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Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30 -19.30

Beslutande

Einar Holmqvist (S)
Sonja Emilsson (M) ej § 104
Elizabeth Peltola (C) ej § 104
Ingemar Almkvist (S)
Bodil Hansen (M)
Stefan Jönsson (S)
Greta Ivarsson (C), ersättare
Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande
Göran Widing (M)
Jessica Wihlborg (C)
Thomas Nygren (S)
Johnny Martinsson (KD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Ann Johansson (S)
Tord Åkesson (M)
Vidar Lundbäck (C)
Michael Öberg (MP)
Ingrid Bergström (S) ersättare
(V), (frånvarande)
(M), (frånvarande)
Tomas Simonsson (FP)

Britta Croona (S)
Gusten Mårtensson (C)
Tommy Lövquist (S)
Marie Olofsson (C), 1:e v ordförande
Maria Gustafsson (S)
Dan Bülow (KD)
Annika Rydh (Partilös)
Roland Johansson (S)
Jan Erik Andersson (M)
Anders Mårtensson (C)
Birgitta Bengtsson (S)
Viktor Emilsson (M)
Lars Ingvert (S)
Peter Niklasson (C)
Jan Fagerberg (MP)
Ingrid Årdh-Strid (S)
Jan Nordström (M)
Agneta Andersson (C), ersättare
Håkan Pettersson (S)
Bo Mazetti-Nissen (M), ordförande

Övriga deltagande

Mats Porsklev, sekreterare

Tomas Rikse kommunchef

Utses att justera

Einar Holmqvist (S) och Sonja Emilsson (M) ej § 104 Göran Widing (M) §
104

Justeringens
plats och tid

Måndagen den 6 oktober 2014

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer 104-111

Mats Porsklev
Ordförande

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

Bo Mazetti-Nissen (M)
Justerande

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

Einar Holmqvist (S)

Sonja Emilsson (M) ej § 104

Göran Widing (M) § 104

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-09-29

Datum för anslags
uppsättande

2014-10-14

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunledningsförvaltningen
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024

Omställningsstöd och pensionsbestämmelse för förtroendevalda återremiss
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23 § 83 att återremittera ärendet
gällande omställningsstöd och pensionsbestämmelse för förtroendevalda
till kommunstyrelsen (personautskottet) för utredande av
konsekvenserna av förslaget.
Personalenheten har tagit fram ett tjänstutlåtande daterat 2014-08-18
med förtydligande av förslagets konsekvenser.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) daterad 2014-04-08.
 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) daterad 2013-10-20.
 PM från SKL 2013-10-20 med kommentarer till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
 Cirkulär 13:75 SKL, 2013-12-17. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).
 Personalutskottets förslag till beslut 2014-04-14 § 25.
 Kommunfullmäktiges beslut § 83, 2014-06-23.
 Tjänsteskrivelse ”PM – Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) daterad 2014-08-18.
 Personalutskottets beslut § 55, 2014-08-18.
 Kommunstyrelsens beslut § 147, 2014-09-09.
Jäv
Elizabeth Peltola (C) och Sonja Emilsson (M) anmäler jäv och deltar
varken i handläggning eller i beslut.
Yrkanden
Peter Niklasson (C) med instämmande av Dan Bülow (KD): Bifall till
personalutskottets förslag med den ändringen att sista meningen i
avsnittet om omställningsstöd ersätts med följande text: Tillämpas på alla
förtroendevalda från och med 2015-01-01 och att personalenheten får i
uppdrag att ta fram riktlinjer för pensionsutbetalningar till förtroendevalda
så att tidigare intjänade pensionspoäng inte går förlorade när de nya
reglerna för omställningsstöd träder i kraft 2015-01-01.
Dan Bülow (KD) med instämmande av Gull-Britt Tranvik (SD): Avslag på
kommunstyrelsens förslag om att en samordning ska ske mellan uppdrag
inom kommun och regionen för att beräkna pensionsregeln i det nya
systemet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 104
Stefan Jönsson (S) med instämmande av Tord Åkesson (M), Michael
Öberg (MP), Gull- Britt Tranvik (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på Stefan Jönssons (S) m.fl. yrkande
och Peter Niklassons (C) m.fl. yrkande och finner Stefan Jönssons (S)
m.fl. yrkande bifallet.
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns.
Ja-röst för bifall till Stefan Jönssons (S) m.fl. yrkande.
Nej-röst för bifall till Peter Niklassons(C) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Med 26 ja-röster mot 11 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ja-röst avgavs av Einar Holmqvist (S), Ingemar Almkvist (S), Bodil Hansen
(M), Stefan Jönsson (S), Helen Bengtsson (S), Göran Widing (M), Thomas
Nygren (S), Johnny Martinsson (KD), Ann Johansson (S), Tord Åkesson (M),
Michael Öberg (MP), Ingrid Bergström (S), Tomas Simonsson (FP), Britta
Croona (S), Tommy Lövquist (S), Maria Gustafsson (S), Roland Johansson (S),
Jan Erik Andersson (M), Birgitta Bengtsson (S), Viktor Emilsson (M), Lars
Ingvert (S), Jan Fagerberg (MP), Ingrid Årdh-Strid (S), Jan Nordström (M),
Håkan Pettersson (S) och Bo Mazetti-Nissen (M).
Nej-röst avgavs av Greta Ivarsson (C), Jessica Wihlborg (C), Gull-Britt Tranvik
(SD), Vidar Lundbäck (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Olofsson (C), Dan
Bülow (KD), Annika Rydh (Partilös), Anders Mårtensson (C), Peter Niklasson (C)
och Agneta Andersson (C).

