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Plats och tid Thalia, Folkets Hus iAlvesta 15 december 2015 kl. 13.30 - 16.30
Ajournering mellan§ 190 och§ 191 kl. 15.00- 16.00

Justerade paragrafer 1 77 - 203

Beslutande
Per Ribacke (S)
Frida Christensen (S)
Robert Olesen (S)
Rose-Marie Larsson (S)
Sebastian Ohlsson (S)
Sonia Muhlenthler Salsamendi (S)
Lars-Olof Petersson (S)
Lisbeth Holmqvist (S)
Bertil Olsson (S) ordf.
Peter Johansson (S)
Johnny Lundberg (S)
Tomas Hetlevik (S)
Anita Lindstedt (S)
Tommy Mases (S)
Thomas Haraldsson (C)
Sven Sunesson (C) tom § 189
Mats Nilsson (C)
Jonas Engkvist (C)
Hagart Valters son (C)
Andreas Nilsson (C)
Heléne Andersson (C)
Birgit Andersson (MP)
Anita Thörn von Rosen (MP)
Thomas Johnsson (M)
Mikael Johansson (M)

Närvarande ersättare

Övriga deltagare Mats Johnsson, revisionens ordförande §
178

Helen Gustavsson (M)
Matz Athley (M)
Niclas Salomonsson (M)
Kia Johnsson (M)
Tomas Öhling (M)
Rune Gustafsson (M)
Björn Tisjö (M)
Sara Karlsmo (M)
Lennart Johansson (SD)
David Kristiansson (SD)
(SD)
Benny Lundh Johansson (SD)
Fredrik Johansson (SD)
Tommy Ernemyr (SD)
Gustaf Arvidsson (SD)
Lars-OlofFranzén (AA)
Jimmy Hammarström (AA)
Jan-Eric Svensson (AA)
Tommy Everthsson (AA)
Kauko Antbacke (KD)
Christer Brincner (lill)
Bärge Nielsen (V)
Anne Grotmaak (V)
Bengt-Olof Söderström (L) 2:e vice
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Justering tid och plats

Ordförande

Sekreterare

Justerare

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

Kommunfullmäktige
2015- 12-15
2015-12 -22 -2016-01-12

Ce.t,;~...............................................................................................................
Je y Joha sso

Utdragsbestyrkande

ingsmännens sign UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Kommunfullmäktige

KF § 177 Dnr 2015/066.000

Allmänhetens frågestund

Redogörelse
Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning §
24, vid varje sammanträdemed kommunfullmäktige beredas tillfälle
att ställa frågor om de ärenden som upptagits i kungörelsen.

Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 13.35- 14.05.
Rita Damberg ställer frågor till utbildningsnämndens ordförande
gällande ärende 14apå dagordningen (besvarande av enkel fråga
angående arbetsmiljön på Grönkullaskolan)med anledning av att ha
läst Skolinspektionens rapport angående Grönkullaskolan. Frågorna
lyder:
Fråga: Det är många nyanlända på Grönkullaskolan och det finns ett
system som ska fungera på ett visst sätt. Jag har hört från personalen
på Grönkullaskolan att man under en lång tid flaggat för att detta inte
fungerar. Varför har man inte lyssnat på de personer som arbetar med
detta dagligen? Varför har det blivit så här?

Svar: utbildningsnämndens ordförande Lars-Olof Petersson (S) svarar
att Grönkullaskolan har ett oförtjänt dåligt ryckte. Skolan har en
engagerad personal som arbetar stenhårt för eleverna. Det enklaste
svaret är att skylla på att vi haft fel regering de senaste åtta åren, men
mitt svar till dig blir att vi satsar på bland annat Grönkullaskolan och
att ett arbetsmiljöarbete är på gång.
Fråga: Har hört att man fattat beslut om att ha max två månader i
förberedandeklass. Finns det pengar och resurser avsatta för detta?

Svar: Lars-Olof Petersson (S) svarar att det nästa termin kommer att
finnas förberedandeklasser på varje skola. Ett ambulerande team
kommer att arbeta med detta. Vi arbetar med frågan.

Fråga: Enligt rapporten säger rektorn att det är stort behov av stöd till
många elever. Elevhälsan säger att det finns ett stort ackumulerat
stödbehov. Skollagen säger att alla ska utvecklas så långt man kan
efter egen förmåga. Hur ska man hantera det stora behovet av särskilt
stöd så att även dessa barn får lugn och ro?

Svar: Lars-Olof Petersson (S) svarar att det är en trend i hela Sverige
att särskilt stöd ökar. Varför det är så vet ingen. Vi arbetar ständigt
med detta. Utbildningsförvaltningen har BIBASS-pengar (barn i
behov av särskilt stöd) som man kan söka och vi hoppas att det
kommer att räcka.

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Fråga: Det framgår i rapporten från Skolinspektionen att det inte råder
trygghet och studiero på Grönkullaskolan. Vad har man gjort förutom
att anställa en arbetsterapeut?

Svar: Lars-Olof Petersson (S) svarar att arbete pågår. Bland annat har
ett föräldraråd bildats. De har hittills träffats en gång och kommer att
träffas ytterligare en gång i kväll. Dessa frågor kommer att diskuteras i
samråd med föräldrarna.

Fråga: Jag har tagit del av Migrationsverkets statistik för januari -
september 2015. 11 procent av de ensamkommande barn som sökt
asyl i Sverige är flickor. Generellt sett är det 30 procent av de som
kommer flickor. Detta leder till en maskulintäthet i Sverige som vi
inte är vana vid. Många kommer från kulturer där man har en annan
kvinnosyn än vad vi har här i Sverige. Målet är att vi ska integrera alla
i samhället, men de behöver även utbildning i jämställdhet och
mänskliga rättigheter. Är Alvesta kommuns utbildningsnämnd redo att
ta sig an denna utmaning?

Svar: Lars-Olof Petersson (S) svarar att skolorna har ett pågående
värdegrunds- och demokratiarbete. Vi är väl medvetna och förberedda
på detta.

Mona Nilsson och Ninni Johansson från Nykterhetsrörelsen
informerar kommunfullmäktige om kampanjen "alla har rätt till en vit
jul". Kampanjen går ut på att juldagen till och med annandagen ska
vara alkoholfri. Massor med aktiviteter arrangeras för barn under
denna period. Kommunfullmäktige kan idag ta ställning genom att
skriva på kampanjen. Beröm ges även till fritidsgården i Alvesta som
har öppet över julhelgen.

Protokollet ska skickas till
Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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KF § 178 Dnr 2015/068.007

Aktuellt från revisorerna

Redogörelse
Revisionens ordförande Mats Johnsson (M) informerar
kommunfullmäktiges ledamöter om följande:

1. revisionen lämnar inom kort sin första revisionsrapport som handlar
om personal och kompetensförsörjning inom förvaltningen för individ
och familjeomsorg samt arbetsmiljö.

2. en hearing har genomförtsmed presidiet för nämnden för individ- och
familjeomsorg tillsammans med revisionens sakkunniga biträde.
Revisionen är nöjd med de svar som gavs vilket banar väg för ett
fortsatt bra samarbete.

