmhults kommun ska
därför vidta åtgärder så att det görs kontinuerliga uppföljningar att de
skolmåltider som eleverna får är näringsriktiga samt att arbetet med
att följa upp näringsriktighet är dokumenterat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-06-12, § 70 att uppdra
åt kostchefen att ta fram åtgärdsplan utifrån Skolinspektionens krav.
Åtgärdsplanen ska redovisas för kommunstyrelsen i augusti 2012.
Beslutsunderlag
Kostenheten har upprättat "Handlingsplan gällande skolmåltidernas
nåringsriktighet" daterad 2012-06-25.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner kostenhetens "Handlingsplan
gällande skolmåltidernas nåringsriktighet" daterad 2012-06-25.
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda kommunstyrelsens uppföljningsansvar för kommunens friskolor.
_____
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Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Nuvarande reglemente för kommunala pensionärsrådet antogs av
kommunfullmäktige 2003-12-15, § 166. Ett förslag till nytt reglemente
har upprättats och daterats 2012-02-15. Kommunala pensionärsrådet beslöt 2012-02-15, § 2 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen. De viktigaste förändringarna är att ersättningen höjs från
100 kr till 325 kr och att rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen i stället för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige
antar förslaget till reglemente, med den ändringen att ledamöternas
arvoden sätts till 200 kronor per sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag
- Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för kommunala
pensionärsrådet med den ändringen att ledamöternas arvoden sätts
till 200 kronor per sammanträde.
_____
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Reglemente för kommunala handikapprådet/
kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunfullmäktige beslöt 2010-11-29, § 152 att anta reglemente för
kommunala handikapprådet daterat 2010-11-29.
Kommunala handikapprådet föreslog 2012-05-23, § 6 att rådet ska
byta namn till kommunala tillgänglighetsrådet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige
godkänner namnändringen.
Med hänvisning till förestående ändring av kommunala pensionärsrådets reglemente, med höjt arvode som följd, föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott även att reglementet för rådet ändras så att
sammanträdesarvodet för rådets ledamöter höjs till 200 kronor.
Reglementet dateras härefter 2012-06-12.
Kommunstyrelsens förslag
- Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet daterat 2012-06-12.
_____
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2011 VoB Kronoberg
VoB Kronoberg har 2012-05-25 översänt årsredovisning och revisionsberättelse för 2011.
Enligt förbundslagen ska beslut om ansvarsfrihet för förbundets direktion fattas av varje medlemskommuns fullmäktige.
De av medlemskommunerna utsedda revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen
godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige
beviljar förbundsdirektionen i VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 2011
samt att årsredovisningen för 2011 godkänns.
Jäv
Michael Öberg (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.
Kommunstyrelsens förslag
- Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i VoB Kronoberg
ansvarsfrihet för 2011.
- Årsredovisningen för 2011 godkänns.
______
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Reglemente för gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor
Kommunfullmäktige beslöt 2005-11-30, § 114 bland annat att inrätta
en gemensam nämnd för familjerättsfrågor tillsammans med
Markaryds och Ljungby kommuner samt att anta reglemente daterat
2005-09-13.
Socialförvaltningen har upprättat förslag till reviderat reglemente.
Förslaget har remitterats till socialnämnderna i Ljungby, Markaryd
och Älmhult. Gemensamma nämnden beslöt 2012-07-02, § 38 att
överlämna förslag till reglemente daterat 2012-05-28 till fullmäktige i
Älmhult, Markaryd och Ljungby för fastställande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige
antar reglementet daterat 2012-05-28.
Kommunstyrelsens förslag
- Kommunfullmäktige antar reglemente för gemensamma nämnden
för familjerättsliga frågor daterat 2012-05-28.
______
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Motion om hemtjänstinsatser - Predrag Jankovic
(V)
Predrag Jankovic (V) föreslår i motion inkommen 2012-02-22 att
Älmhults kommun utreder möjligheterna för att
* de med hemtjänst själva får välja mer fritt över vad de vill ha sina
hemtjänsttimmar till samt
* låta alla över 80 år få upp till 8 timmars hemtjänst i månaden och
de över 90 år få särskilt boende utan prövning.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-02-27, § 18 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-03-14, § 50 att remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast 2012-06-30.
