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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 26 januari 2016 klockan 08.30-11.20

Beslutande

Ingemar Almkvist (S), ordförande
Stefan Jönsson (S)
Jan Fagerberg (MP)
Elizabeth Peltola (C), vice ordförande
Sonja Emilsson (M)

Övriga deltagande

Lars Ingvert (S), ej tjänstgörande ersättare
Claes Lindahl (C), ej tjänstgörande ersättare
Jerker Nilsson (V), ej tjänstgörande ersättare
Utbildningschef Charlotta Kabo Stenberg
Kerstin Ernerskog, kommunsekreterare
Socialchef Monica Ehnberg, § 27
Fritidschef Thomas Franzén, § 28
Upphandlingsansvarig Tomas Edvardsson, § 29
Teknisk chef Bengt Pettersson, §§ 30-31
Arbetsledare tekniska förvaltningen, Ingela Thulander, §§ 30-31
Kommunikationschef Malin Blom, § 31
Kulturstrateg Helen Carlsson, § 31
Gatuingenjör Hanna Holm, del av § 31
Stadsarkitekt Henrik Johansson, § 31
Fastighetschef Lars Lund, § 31
Staffan Lind, ordförande för Konstnärscentrum Syd, § 31
Roger Simonsson, styrelseledamot för Konstnärscentrum Syd, § 31
Sonja Emilsson (M)
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Justeringens
plats och tid
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Kommunhuset i Älmhult fredagen den 29 januari 2016
Sekreterare
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Motion om sjukvårdsinsatser inom närsjukvård
Sammanfattning
Sonja Emilsson (M) föreslår i motion, daterad 2015-05-12, att
Älmhults kommun tillsammans med landstinget Kronoberg ska
utreda möjligheterna att utveckla jourverksamhet vid vårdcentralen i
Älmhult samt gör en projektbeskrivning som bör ge svar på
effekterna på närsjukvård, akutsjukvård och ambulansverksamhet
och hur samverkan mellan huvudmännen kan ske.
Kommunfullmäktige remitterade 2015-05-25, § 84 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-06-23, § 178 till
socialnämnden och personalutskottet för yttrande senast
2015-11-01.
Beslutsunderlag
 Motion från Sonja Emilsson (M) daterad 2015-05-12
 Personalutskottets yttrande 2015-10-12, § 56
 Socialnämndens yttrande 2015-08-25, § 107
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionens förslag att kommunen i samverkan med landstinget
utreder möjligheterna att utveckla jourverksamheten bifalls.
- Motionens förslag, att kommunens hemsjukvård i samverkan med
landstingets närsjukvård gör en projektbeskrivning som bland annat
bör ge svar på effekterna på närsjukvård, akutsjukvård och
ambulansverksamhet samt hur samverkan mellan huvudmännen kan
ske, anses vara besvarad med hänvisning till pågående
utvecklingsarbete.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Folkets hus – ansökan om lån
Sammanfattning
Byggnadsföreningen Folkets hus, Älmhult har till kultur- och
fritidsnämnden lämnat in skrivelse om ett ränte- och amorteringsfritt
lån på 200 000 kronor hos Älmhults kommun. Lånet behövs för att
möjliggöra fortsatt verksamhet för föreningen. Hälften av beloppet för
fortsatt verksamhet under 2015 och resterande för att bedriva
verksamheten vidare 2016.
Styrelsen har för att komma tillrätta med verksamhetens budget
nödgats säga upp föreningens anställde. Uppsägningen gjordes
2015-09-14 och anställningen upphör 2016-09-13. Det innebär att
verksamhetens kostnader inte kommer att påverkas förrän sista
kvartalet 2016. Styrelsen är av den övertygelsen att verksamheten
kan bedrivas vidare då vidtagna åtgärder kommer att påverka
budgeten.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-12-09, § 65
 Fritidschefens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-30
 Byggnadsföreningen Folkets hus skrivelse daterad 2015-10-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Byggnadsföreningen Folkets hus ansökan om ett ränte- och
amorteringsfritt lån avslås med hänvisning till kommunstyrelsens
förslagna kriterier för borgen och lån till föreningar som behandlas av
kommunfullmäktige den 1 februari 2016.
_____
Beslutet expedieras till:
Byggnadsföreningen Folkets Hus, Älmhult
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen/fritidschef T. Franzén
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Länsgemensam upphandling av