3. revisionen har beslutat granska allmänna handlingar och arkivvård.

Protokollet ska skickas till
Akten

ingsmänne?s ign Beslutsexpediering
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Utdragsbestyrkande
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KF § 179 Dnr 2015/067.000

Information från ordföranden

Redogörelse
Kommunfullmäktiges ordförande lämnar vid dagens sammanträde
ingen information.

Protokollet ska skickas till
Akten

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KF § 180 Dnr 2015/236.041

Redovisning avseende "Översyn och genomlysning"
uppdrag till Kommunstyrelsenfrån Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 8 december 2015
2. KS § 137, 1 december 2015
3. Tjänsteskrivelse, 23 november 2015
4. KS AU§ 136, 17 november 2015

Redogörelse
Kommunfullmäktige har i beslut omMål och Budget 2015, plan 2016-2017
gett kommunstyrelsen i uppdrag att under 2015 genomföra en översyn och
genomlysning av organisationen i sin helhet i syfte att få fram och
undersöka möjligheterna till vardagsrationaliseringar, förändrade
arbetsmetoder, exemplifiera synergieffekter av samordning och kartlägga
möjlig effektivisering i verksamheterna. I uppdraget ingår att samla in
konkreta förslag från förvaltningsverksamheterna.Uppdraget ska enligt
beslutet redovisas till kommunfullmäktige i november 2015.
Utredningsarbete påbörjades under våren 2015. Översyns- och
genomlysningsarbetet syftar sammantaget till att bidra till att i slutänden få
en ekonomi i balans, en långsiktigt hållbar ekonomi.

För utredningsarbetet har inrättats en arbetsgrupp som består bland annat av
förvaltningscheferna, ekonomichef, personalschef och utvecklingschef.
Gruppen leds av kommunchefen. Översyns- och genomlysningsarbetet
präglas av helhetssyn och koncerntänk.
Utredningsarbetet har löpande stämts av med en styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1 vice ordförande samt
ordförandena för nämnden individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden,
nämnden för samhällsplanering och utbildningsnämnden.

Beredning
KS§ 137

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. ge kommunstyrelsen samt nämnderna i uppdrag att fortsätta
utredningsuppdraget,

2. att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att fatta erforderliga
beslut inom respektive ansvarsområde inom ramen för översyn och
genomlysning. Beslut som behöver beslutas av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige ska föras vidare från nämnderna. Uppdraget ska

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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genomföras inom ramen för budgetprocessen för Budget 2017, plan
2018-2019.

Protokollet ska skickas till
Samtliga nämnder
Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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KF § 181 Dnr 2015/511.040

Information angående Internbudget för samtliga nämnder
2016 med plan för 2017-2018

Beslutsunderlag
l. Internbudget 2016, med plan 2017 -2018, 10 december 2015

Redogörelse
Kommunfullmäktige tar del av internbudget för samtliga nämnder
2016 med plan 2017-2018.

Protokollet ska skickas till
Akten

UtclragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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KF § 182 Dnr 2015/572.000

Måltidstaxor 2016

Besluts underlag
l. KS§ 138, 1 december 2015
2. KS AU§ 132, 17 november 2015
3. ON§ 50, 27 oktober 2015
4. Tjänsteskrivelse, 27 oktober 2015

Redogörelse
Omsorgsnämnden beslutade den 21 januari 2015 (ON§ 10) att
nämndens måltidstaxor inte längre ska justeras enligt
konsumentprisindex utan att justering ska göras när det är relevant.
Inför 2016 är en höjning lämplig av vissa måltidspriser för att
kompensera för prisökningar på livsmedel, transporter, löner med
mera. En höjning är också av vikt som en åtgärd för att få ekonomin i
balans. Kommunfullmäktige har delegerat till omsorgsnämnden att
besluta om ändringar av externa taxor och avgifter samt regler härför
som: per år inte ger mera inkomster för hela taxan än fem gånger
basbeloppet och inte är av stor principiell betydelse, om inte annat
anges i lag (kap. 7 § 4 p, omsorgsnämndens reglemente). Höjningen
av måltidstaxorna enligt förslaget beräknas ge en inkomstökning med
ca 600 tkr, vilket således överstiger fem gånger basbeloppet.

Beredning
KS§ 138

Yrkanden
Benny Lundh Johansson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Per Ribacke (S) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag
till beslut och på Benny Lundh Johanssons (SD) yrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. ändra omsorgsnämndens måltidstaxor enligt upprättat förslag,

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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2. förändringen av omsorgsnämndensmåltidstaxor gäller från
och med 1 januari 2016.

Protokollet ska skickas till
Omsorgsnämnden

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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KF § 183 Dnr 2015/601.806

Förslag till nya taxor för kommunala anläggningar

Besluts underlag
l. KS § 136, 1 december 2015
2. KS AU§ 130, 17 november 2015
3. Tjänsteskrivelse, 6 november 2015

Redogörelse
Kultur- och fritidsavdelning har inom sitt ansvarsområde ansvar för skötsel
och utveckling av flertalet av de kommunala anläggningarna som brukas för
fritidsaktiviteteter. Här ryms fotbollsplaner, inomhushallar, ishallar och
elljusspår m.m. Under året har påbörjats ett omfattande upprustnings- och
underhållsarbete på flera av de kommunala anläggningarna. Vid en
jämförelse av priserna i andra kommuner är taxorna i Alvesta kommun
under övriga genomsnittet. Den senaste förändringen av taxorna beslutades
2010. Det är rimligt med en generell uppjustering av taxorna. Vid en
uppjustering av priserna enligt förslaget kommer Alvesta kommuns taxor
även fortsatt att vara lägre än flera kommuner, men ändå vara närmare ett
genomsnitt än tidigare.

Föreslagna priser föreslås gälla vid start av ny säsong för respektive:
Nuvarande taxor för sporthallar, gymnastiksalar m.m.

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Sporthallar Alvesta, Vislanda, 230/tim 130/tim 70/tim
Moheda
Gymnastiksalar, övriga 140/tim 85/tim 55/tim
Motions-/bordtennislokal Alvesta 150/tim 85/tim 55/tim
Badminton 60/tim/bana 60/tim/bana 60/tim/bana

Förslag på nya taxor sporthallar, gymnastiksalar m.m.

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Sporthallar Alvesta, Vislanda, Moheda 250/tim 145/tim 80/tim
Gymnastiksalar, övriga 155/tim 95/tim 65/tim
Motions-/bordtennislokal Alvesta 170/tim 95/tim 65/tim
Badminton 90/tim/bana 80/tim/bana 70/tim/bana

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Nuvarande taxor ishall, fotbollsplanerm.m.