Ordförande ställer därefter proposition på Dan Bülows (KD) m.fl.
tilläggsyrkande och finner yrkandet avslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Omställningsstöd enligt förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) ska antas att gälla för
Älmhults kommun. Tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller
flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare.
- Pensionsbestämmelser enligt förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) ska antas att gälla
för Älmhults kommun. Tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett
(eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare.
- Kommunstyrelsen utses vara pensionsmyndighet i dessa sammanhang
och att styrelsens reglemente kompletteras med denna uppgift.
- En samordning ska ske mellan uppdrag inom kommun och regionen för
att beräkna pensionsregeln i det nya systemet.
Justerandes sign
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Fortsättning § 104
Reservationer
Greta Ivarsson (C), Jessica Wihlborg (C), Gull-Britt Tranvik (SD), Vidar
Lundbäck (C), Gusten Mårtensson (C), Marie Olofsson (C), Dan Bülow (KD),
Annika Rydh (Partilös), Anders Mårtensson (C), Peter Niklasson (C) och Agneta
Andersson (C) reserverar sig till förmån för Peter Niklassons (C) m.fl.

yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Etiska regler
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04 § 118 att ge personalutskottet i
uppdrag att ta fram etiska riktlinjer för förtroendevalda.
Beslutsunderlag
 Förslag till Etiska regler förtroendevalda i Älmhults kommun daterat
2014-08-18.
 Personalutskottets förslag § 57 2014-08-18.
 Kommunstyrelsens beslut § 148, 2014-09-09.
Kommunfullmäktiges beslut
- Etiska regler för förtroendevalda i Älmhults kommun daterat 2014-08-18
antas.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ny överenskommelse om gemensam nämnd för
familjerättsliga frågor
Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-30, § 114 att inrätta en
gemensam nämnd för familjerättsfrågor tillsammans med Markaryds och
Ljungby kommuner. Samtidigt antogs ett avtal mellan kommunerna
avseende den gemensamma nämnden.
Förslag på ny överenskommelse, daterad 2014-04-09, har upprättats.
Den nya överenskommelsen är en revidering av gällande avtal. Den nya
överenskommelsen har tagits fram för att åstadkomma samklang med
reglerna i kommunallagen.
Beslutsunderlag
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2014-05-12,
§ 16.
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen i Älmhult till gemensamma
nämnden, 2014-04-09.
 Förslag till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för
familjerättsliga frågor i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner,
daterat 2014-04-09.
 Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i
Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner, antaget av kommunfullmäktige 2005-11-30, § 114.
 Arbetsutskottets förslag § 131 2014-06-24.
 Kommunstyrelsens beslut § 156, 2014-09-09.
Yrkande
Vidar Lundbäck (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Vidar Lundbäcks (C) yrkande och
finner detsamma bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Överenskommelse om gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i
enlighet med förslag daterat 2014-04-09 godkänns.
_____

Justerandes sign
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Nytt reglemente för gemensamma nämnden för
familjerättsliga frågor
Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-30, § 114 att inrätta en
gemensam nämnd för familjerättsfrågor tillsammans med Markaryds och
Ljungby kommuner. Samtidigt antogs reglemente för nämnden.
Förslag på nytt reglemente, daterat 2014-05-21, har upprättats. Det nya
reglementet avser att förtydliga och komplettera nämndens
ansvarsområde, bland annat utifrån lagändringar som trätt ikraft sedan
reglementet fastställdes.
Beslutsunderlag
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2014-06-09,
§ 22.
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen i Älmhult till gemensamma
nämnden, 2014-05-21.
 Socialförvaltningens utredning 2014-05-21.
 Förslag till reglemente, daterat 2014-05-21.
 Arbetsutskottets förslag § 132 2014-06-24.
 Kommunstyrelsens beslut § 156, 2014-09-09.
Yrkande
Vidar Lundbäck (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Vidar Lundbäcks (C) yrkande och
finner detsamma bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i enlighet
med förslag daterat 2014-05-21 fastställs.
____

Justerandes sign
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Motion om planskild järnvägsövergång i Eneryda –
Monica Haider (S) och Ingemar Almkvist (S)
Monica Haider (S) och Ingemar Almkvist (S) föreslår i motion inkommen 2014-03-12 att Älmhults kommun med Trafikverket aktualiserar
frågan om planskild korsning i Eneryda samt att Älmhults kommun
tillsammans med Trafikverket tar fram ett färdigt förslag på lösning så
– att när det blir aktuellt – det bara är att börja bygga.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-03-31, § 29 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2014-04-22, § 76
motionen till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast
2014-06-30.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-04-22, § 76.
Motion inkommen 2014-03-12.
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2014-06-23.
Arbetsutskottets förslag § 167 2014-09-02.
Kommunstyrelsens beslut § 149, 2014-09-09.