Beslutsunderlag
Socialnämnden beslöt 2012-06-19, § 71, att med hänvisning till
socialförvaltningens yttrande daterat 2012-05-28 föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Yrkanden
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ingemar Almkvist (S) yrkar att motionen bifalls i den del som avser
att de över 90 år ska få särskilt boende utan prövning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sonja Emilssons och Ingemar
Almkvists yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag
- Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____
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Konkurrensutsättningspolicy samt rutin för hantering av utmaningar av kommunal verksamhet
Kommunfullmäktige beslöt 2010-03-29, § 44 att fastställa konkurrensutsättningspolicy för alternativa driftsformer daterad 2010-03-29.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram rutin för hantering av
utmaningar daterad 2012-05-22. Med anledning av detta krävs en
mindre justering i konkurrensutsättningspolicyn. Förslag till reviderad
konkurrensutsättningspolicy är daterat 2012-05-22.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige
fastställer konkurrensutsättningspolicyn daterad 2012-05-22. Kommunstyrelsen antar "Rutin för tillvägagångssätt vid utmaningar av
kommunal verksamhet" daterad 2012-05-22 under förutsättning att
kommunfullmäktige fastställer konkurrensutsättningspolicyn.
Kanslichefen redogör för ärendet och informerar om två redaktionella
ändringar på sidan 3 i rutinen. Rutinen dateras härefter 2012-08-14.
Kommunstyrelsens förslag
- Kommunfullmäktige fastställer konkurrensutsättningspolicyn daterad 2012-05-22.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen antar "Rutin för tillvägagångssätt vid utmaningar
av kommunal verksamhet" daterad 2012-08-14 under förutsättning
att kommunfullmäktige fastställer konkurrensutsättningspolicyn.
_____
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Motion om elljusspår i Liatorp - Predrag Jankovic
(V)
Predrag Jankovic (V) föreslår i motion inkommen 2012-03-26 att
Älmhults kommun utreder kostnaderna för att återinstallera elljusspåret i Liatorp, nu med strömbrytare, för att kunna lägga in kostnaden i budget 2013 som en prioriterad åtgärd.
Kommunfullmäktige beslöt 2012-03-26, § 30 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-04-17, § 56 att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 201208-01.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2012-05-31, § 31 att motionen
avslås. Belysning till elljusspåret finns angivet som önskemål på
investeringar, men prioriteras inte av nämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Kommunstyrelsens förslag
- Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2012-08-14

§ 162

Dnr 2012/118

20

106

Energikontor Sydost – synpunkter på verksamhet
Styrelsen för Energikontor Sydost fick vid föreningsstämman
2012-04-25 i uppdrag att genomföra översyn av medlemsavgifter,
serviceavgifter, ägardirektiv samt organisationsform. Med anledning
av uppdraget önskar styrelsen senast 2012-08-17 medlemmarnas
synpunkter i form av svar på ett antal frågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-06-26, § 89 att uppdra
åt Elizabeth Peltola (C) och kommunchefen att ta fram förslag till
svar på Energikontor Sydosts frågor.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till svar daterat 2012-08-13.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen besvarar frågorna från Energikontor Sydost i
enlighet med kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 201208-13.
________
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Arbetsgrupp/utskott för kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning av utbildningsnämndens verksamhet
PWC har i en rådgivningsrapport angående utbildningsnämnden
tydligt påpekat kommunstyrelsens ansvar för att följa nämndens
styrning, ledning och uppföljning av förvaltningen, då kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att följa nämnden, samt också för att
initiera nödvändiga beslut om så inte sker i nämnden.
Kommunstyrelsen har under de senaste kommunstyrelsemötena
genomfört uppföljningar genom frågor och diskussioner till ansvariga
chefer inom förvaltningen. Kommunstyrelsen har även efterfrågat
samtliga underlag, som tagits fram av förvaltningen, kring förändrings- och effektiviseringsförslag.