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Ishall (1/9-20/3) 500/tim* 210/tim 90/tim
Fotbollsplan, gräs 370/tim 190/tim 85/tim
Fotbollsplan, grus 200/tim 100/tim 70/tim
Grönkullaplanen 110/tim 70/tim 50/tim
Virdavallens friidrottsanläggning 370/tim 190/tim 85/tim

Omklädningsrum/duschrum (7-25 pers.) 135/gång
Omklädningsrum/duschrum (1-6 pers.) 70/gång
*= hyra enligt överenskommelse
Hyra utan fastställd säsong och ishall utan is enligt överenskommelse.

Förslag till nya taxor ishall, fotbollsplaner m.m.

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Ishall (1/9-20/3) 550/tim* 225/tim 99/tim
Fotbollsplan, gräs 395/tim 210/tim 95/tim
Fotbollsplan, grus 220/tim 110/tim 75/tim
Grönkullaplanen 120/tim 80/tim 60/tim
Virdavallens friidrottsanläggning 395/tim 210/tim 95/tim

Omklädningsrum/duschrum (7-25 pers.) 135/gång
Omklädningsrum/duschrum (1-6 pers.) 70/gå
*= hyra enligt överenskommelse
Hyra utan fastställd säsong och ishall utan is enligt
överenskommelse

Beredning
KS§ 136

Yrkanden
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på oförändrad taxa.

Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Benny Lundh Johansson (SD) yrkar bifall till Lars-Olof Franzéns
(AA) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag
till beslut och på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut.

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär
röst på kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst innebär röst på
Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.

Med 35 ja-röster och 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Röster redovisas i separat bilaga till protokollet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget från kultur-och
fritidsavdelningen enligt ovan redovisade förslag till höjda avgifter.

Protokollet ska skickas till
Avdelningen för kultur-och fritid
Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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KF § 184 Dnr 2015 /602.806

Förslag till nya priser för liftkort i Hanaslövsbacken

Beslutsunderlag
l. KS § 136, 1 december 2015
2. KS AU§ 129, 17 november 2015
3. Tjänsteskrivelse, 11 november 2015

Redogörelse
Hanaslövsbacken drivs i kommunal regi i samverkan med Friluftsfrämjandet
Alvesta och Alvesta SOK. Tillsammans med föreningarna bedriver Alvesta
kommun ett kontinuerligt förbättringsarbete kring nedfarter, maskiner och
tillhörande områdemed parkeringar m.m. Besöksantalet är stort och lockar
besökare från hela regionen. För att kunna tillhandahålla en attraktiv
anläggning är det viktigt att förbättrings- och underhållsarbete genomförs
kontinuerligt. Behov finns av att i Hanaslöv jobba med ett systematiskt
underhålls- och förbättringsarbete kring anläggningen. För att säkra god drift i
liftsystemet har ett förnyat driftavtal ingåtts med Friluftsfrämjandet. Det nya
avtalet medför en viss ökad kostnad men i gengäld erhålls en bättre drift och
ett bättre system. En prisjämförelse med liknande skidliftsystem i närområdet
såsom Kettilås i Vetlanda, Vångabacken utanför Kristianstad och Dackestupet
i Virserum visar att Hanaslövs priser är lägst, på samtliga punkter. Förslaget
är, mot bakgrund av behovet att öka driftsäkerheten, att höja priserna på
liftkort. Prisbilden hamnar därmed i mitten i den jämförelse som gjort med
liknande anläggningar.

(Förslag på nya priser i fetstil)
Upp till 6 år 7-16 år 17 år+

Förmiddag 40 kr 50 kr 80 kr 95 kr 110kr 130 kr

Eftermiddag 40 kr 50 kr 80 kr 95 kr 110kr 130 kr

Heldag 70 kr 80 kr 120kr 140 kr 160kr 180 kr

Kväll 40 kr 50 kr 80 kr 90 kr 110kr 130 kr

Säsong 500 kr 600 kr 900 kr 995 kr 1000kr 1300 kr

Per tur 15kr20k 15 kr 20 kr 15 kr 20 kr

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Speciella regler
Barn upp till och med 6 år med hjälm åker gratis. För Alvesta Kommuns
skolelever gäller vid friluftsdag 50 kronor per elev för heldag.
I annat fall gäller priserna ovan.

Beredning
KS§ 136

Yrkanden
Benny Lundh Johansson (SD) yrkar att ha kvar priserna upp till 16-års
ålder samt att höja priserna från och med 17 års ålder.

Lars-OlofFranzén (AA) yrkar bifall till Benny Lundh Johanssons
(SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag
till beslut, uteslutande priser gällande de åldersgrupper som inkluderas
i Benny Lundh Johanssons (SD) yrkande, och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige på
kommunstyrelsens förslag till beslut och Benny Lundh Johanssons
(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär
röst på kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst innebär röst på
Benny Lundh Johanssons (SD) yrkande.

Med 35 ja-röster och 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Röster redovisas i separat bilaga till protokollet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget från kultur- och
fritidsavdelningen om att höja avgifterna enligt ovan redovisade
förslag, samt att ge i uppdrag att undersöka möjligheten till att införa
familjepriser inför nästkommande taxaförändring.

Protokollet ska skickas till
Avdelningen för kultur-och fritid

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Akten

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KF § 185 Dnr 2015/549.026

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun
2016-2018

Beslutsunderlag
l. KS § 140, 1 december 2015
2. KS AU§ 137, 17 november 2015
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018
4. FörhandlingsprotokollMBL § 11, 29 oktober 2015
5. PU§ 17, 20 oktober 2015.
6. Utvärdering av föregående års jämställdhetsplan

Redogörelse
Personalavdelningen har arbetat fram ett reviderat förslag till
jämställdhets- och mångfaldsplan för 2016-2018.

Beredning
KS§ 140

Yrkanden
Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson (MP) och Thomas
Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anta jämställdhets- och mångfaldsplanen för Alvesta kommun
2016-2018,

2. att på sidan 3 i jämställdhets- och mångfaldsplanen för Alvesta
kommun 2016-2018 under punkten mål lägga till följande formulering:
kommunen ska arbeta för att minska andelen delade turer.

Protokollet ska skickas till
Personal

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpedieting
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KF § 186 Dnr 2015/470.106

Förslag till arkivreglemente för Alvesta kommun 2016

Beslutsunderlag
l. KS § 141, 1 december 2015
2. KS AU§§ 139, 17 november 2015
3. Förslag till nytt arkivreglemente för Alvesta kommun 2016.
4. Kommunförbundsfullmäktige sammanträdesprotokoll, 23 oktober 2016

Redogörelse
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till
hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker
förvaring. Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation
bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en
långsiktig informationsförsörjning.

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen
(1990:782) och arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets -
och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet finns särskilda
bestämmelser för Alvesta kommun som kommunfullmäktige har
beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i
reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information
lagras, struktureras och förmedlas.

Kommunförbundet Sydarkivera har arbetat fram förslag till mall för
arkivreglemente för förbundsmedlemrnarna. Reglementet är utarbetat
med hänsyn till att förbundsstyrelsen är också en gemensam
arkivmyndighet för sina medlemsorganisationer.
Förbundsmedlemmarna rekommenderas att besluta i respektive
kommunfullmäktige om nytt arkivreglemente enligt mallen från
Sydarkivera.