Yrkande
Ingemar Almkvist (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Almkvist (S) yrkande och
finner detsamma bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige bifaller motionen.
- Kommunfullmäktige noterar att förslag på planskild järnvägskorsning
i Eneryda finns upptaget i gällande översiktsplan.
_____

Justerandes sign
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Motion om planskild järnvägsövergång i Liatorp –
Monica Haider (S) och Tommy Lövquist (S)
Monica Haider (S) och Tommy Lövquist (S) föreslår i motion
inkommen 2014-04-04 att Älmhults kommun med Trafikverket aktualiserar frågan om planskild korsning i Liatorp samt att Älmhults kommun
tillsammans med Trafikverket tar fram ett färdigt förslag på lösning så
– att när det blir aktuellt – det bara är att börja bygga.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-04-28, § 44 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2014-05-13, § 101
motionen till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast
2014-08-31.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-05-13, § 101.
Motion inkommen 2014-04-04.
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2014-08-26.
Arbetsutskottets förslag § 168 2014-09-02.
Kommunstyrelsens beslut § 150, 2014-09-09.

Yrkande
Ingemar Almkvist (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gull-Britt Tranvik (SD): Återremiss på ärendet för att ta reda på
ekonomiska förutsättningar för denna planskilda korsning.
Elizabeth Peltola (C): Avslag på Gull-Britt Tranviks (SD)
återremissyrkande.
Ordföranden ställer proposition på Gull-Britt Tranviks (SD) yrkande
och Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner Elizabeth Peltolas (C)
yrkande bifallet som innebär att ärendet ska avgöras i dag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Ingemar Almkvist (S)
yrkande och finner detsamma bifallet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige bifaller motionen.
- Kommunfullmäktige noterar att förslag på planskild järnvägskorsning
i Liatorp finns upptaget i gällande översiktsplan.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om öppen miljöbilpool i stället för
att kommunen har en egen bilflotta – Daniel
Waidzunas
Daniel Waidzunas föreslår i medborgarförslag daterat 2014-04-03 att
Älmhults kommun ska bilda en öppen miljöbilpool i stället för att
kommunen ska ha en egen bilflotta.
Kommunfullmäktige remitterade 2014-04-28, § 49 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2014-05-13 medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast 2014-09-30.
Kommunchefen skriver i tjänsteskrivelse 2014-08-31 att bland annat
kommunens ledningsgrupp om har diskuterat att införa en gemensam
bilpool för i första hand kommunhusets anställda, men också för andra
grupper av anställda som då och då behöver bil för tjänsteresor inom
eller utom kommunen – till exempel rektorer och chefer inom äldreomsorgen.
Kommunledningsförvaltningen har studerat olika koncept för bilpooler
och fastnat för en helhetslösning där kommunen inte varken äger eller
leasar fordonen samt där bilpoolen görs ”halvöppen”, det vill säga att
bilarna under vissa tider kan brukas av allmänheten.
Beslutsunderlag






Medborgarförslag från Daniel Waidzunas 2014-04-03.
Kommunstyreslens arbetsutskotts beslut 2014-05-13, § 107.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2013-08-31.
Kommunstyreslens arbetsutskotts beslut 2014-09-02, § 172.
Kommunstyrelsens beslut § 151, 2014-09-09.

Yrkande
Gull-Britt Tranvik (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Elizabeth Peltola (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Gull-Britt Tranviks (SD) yrkande och
Elizabeth Peltolas (C) yrkande och finner Elizabeth Peltolas (C) yrkande
bifallet

Justerandes sign
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Fortsättning § 110
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med kommunchefens tjänsteskrivelse – att ett arbete med att utreda och införa en
bilpool, delvis öppen för allmänheten, pågår i kommunen.
- Kommunledningsförvaltningen medges gå vidare i arbetet med att upphandla en bilpoolslösning som svarar upp mot krav redovisade i tjänsteskrivelsen, samt att bilpoolen görs öppen för allmänheten på vissa tider.
_____
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§ 111

Ordförandens tack till kommunfullmäktige
Ordförande Bo Mazetti – Nissen (M) tackar kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare samt hela den kommunala förvaltningens tjänstemän för ett mycket
gott arbete under denna mandatperiod.
Speciellt riktas ett tack till kommunfullmäktiges sekreterare, under
mandatperioden, Birgitta Bülow som slutar som sekreterare då hon har uppnått
pensionsåldern. Ordföranden överlämnar en blomma från kommunfullmäktige.
1:e Vice ordförande Marie Olofsson (C) tackar ordföranden för hans
ordförandeskap i kommunfullmäktige under mandatperioden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