För att mer effektivt och konstruktivt kunna följa nämnden bör dock
en annan form för beredning för kommunstyrelsens räkning ske.
Kommunstyrelsen beslöt 2012-06-25, § 146 bland annat att tillsätta
en arbetsgrupp/ett utskott för att för kommunstyrelsens räkning särskilt följa utbildningsnämnden. Kommunledningsförvaltningen fick i
uppdrag att utarbeta uppdragsbeskrivning och förutsättningar för
arbetsguppens/utskottets arbete till kommunstyrelsens sammanträde
i augusti.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 2012-07-31
lämnat förslag till arbetsgrupp och direktiv för arbetet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 11.10 - 11.15 för enskild överläggning.
Yrkanden
Ingemar Almkvist (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen med hänvisning till följande omständigheter:
Utbildningsnämnden har det fulla ansvaret för sin ekonomi; Det finns
redan en arbetsgrupp för ekonomiska frågor; Hur länge ska arbetsgruppen arbeta?
Elizabeth Peltola (C) med instämmande av Bo Mazetti-Nissen (M)
yrkar
att det tillsätts en arbetsgrupp för att göra en genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet och budgetstyrning
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att direktiven för arbetsgruppens arbete är att genomföra en
genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet enligt kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 2012-07-31,
att arbetsgruppen ska ha slutfört sitt arbete efter sex månader
att Bo Mazetti-Nissen (M), Elizabeth Peltola (C) och Michael Öberg
(MP) utses att representera alliansen i arbetsgruppen.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Almkvists (S) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till yrkandet om återremiss och nej-röst för avslag på
yrkandet om återremiss.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Ingemar Almkvist (S), Staffan Ferm (S), Stefan Jönsson (S)
och Britta Croona (S).
Nej-röst: Sonja Emilsson (M), Tord Åkesson (M), Bo Mazetti-Nissen
(M), Claes Lindahl (C), Peter Niklasson (C), Michael Öberg (MP) och
Elizabeth Peltola (C).
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå
återremissyrkandet.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på Elizabeth Peltolas (C) yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att göra en genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet och budgetstyrning.
- Direktiven för arbetsgruppens arbete är att genomföra en genomlysning av utbildningsnämndens verksamhet enligt kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 2012-07-31.
- Arbetsgruppen ska ha slutfört sitt arbete efter sex månader.
- Kommunstyrelsen utser Bo Mazetti-Nissen (M), Elizabeth Peltola
(C) och Michael Öberg (MP) att representera alliansen i arbetsgruppen. De två vakanta platserna i arbetsgruppen ska utses av kommunstyrelsen i september.
_____
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Älmhults kommun - kontrasignation och firmateckning
Av ”Arbetsordning för styrelser och nämnder” antagen av kommunfullmäktige 2011-01-31, § 9, framgår enligt § 12:
"Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne i första
hand av förste och i andra hand av andre vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar."
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen utser nedanstående befattningshavare att från
och med 2012-08-15 kontrasignera skrivelser eller handlingar
undertecknade av kommunalrådet Elizabeth Peltola och vid förfall för
henne av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sonja Emilsson
eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist vad
gäller
de ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare - personalchef Ingela Hjelte och vid
förfall för henne av kommunchef Kenneth Condrup
låne- och borgensförbindelser avseende kommunens upplåning
- tf ekonomichef Jonas Arpzell och vid förfall för honom av kommunchef Kenneth Condrup
köpehandlingar och kontrakt gällande upphandling enligt antaget upphandlingsreglemente - upphandlingssamordnare Johan
Johansson och vid förfall för honom av tf ekonomichef Jonas Arpzell
köpehandlingar och kontrakt, servituts-, låne- och övriga förbindelser samt skrivelser och handlingar gällande den tekniska
förvaltningen - tekniske chefen Bengt Pettersson och vid förfall för
honom av kommunchef Kenneth Condrup.