Beredning
KS § 141

Yrkanden
Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta arkivreglemente att gälla från
och med 2016-01-01.

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Samtliga förvaltningar

Akten
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Kommunfullmäktige

KF § 187 Dnr 2015/618.609

Enkel fråga till ordförande i utbildningsnämndenangående
arbetsmiljön på Grönkullaskolan

Beslutsunderlag
l. KF § 151, 24 november 2015
2. Enkel fråga, 18 november 2015

Redogörelse
Benny Lundh Johansson (SD) ställer följande fråga till
utbildningsnämndens ordförande Lars-Olof Petersson (S):

Tycker du att Grönkullaskolan har haft och har en bra arbetsmiljö för
elever, lärare och lärarinnor?

Kommunfullmäktige beslutade 24 november § 151 att frågan får
ställas.

Lars-Olof Petersson (S) svarar att arbetsmiljön på Grönkullaskolan i
stort sett ser ut som på övriga skolor i kommunen. För några år sedan
gjordes en omflyttning av elever vilket innebar att Grönkullaskolan
fick en högre belastning. Grönkulla tar emot störst antal flyktingar av
Alvesta kommun skolor och det är i dagsläget svårt att rekrytera
lärare. Med anledning av den senaste tidens situation har ett arbete
påbörjats för att förbättra arbetsmiljön på skolan.

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar frågan för besvarad.

Protokollet ska skickas till
Benny Lundh Johansson (SD)

Lars-Olof Petersson (S)

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Kommunfullmäktige

KF § 188 Dnr 2015/631.821

Enkel fråga till kommunstyrelsensordförande angående
frånvaro av omklädningsrum för damer i Alvesta ishall

Beslutsunderlag
l. KF § 152,24 november 2015
2. Enkel fråga, 24 november 2015

Redogörelse
Anne Grotmaak (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Per Ribacke (S) med anledning av att Vänsterpartiet för ett antal år
sedanmotionerade till kommunfullmäktige om att inrätta ett
omklädningsrnm även för damer i ishallen. Motionen bifölls. Det är
anmärkningsvärd deprimerande att kommunens jämställdhetsarbete
uppvisar sådana brister.
Med anledning av ovanstående ställer Anne Grotmaak (V) följande
fråga:
Var finns damernas omklädningsrnm i Alvesta ishall?

Per Ribacke (S) svarar att Vänsterpartiets motion bifölls av
kommunfullmäktige under 2012 och att han förutsatt att beslutet
genomförts. Det ska kollas upp och vi tittar på hur vi kan åtgärda detta
om problemet kvarstår.

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar frågan för besvarad.

Protokollet ska skickas till
Anne Grotmaak (V)

Per Ribacke (S)

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Kommunfullmäktige

KF § 189 Dnr 2015/429.867

Alvesta kommuns priser och stipendier 2015

Redogörelse
Kommunfullmäktiges presidium delar ut Alvesta kommuns priser och
stipendier.

Särskild prestation
Alvesta kommuns pris för särskild prestation ska uppmärksamma
personer, organisationer och föreningar som utmärkt sig genom en
särskild god ledarinsats eller utmärkande prestation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november 2015 att
Alvesta kommuns pris för särskild prestation 2015 ska tilldelas

Linda Gustavsson

Motivering:
Linda Gustavsson är verksam som kock inom Alvesta Kommuns
förskoleverksamhet. Linda har vunnit första pris "Årets förskolekök
2015" bland 200 tävlande förskolor i Sverige och tredje pris i "Årets
skolkock" i White Guide Junior 2015.

Maten som serveras på förskolan består primärt av 60-70 procent
ekologiska råvaror.
På förskolan där Linda är verksam serveras varje dag en trerätters
meny och sallad.
Genom Lindas försorg odlar förskolan själva grönsaker, genomför
återvinningsskolor, smakskolor m.m.

Hon är en god förebild och skapar stort engagemang hos barnen och
medverkar på ett aktivt sätt till barnens utveckling genom att på ett
föredömligt och enastående sätt skapamatupplevelser.

Integration och mångfaldspris
Alvesta kommuns integration och mångfaldspris ska uppmärksamma
personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och
betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald
och motverkar segregation och utanförskap.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november 2015 att
Alvesta kommuns integrations och mångfaldspris 2015 ska tilldelas

Röda Korset, Moheda

Motivering:

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Komm unful !mäktige

Sedan ett och ett halvt år tillbaka arrangerar Röda Korset varje tisdag
under fyra timmar café i Torpsbrnk. I anslutning till caféverksamheten
delas även ut kläder, leksaker och husgeråd. Caféet är en plattform
som bidrar till att skapa kontakter och förntsättningar för nyanlända
människor att bli en del av lokalsamhället. Här arrangeras
informationsmöten, bamverksamhet, läxhjälp, odlingsprojektm.m.
Verksamheten har uppmärksammats avMigrationsverket och pressen.

Röda Korset har genom ideella krafter skapat en viktig social
mötesplats som främjar integration, segregation och utanförskap.
Verksamheten har starkt bidragit till att skapa ett Torpsbrnkmed
större tolerans och gemenskap.

Kulturstipendium
Alvesta kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra
förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom
litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala
medier och andra jämställda områden.
Alvesta kommuns kulturstipendier ska årligen dela ut två olika
stipendier, ett arbetsstipendium och ett ungdomsstipendium.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 17 november 2015 att
Alvesta kommuns kulturstipendium (arbetsstipendium) 2015 ska
tilldelas
Moheda Revyn

Motivering:
Moheda Revyn drivs i samverkanmed Scoutkåren i Moheda och
Moheda Bio. Den har varit verksam i nio år och är en stark
sammanhållande kraft som bidrar till kulturens utveckling i hela
Moheda samhälle. Varje år spelas tio föreställningar. De senaste två
åren har samtliga föreställningar varit utsålda. Sammanlagt har
revyerna setts av en publik på över 1000personer per år i ett samhälle
där det bor cirka 2500 personer. Moheda Revyn anger i sin ansökan
att ett stipendium ska användas till att fortsätta utveckla sitt koncept
vidare och ta in professionell hjälp för att förbättra kvaliteten
ytterligare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 7 november 2015 att
Alvesta kommuns kulturstipendium (ungdomsstipendium) 2015 ska
tilldelas
Anna Tedestam

Motivering:

Utdrags bestyrkandeBeslutsexpediering
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Anna Tedestam är uppvuxen i Alvesta och redan nu som 24 åring en
framstående konstnär. Hon studerar andra året på Konstfacks
kandidatprogram Keramik & Glas i Stockholm. Anna har ställt ut på
både utställningshallen i Alvesta kommun och Växjö Konsthall. Hon
intresserar sig för att lyfta fram konst ur saker som förlorat sitt värde,
och ge dessa liv igen genom nya fonner, nyanser och material.
Anna är en stor konstnärlig begåvning inom keramik och glas. Hon är
väl värd uppmärksamhet och uppmuntran.