inkontinenshjälpmedel - förfrågningsunderlag
Sammanfattning
Upphandlingsansvarig Tomas Edvardsson redogör muntligen för
förfrågningsunderlaget till den länsgemensamma upphandlingen av
inkontinenshjälpmedel:
Upphandlingen av inkontinenshjälpmedel genomförs i samverkan
med landstinget Blekinge och landstinget Kronoberg samt samtliga
kommuner i Blekinge och Kronobergs län. Avsikten med
upphandlingen är att erhålla ett tillräckligt stort urval av produkter för
att skapa förutsättningar för att hitta en optimal lösning för den
enskilda individen.
Avtalet består av två delar. Den ena delen (gällande produkter) ska
träda i kraft den 1 oktober 2016 och gälla till och med den 30
september 2018. Den andra delen (gällande
lagerhållning/distribution) ska träda i kraft den 1 maj 2017 och gälla
till och med den 30 april 2019. Möjlighet ska finnas till förlängning ett
plus ett år.
Inkomna anbud kommer att utvärderas utifrån 1- kvalitet och 2- pris.
Under kvalitet utvärderas handhavande och funktion.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
- Det redovisade förfrågningsunderlag godkänns.
_____
Beslutet expedieras till:
Upphandlingsansvarig T. Edvardsson
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om lekplats som är tillgänglig
för alla
Sammanfattning
I medborgarförslag, daterat 2015-08-23, föreslår Nina Jönsson att
det anordnas en lekplats som är tillgänglig för alla - även
funktionshindrade barn, ungdomar och föräldrar.
Kommunfullmäktige remitterade 2015-08-31, § 139
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2015-09-29, § 229
medborgarförslaget till tekniska förvaltningen för yttrande senast
2015-12-31.
Kommunstyrelsen behandlade tekniska förvaltningens yttrande
2015-11-10, § 225 och beslutade att återremittera ärendet för att
inventera tillgänglighetsanpassade lekplatser i kommunen för barn i
olika åldrar.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag daterat 2015-08-23
 Tekniska förvaltningens yttrande, daterat 2015-10-13
 Tekniska förvaltningens komplettering till yttrandet, daterad
2016-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till
tekniska förvaltningens yttrande med tillhörande komplettering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Överläggning med Konstnärscentrum Syd om
offentlig konst och utsmyckning
Staffan Lind och Roger Simonsson, ordförande respektive
styrelseledamot för Konstnärscentrum, informerar om
organisationen:
Konstnärscentrum Syd är en fristående organisation inom
Konstnärscentrum och organiserar cirka 240 yrkesverksamma
konstnärer i Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.
Konstnärscentrums uppdrag är bland annat att bistå offentliga
uppdragsgivare med flera med information, förmedling, rådgivning
och annat som berör konstnärlig gestaltning och andra konstnärliga
projekt. Kommuner och andra offentliga institutioner kan också få råd
angående Lagen om offentlig upphandling i samband med konstköp
och gestaltningsprojekt.
Konstkonsulterna, med sina konstnärliga kompetenser, hjälper till att
välja och föreslå konstnärer i förhållande till arkitektur, material,
brukare med mera för att skapa en optimal konstnärlig gestaltning i
det offentliga rummet.
Konstnärscentrum har uppdrag från statens kulturråd.
Överläggningar sker med inriktning på:
- Vikten av att anlita konstnärliga rådgivare i samband med ny-, om-,
och tillbyggnader. Särskilt aktuellt för Älmhults kommun i detta
sammanhang är stationsområdet. Kulturstrateg Helena Carlsson och
utvecklingschef Paul Robertsson hanterar frågan från Älmhults
kommuns sida.
- Vikten av kontinuitet i arbetet med offentlig konst och utsmyckning
betonas. Detta innebär bland annat att det finns en ansvarig
funktion/tjänsteman som bevakar verksamhetsområdet.
- Det goda samarbetet som finns idag mellan Älmhults kommun och
Konstnärscentrum Syd och vikten av att detta bibehålls och
utvecklas.
- Samarbete/samverkan mellan kommunen och dess bolag.
- Drift och underhåll av konstverk och övrig utsmyckning.
- Metoder för upphandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