- Kommunstyrelsen utser arbetsutskottets ordförande Elizabeth Peltola och vid förfall för henne vice ordföranden Ingemar Almkvist att
underteckna skrivelser eller handlingar som beslutats av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kontrasignation ska ske av kommunchef Kenneth Condrup och vid förfall för honom av kanslichef
Mats Porsklev.
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- Kommunstyrelsen utser personalutskottets ordförande Tord
Åkesson och vid förfall för honom vice ordföranden Stefan Jönsson
att underteckna skrivelser eller handlingar som beslutats av kommunstyrelsens personalutskott. Kontrasignation ska ske av personalchef Ingela Hjelte och vid förfall för henne av kommunchef
Kenneth Condrup.
- Kommunstyrelsen utser tekniska utskottets ordförande Bo MazettiNissen och vid förfall för honom vice ordföranden Ingemar Almkvist
att underteckna skrivelser eller handlingar som beslutats av
kommunstyrelsens tekniska utskott. Kontrasignation ska ske av
tekniske chefen Bengt Pettersson och vid förfall för honom av kommunchef Kenneth Condrup.
- Kommunstyrelsen utser kommunalrådet Elizabeth Peltola och vid
förfall för henne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sonja
Emilsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ingemar
Almkvist att i kommunstyrelsens namn underteckna de övriga
handlingar och skrivelser som inte ryms i uppräkningen ovan.
Kontrasignation ska ske av kommunchef Kenneth Condrup och vid
förfall för honom av tf ekonomichef Jonas Arpzell, personalchef
Ingela Hjelte eller teknisk chef Bengt Pettersson.
- Kommunstyrelsen utser kommunalrådet Elizabeth Peltola och
kommunchef Kenneth Condrup att motta delgivning på styrelsens
vägnar.
- Kommunstyrelsen utser kommunchef Kenneth Condrup, tf ekonomichef Jonas Arpzell, kommunalrådet Elizabeth Peltola, ekonom
Camilla Åström, ekonom Anna-Carin Ohlsson och ekonom Filip
Lazarov att två i förening eller en av de nämnda i förening med ekonomihandläggare Rose-Marie Petersson eller upphandlingssamordnare Johan Johansson teckna kommunens firma på checkar,
bankräkningar, plusgiro, bankgiro, värdeförsändelser och dylika handlingar.
______
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Meddelande
Synpunkts- och förslagshantering 2011 - kommunledningsförvaltningens redovisning för 2011
______
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Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande § 4
Kommunchefen § 27-32
Personalchefen § 2-3
Personalsekreterare § 17-21
Kostchefen § 13-16
Teknisk chef § 31-49
Gatu- och trafikansvarig § 35-38
Räddningschefen § 2
Utbildningschefen § 6-11
Grundskolechefen § 3-4
Verksamhetschefen förskola § 2
Rektor Diö skola och fritids § 2-8
Rektor Gemö/Linné skola och fritids § 6-7
Rektor Haga förskola och familjedaghem § 4
Rektor Haganässkolan § 18-41
Rektor Hallaryds förskola § 2-3
Rektor Häradsbäcks förskola § 3
Rektor Klöxhultsskolan § 3-4
Rektor Liatorps skola och fritids § 1
Rektor Pjätteryds naturförskola § 2
Rektor Montessori, F-klass och fritids § 5-9, 8a-9a
Rektor Norregårds förskola § 1-2
Rektor Pjätteryds naturförskola § 4
Rektor Ryforsgråden § 3-6
Rektor Ryfors skola och fritids § 6-7
Rektor Tornets förskola § 5-6
Rektor Kojans förskola § 1
Socialchefen § 4-6
Enhetschef Barn och ungdom § 2-9
Enhetschef Vuxna och flykting § 2
LSS-handläggare/verkställare § 39-52
Enhetschef LSS samt socialpsykiatrin § 30
Områdeschef äldreomsorgen § 7
Enhetschef hemtjänst centrala, Pjätteryd § 9-16
Enhetschef Ekebo och Diö/Liatorps hemtjänst § 3
Enhetschef Resurspoolen, Solhem § 208-818
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen godkänns.
_____
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