Kulturpris
Alvesta kommuns kulturpris syftar till att hedra, synliggöra och
uppmuntra personer, organisationer och föreningar sombidragit med
särskild framstående insatser inom skilda kulturella och konstnärliga
områden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 november 2015 att
Alvesta kommuns kulturpris 2015 ska tilldelas

Smålandsoperan
Motivering:
Smålandsoperanmed Alvestasonen Björn Elmgren som en av
förgrundsgestalterna har på drygt två år skapat sig ett namn och en
verksamhet som sjuder av konstnärlig kraft i det Småländska
landskapet vid Masugnen i Huseby.År 2014 spelades Mozarts
Trollflöjten och 2015 Don Giovanni. Däremellan har de framfört och
spelat mindre program i Kronoberg.
Smålandsoperan har verkat nyskapande inom operakonsten genom att
arbeta med stora verk som lokalt förankras i den småländska historien
genom unika regikoncept och med artister där merparten har band till
Småland. De har haft flera tusen i publik under sina två första
säsonger och starkt bidragit till ökat antal turistbesök. Styrkan i att
skapa professionell opera med touch av Småland och genom sinnrik
sparsmakad dekor ta till vara och utnyttja en icke traditionell
operascen är en bedrift som inte ska förringas. Det krävs både mod,
envishet, uttålighet, talang och inte minst ett brinnande engagemang
för att lyckas med den bedriften.

Alvesta kommuns miljöpris
Miljöpriset ska tilldelas enskilda personer, organisationer, föreningar
eller entreprenörer verksamma inom Alvesta kommun. Priset tilldelas
för gott miljöarbete.
Nämnden för myndighetsutövning beslutade den 7 december 2015 att
Alvesta kommuns miljöpris 2015 ska tilldelas

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Alvesta Biogas AB

Motivering:

Genom att på ett innovativt sätt förädla en närproducerad restprodukt
bidrar företaget till ett miljövänligt kretsloppssystem och därmed till
bättre framtida livsbetingelser.

Bolagets företrädare visar prov på nytänkande inom miljöområdet och
företagets vidareutveckling inom biogasframställning innebär en
dubbel miljövins för samhället.

Alvesta kommuns byggpris
Byggpriset ska tilldelas fastighetsägare, entreprenörer, organisationer
eller föreningar för välvårdade, välrenoverade, nybyggda
hus/byggnader. Priset kan tilldelas för enskild byggnad likväl som
bebyggelsegrupp.

Nämnden för samhällsplanerings arbetsutskott beslutade den 8
december 2015 att Alvesta kommuns byggpris 2015 ska tilldelas

Smäckens fastighets AB

Motivering:

Kaptensträdan i Moheda är ett mycket gott exempel på nybyggnation
som tar hänsyn till byggnadstraditionen på platsen och som samtidigt
har skapat ett område med mycket låg energiförbrukning. Genom
bebyggelseutformning med sadeltak, fasader i ljus kulör och enpÍans
småhus i grnpp som överensstämmer med omgivningen har Moheda
kyrka och den kulturhistoriskt viktiga miljön getts rättmätigt utrymme.
Den anpassning som gjorts till den omkringliggande kulturmiljön ger
till resultat att Moheda kyrka med omgivande miljö även
fortsättningsvis får en framträdande roll i samhället, samtidigt som en
centrumnära och naturskön boendemiljö har tillskapats, där det är utan
tvivel att boende har en hög trivsel.

Protokollet ska skickas till
Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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KF § 190 Dnr 2015/669.020

Utdelning av minnesgåvor till anställda i Alvesta kommun
2015

Redogörelse
Kommunfullmäktiges presidie delar ut minnesgåvor till följande
personer som varit anställda under 25 år i Alvesta kommun:

Förnamn Efternamn Befattning
Erika Robertsson Barnskötare
Bengt Lindström Förrådsarbetare
Katarina F Rydberg Handläggare
Birgitta Olsson Förskollärare
Lena Brandt Förskolepedagog
Marie Fogelström Lärare
Ann Franzén Lokalvårdare
Ann-Helen Karlsson Renhållningsarbetare

Britt-Louise Sjöö Vårdbiträde
Lena Axelsson Barnskötare
Lena Siljedahl Lärare
Lars-Gunnar Gräns Lärare
Pia Sandberg Undersköterska
Lotta Johansson Ekonomibiträde
Ingrid Konstakis Lärare
Anette Knutsson Undersköterska
Annika Jansson Lärare särskola

Camilla Engqvist Undersköterska

Mariana Dovebrandt Barnskötare
Linnea Magnusson Speciallärare
Margareta Torstensson Barnskötare
Agnetha Bång Barnskötare
Irene Erlandsson Barnskötare
Birgit Franzke Fritidspedagog

Juster ''7/~fYtJ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Pemy

Per

Marie

Flavia

Thomas

Helena

Sven

Sven

Eliasson

Toivonen

Strååth

Palusa

Rosenquist

Algottson

Rydberg

Gustavsson

Protokollet ska skickas till
Akten

Ekonomibiträde

Fritidspedagog

Vårdare

Kock

Fritidspedagog

Vårdare

Renhållningsarbete

Renhållningsarbete

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KF § 191 Dnr 2015/620.600

Interpellation till utbildningsnämndensordförande
angående lokaler

Beslutsunderlag
1. Interpellationssvar, 15 december 2015
2. KF § 172, 24 november 2015
3. Interpellation, 18 november 2015

Redogörelse
Björn Tisjö (M) redogör för i en interpellation att
utbildningsnämndens ordförande inväntar förvaltningens presentation
innan ett uttalande kan ges om eventuella lösningar för trångbodda
skolor i kommunen. Just nu står tomma skolmoduler på Högåsen och
kostar pengar till ingen nytta. En bra lösning vore att använda dem för
att avlasta Prästängskolan som inför höstterminen saknar två
klassrum.

Rektor, personal, elever och föräldrar hamnar i kläm när politiken inte
tar beslut.

Med anledning av ovanstående frågar Björn Tisjö (M) hur vi snabbast
möjligt från politikens sida kan ge klara besked och på bästa sätt lösa
lokalsituationen?

Lars-Olof Petersson (S) svarar följande:

Björn Tisjö lyfter en viktig fråga i sin interpellation till mig som
ordförande i utbildningsnämnden. Lokalfrågan är en fråga som vi
arbetar med, och på senaste nämndsmötet fick vi en presentation av
den strategiska förstudie över utbildningsnämndens verksamhet i
Alvesta. Denna studie är ett utmärkt material för det beslut nämnden
ska ta i vår angående var våra nya skollokaler i Alvesta tätort ska
byggas.

Vad det gäller modulerna på Högåsen så har de tillfälliga byggloven
upphört och kontraktet på modulerna likaså. Modulerna är nu borta.

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationen för besvarad.

Protokollet ska skickas till
Björn Tisjö (M)

Lars-Olof Petersson (S)
Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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KF § 192 Dnr 2015/609.260

Interpellation till ordförande i nämnden för
samhällsplanering angående tomter utanför Alvesta tätort

Beslutsunderlag
l. Interpellationssvar, 11 december 2015
2. Interpellation, 12 november 2015

Redogörelse
Ärendet utgår på grund av att frågeställaren inte tjänstgör vid dagens
sammanträde. Ärendet planeras till kommunfullmäktiges
sammanträde den 1 mars.

Protokollet ska skickas till

Hagart Valtersson (C)
Anders Johnsson (M)

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering



li Alvesta
E.flUl"íommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-12-15
Kommunfullmäktige

Sida

31(48)

KF § 193 Dnr 2015/639.107

Interpellation till ordförande i Alvesta kommunföretag AB
angående Alvesta Utveckling AB

Beslutsunderlag
l. Interpellation, 30 november 2015

Redogörelse
Matz Athley (M) redogör för att det på Alvesta kommunföretags
styrelsemöte den 24 november antogs nya ägardirektiv för de
kommunala bolagen, det vill säga dotterbolagen. Bland annat finns
följande skrivet i de nya ägardirektiven:

För Alvesta Energi AB: utveckla IT-infrastrukturen för data- och
telekommunikation och därigenom förbättra kommunens
attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter.

För Alvesta Utveckling AB: bevaka utbyggnaden av bredband i hela
kommunen

Med anledning av att Alvesta kommun dessutom äger BIVA vars enda
uppgift är att äga aktier i Wexnet AB ställerMatz Athley (M) följande
frågor till Alvesta kommunföretag ABs ordförande Per Ribacke (S):

1. . är det meningen att Alvesta utveckling AB ska bevaka att Alvesta
Energi AB sköter sitt jobb?.eller ska två kommunala bolag jobba med
samma fråga men på olika sätt?

2. hur många aktörer ska Alvesta kommun ha i dessa frågor?

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt att
den besvaras vid nästa sammanträde.

Protokollet ska skickas till
Matz Athley (M)

Per Ribacke (S)

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpedieringgn
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Kommunfullmäktige

KF § 194 Dnr 2015/640.107

Interpellation till ordförande i Alvesta kommunföretag AB
angående Allbohus Fastigheter AB

Beslutsunderlag
1. Interpellation, 25 november 2015

Redogörelse
Mikael Johansson (M) redogör för att det på Alvesta kommunföretags
styrelsemöte den 24 november togs nya ägardirektiv för Allbohus
Fastigheter AB. Ägardirektiven ska användas för att tala om för
bolaget dess huvudsakliga syfte. I dessa finner man bland annat
följande:

1. marknadsföra Alvesta kommun som en attraktiv boende-och
verksamhetsort,

2. sträva efter att utveckla kommunen,
3. hela resultatet eller del av lämnas som koncernbidrag till moderbolaget

(enligt Lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag får en
värdeöverföring inte överstiga hälften av fjolårets vinst),

4. för den cirka tredjedel av förvaltad yta som avser verksamhetslokaler
åt kommunen gäller principen om självkostnad (idag gäller
självkostnadsprincipen enbart de fastigheter som förvärvades 2011
och godkänner en viss vinst). Detta styrs av den så kallade "vitboken".
Detta ägardirektiv innebär att den överenskomna vitboken och avtal bryts.
Om självkostnadsprincipen även ska gälla övriga lokaler tvingas
Allbohus sänka hyran, detta intäktstapp måste de i så fall ta igen på
hyresbostädema. Undra vad Hyresgästföreningen tycker om detta?
Detta skulle dessutom stridamot kravet på affärsmässighet och kan
enligt uppgift uppfattas som en otillåten värdeöverföming),

5. Allbohus ska tillsammans med övriga bolag samarbeta för gemensam
kommunytta (bolaget ska alltid först och främst verka" för bolaget",
detta enligt aktiebolagslagen).

Med anledning av ovanstående ställer Mikael Johansson (M) följande
frågor till Alvesta kommunföretag ABs ordförande Per Ribacke (S):

1. Är det fastighetsbolagets uppgift att marknadsföra kommunen?
2. Är det fastighetsbolagets uppgift att utveckla kommunen?
3. Ska vi inte följa Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag?
4. Ska den överenskomna vita boken kastas? Står vi inte för våra egna

överenskommelser?
5. Ska Allbohus hyresgäster betala för kommunens sänkta hyror?

Utdrags bestyrkandeBeslutsexpediering
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt att
den besvaras vid nästa sammanträde.

Protokollet ska skickas till
Mikael Johansson (M)

Per Ribacke (S)
Akten

UtdragsbestyrkandeJust ~ ngsmä~ sign
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KF § 195 Dnr 2015/641.107

Interpellation till ordförande i Alvesta kommunföretag AB
angående dotterbolagen

Beslutsunderlag
1. Interpellation, 25 november 2015

Redogörelse
Mikael Johansson (M) redogör för att det på styrelsemötet i september
dök plötsligt ett förslag på nya ägardirektiv till alla dotterbolagen upp
på dagordningen.
Oppositionen lyckades skjuta fram beslutet till nästa styrelsemöte för
att ge våra fullmäktigegrupper en chans att titta på dem. Vi från
moderaterna hade en del kritik till ägardirektiven och hoppades att vi
skulle förbättra dem. Av någon anledning fick vi dock inte visa dem
för någon annan, exempelvis de berörda bolagen. Om vi bara ser till
processen där ägardirektiven togs fram, har vi en del synpunkter.
SKL och SABOhar tagit fram en vägledning till hur man tar fram
ägardirektiv till kommunala bolag. Denna vägledning är mycket tydlig
och poängterar vikten av att ta fram nya ägardirektiv i samrådmed
berörda bolag. De till och med föreslår att man låter bolagen ta fram
förslag till ägardirektiv, som ägaren sedan kan se över och godkänna.
Med anledning av ovanstående ställer Mikael Johansson (M) följande
frågor till Alvesta kommunföretag ABs ordförande Per Ribacke (S):

1. är styrelsens ordförande nöjd med processen för framtagandet av de nya
ägardirektiven?

2. har styrelsen tittat på den vägledning som SKL tagit fram?
3. varför fick inte förslagen på nya ägardirektiv visas för berörda bolag?
4. kommer styrelsen att förändra processen till nästa gång det ska tas fram nya

ägardirektiv?

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt
besvaras vid nästa sammanträde.

Protokollet ska skickas till
Mikael Johansson (M)
Per Ribacke (S)

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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KF § 196 Dnr 2015/642.040

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
sjuktal

Beslutsunderlag
l. Interpellationssvar, 11 december 2015
2. Interpellation, 1 december 2015

Redogörelse
Björn Tisjö (M) redogör för att sjukdagarna i Alvesta kommun har
ökat med 3,9 dagar per anställd bara i år. Enligt delårsrapporten per
augusti är varje anställd i Alvesta kommun sjukskriven i genomsnitt
20,8 dagar. Motsvarande siffra för hela riket inom kommunal sektor är
10,2 sjukdagar per person och helår, enligt SCB. Vi är alltså dubbelt
så sjuka i Alvesta kommun. Lägger man ihop den samlade
sjukfrånvaron i Alvesta kommun under ett år innebär det drygt 85
heltidstjänster, då har jag räknat på 1412 nettoårsarbetare och 6
procents sjukfrånvaro vilket också framgår av delårsrapporten.
Sjukskrivningar kostar pengar. De orsakar den utsatte lidande och
besvär. Ett av kommunens främsta mål borde vara att få ner sjuktalen.
Om vi jobbar proaktivt med att minska sjukskrivningar och sätta in
tidiga resurser kan vi spara mycket pengar åt kommunen och istället
för att prata effektiviseringar i fullmäktige kan vi diskutera satsningar.
Ett förväntat underskott skulle kunna bli ett överskott. Jag vill att
kommunen gör mer. Handlingsplaner, utredningar och goda
intentioner finns redan. Nu är det dags att göra mer.

Med anledning av ovanstående ställer Björn Tisjö (M) följande fråga
till kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke (S):

Vad kommer den styrande majoriteten att göra för att minska de
skenande sjuktalen?

Per Ribacke (S) svarar följande:

Sjukdagarna bland Alvesta kommuns anställda ökar, liksom det gör för i
stort sett alla landets kommuner och landsting. Alvestas sjukdagar har
ökat med 3,4 dagar sedan årsskiftet, och är uppe i 21,2 dagar i snitt per
anställd under de senaste tolv månaderna. Mätt i procent av arbetade
timmar så är sjukfrånvaron 6,0 %. Vid årsskiftet var samma siffra 5,1 %.

Vid en jämförelse med SCB:s uppgifter vad gäller antal sjukdagar per
anställd efter sektor och kvartal 3 i år så är antalet sjukdagar per anställd i
samtliga kommuner 1,63 dagar under kvartal 3, Alvesta kommun har
1,62 dagar och för samtliga sektorer är antalet sjukdagar 1, 19 under
kvartal 3.

I
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Under perioden november 2014 till oktober 2015 så var 25 % av alla
frånvarodagar korttidsfrånvaro (frånvaro upp till 14 dagar) och 75 % var
längre frånvaro. Hälften av alla frånvarodagar kommer från medarbetare
som varit sjukskrivna mer än 59 dagar.

Vid halvårsskiftet gjordes en jämförelse med övriga kommuner i länet
och då hade Alvesta den lägsta sjukfrånvaron bland kommunerna. Detta
är dock ingen tröst när sjukfrånvaron ökat allt för mycket i kommunen.
Åtgärder som vidtagits:

- Utbildning för chefer och skyddsombud i arbetsmiljö samt genomgång
av rehabiliteringsprocessen. Fyra utbildningstillfällen har genomförts
under 2015 och ytterligare en utbildning är inplanerad under 2016.

- Friskvårdsvecka genomförs varje vår då medarbetare erbjud gratis att
testa på olika träningstyper.

- Under sex veckor årligen arrangeras en tävling "Hälsostegen" som ska
motivera till friskvård och träning hos medarbetare.

- Utbildning för hälsoinspiratörer för att tidigt upptäcka ohälsa.

- Två personalkonsulter arbetar med förebyggande och rehabiliterande
åtgärder tillsammans med chefer på arbetsplaster.

- Inom Omsorgsförvaltningen pågår arbete med att tillsätta fler chefer,
för att möjliggöra för cheferna att ha ett rimligt antal medarbetare.

- Under 2016 införs tre olika datorstöd, ett rehabiliteringsverktyg som
underlättar handläggningen av rehabiliteringsarbetet, ett system för
rapportering av arbetsskador och tillbud samt ett system för det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

- Friskvårdsbidrag finns för alla anställda, vidraget höjs till 1000 kr per
anställd under 2016.

- Subventionerade priser för medarbetare som tränar på Virda bad och
sportcenter.

- Beslut har tagits om att avsätta pengar för 2016 så att arbetsplatser kan
få bidrag till förebyggande arbetsmiljöinsatser.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt
förklarar den för besvarad.

Protokollet ska skickas till
Björn Tisjö (M)

Per Ribacke (S)

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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KF § 197 Dnr 2015/652.000

Interpellation till Benny Lundh Johansson (SD) angående
arbetsgivaransvar för en fullmäktigeledamot

Beslutsunderlag
1. Interpellation, 7 december 2015

Redogörelse
Tomas Hetlevik (S) redogör för att under hösten har vi i Alvesta
kommun upplevt en hel del turbulens som i hög grad har fokuserat på
Grönkullaskolan och ett antal händelser i anslutning till skolan. Den
allvarligaste frågan har definitivt varit det som i ett tidigt skede
beskrevs som en brutal våldtäkt. En beskrivning som åklagare efter
vederbörlig utredning avskrivit med konstaterandet att det i den
aktuella händelsen inte förekommit något som kunnat karakteriseras
som våld, hot eller ofredande. Det må vara bra att händelsen ej skall
karakteriseras som våldtäkt eller något annat som skulle varit grova
brott, om de inblandade varit vuxna och inte barn. Det är också bra att
veta att även om händelsen ej föranleder vidare åtgärder av de
rättsvårdande myndigheterna, så kommer de sociala myndigheterna att
agera på ett relevant sätt.
Vad som i detta sammanhang är intressant är att de reaktioner och
aktioner som händelserna har genererat, har större intresse för Alvesta
kommunfullmäktige än de ovan beskrivna händelserna, som är en
fråga för rättsvårdande och sociala myndigheter och inte för en
politisk församling som fullmäktige.
Vi vet att reaktionerna på framför allt sociala, eller kanske hellre i
detta sammanhang, asociala media varit kraftiga. Vi vet också att
dessa reaktioner i hög grad har initierats av Sverigedemokraterna eller
individer och nätbaserade media som har tydlig anknytning till
Sverigedemokraterna. Vi vet också att dessa reaktioner innehållit
smutskastning, hot mot enskilda tjänstemän och politiker, samt en
övergripande rasistisk agitation.
Vi kan i backspegeln konstatera att Sverigedemokraterna agerar helt i
enlighet med sin ideologiska vagga, dvs. det nazistiska partiet i
Tyskland under 1920- och -30-talet. Detta parti agerade delvis inom
ramen för ett demokratiskt samhällemed allmänna val etc., men i än
högre grad agerade man utomparlamentariskt genom våldsam
agitation, smutskastning av för partiet icke önskvärda företeelser eller
individer, samt även våld mot för partiet inte önskvärda grupper och
individer.
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Idag ser vi hur Sverigedemokraternaunder hösten valt att arbeta
utomparlamentariskt på olika sätt, bland annat genom att dela ut
flygblad till flyktingar som tagit sig till Lesbos på sin väg undan kriget
i Syrien. Flygblad som i huvudsak ägnade sig åt att smutskasta
Sverige genom lögner som syftade till att avskräcka flyktingarna från
att försöka ta sig till Sverige. Ett beteende som närmar sig
landsförräderi från ett parti som är representerat i Sveriges riksdag, i
många landsting och regioner samt i kommunfullmäktige i de flesta
svenska kommuner.
Mot bakgrund av de händelser i Alvesta som fått stor uppmärksamhet
önskas svar på följande frågor från Benny Lundh Johansson,
gruppledare för Sverigedemokraterna i Alvesta kommunfullmäktige:

l. hur ser Lundh Johansson på den arbetsgivarroll och
arbetsgivaransvar en fullmäktigeledamot har i relation till det som
hänt i Alvesta i form av hot och trakasserier mot anställda i
kommunen?

2. hur ser Lundh Johansson på den uppvigling som förekom på
FaceBook-sidan Folkets röst inför kommunfullmäktiges sammanträde
i november? En verksamhet som initierades av en av
Sverigedemokraternas ledamöter i fullmäktige som tidigare i sociala
media visat upp sina tatueringarmed uppenbart nazistiska symboler
som den s.k. odalrunan.

3. avslutningsvis - hur ser Lundh Johansson på den representativa
demokratin som den stadgas i Regeringsformen, och dess funktion i
det politiska systemet? Vilket ansvar har ett oppositionsparti för att
upprätthålla respekten för det politiska systemet och för de beslut som
fattas i olika politiska församlingar?

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas samt att den
besvaras vid nästa sammanträde.

Protokollet ska skickas till
Tomas Hetlevik (S)

Benny Lundh Johansson (SD)

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering



•• Alvesta
l~ommun Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum
Sida

2015-12-15 39(48)

Kommunfullmäktige

KF § 198 Dnr 2015/648.611

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande
angående Grönkullaskolan

Beslutsunderlag
1. Interpellation, 7 december 2015

Redogörelse
Björn Tisjö (M) redogör för att det är glädjande att arbetetmed Västra
Alvesta och Rönnedalsområdet är igång. Som alltid önskar man att det
skulle gå fortare. Området behöver ett lyft, ett omtag, och de boende
skall känna att Alvesta kommun satsar på stadsdelen. Jag är övertygad
om att det kommer bli bra när det är färdigt.

Turbulensen som varit på Grönkullaskolan den senaste tiden har inte
stärkt vare sig kommunens eller skolans varumärke och vi har kunnat
läsa i tidningarna och höra övrig media rapportera om hur elever söker
sig till andra skolor och personal sjukskriver sig.

En storsatsningmåste göras på skolan och hela området, det kan inte
vänta. Grönkullaskolanbehöver en nystart. I kombination med att
gruppbostäder, äldrecenter och lägenheter byggs kommer det höja
statusen och stärka intrycket av stadsdelen. Det tar dock tid innan
detta står klart, och det är tid som Grönkullaskolan inte har. Låt därför
"Grönkullasatsningen" bli startskottet för den framväxande
stadsdelen.

För att ge elever och personal en trygg arbetsplats där lärandet är i
fokus och bra samhällsmedborgare fostras behövs satsningar. Andra
skolor i Sverigehar jobbat bort utanförskap och förändrat skolor från
grunden genom att engagera elever och lärare i projekt riktade mot
skolor med utanförskap och sjunkande resultat. En del i satsningen
kan vara att anställa fler lärare, ha kuratorer på plats och ge rektor
mandat att utforma skolans organisation och klassystem för att möta
de utmaningar som finns.

Det går att hitta personal som är redo att ta sig an dessa utmaningar.
Men vi lär inte rekrytera några om vi plockar bort pengar ur den redan
ansträngda budgeten. Det behövs självklart ett tillskott av pengar för
att göra satsningar.

Med anledning av ovanstående ställer Björn Tisjö (M) följande frågor
till utbildningsnämndens ordförande:

1. Hur tror ni i den politiska majoriteten att kommande
budgetneddragningar påverkar Grönkullaskolans redan
svåra situation?
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2. Hur hanterar ordföranden och den politiska majoriteten de
svårigheter som uppkommit ( p.g.a. de senaste händelserna) med
att rekryterar nya rektorer, lärare och kuratorer till Grönkullaskolan?

3. Vilka extra insatser görs?
4. Vilken handlingsplan finns för att skolan ska överleva och

normaliseras på sikt?

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas samt att den
besvaras vid nästa sammanträde.

Protokollet ska skickas till
Lars-Olof Petersson (S)
Björn Tisjö (M)

Akten
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KF § 199 Dnr 2015/295.006

Besvarande av motion (V) angående allmänhetens
frågestund

Beslutsunderlag
l. KS § 143, 1 december 2015
2. KS AU§ 138, 17 november 2015
3. Tjänsteskrivelse, 8 oktober 2015
4. KF § 98, 16 juni 2015
5. Motion, 16 juni 2015

Redogörelse
I enmotion föreslå Anne Grotmaak (V) att regelverket för
allmänhetens frågestund förändras så att inte bara frågor som
behandlar mötets dagordning får ställas, utan alla sorters frågor.
Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning §
24, vid varje sammanträdemed kommunfullmäktige beredas tillfälle
att ställa frågor om de ärenden som upptagits i kungörelsen.
Kommunfullmäktiges ordförande meddelade under sin
informationspunkt på fullmäktiges sammanträde den 29 september
2015 att frågan om fonnen för allmänhetens frågestund skickas med
till alla partier med möjlighet, att till presidiet under hösten, inlämna
synpunkter på frågan för att eventuellt efter årsskiftet ändra
hanteringen av allmänhetens frågestund.

Beredning
KS§ 143

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen för besvarad.

Protokollet ska skickas till
Anne Grotmaak (V)
Akten
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KF § 200 Dnr 2015/177.822

Besvarande av motion (M) angående Vislandabadet

Beslutsunderlag
l. KS § 142, 1 december 2015
2. KS AU § 125, 17 november 2015
3. Tjänsteskrivelse, 28 oktober 2015
4. KF § 27, 28 april 2015
5. Motion, 12 april 2015

Redogörelse
I en motion daterad 12 april 2015 föreslår Mikael Johansson (M) att en
utredning genomförs om renovering av Vislandabadet inklusive en ny
solvärmeanläggning. Motionen är rubricerad "Gruppmotion angående
Vislandabadet och ny samlingslokal i Vislanda", men den tar i texten för
motionen enbart upp förslag om Vislandabadet. För den särskilda frågan om
ny samlingslokal hänvisas till kommunfullmäktiges behandling av ett
medborgarförslag om ny samlingslokal och yttrande över det (KF §
108/2015).

I förslaget om renovering av utomhusbadet anges att det är i så dåligt skick
att fritidsförvaltningen har tvingats stänga ner det inför sommaren 2015.
Motionen refererar också till en gammal kostnadsberäkning från 2012 och
bristen att beräkningen inte bedömt solvärmeanläggningens status och
eventuella behov av upprustning eller utbyte. Vidare föreslås att en
projektledare utses som utreder/planerar för renovering av badet och tar
kontakt med olika poolföretag för att hitta alternativa lösningar som kan
minska kostnaderna.

Efter det att motionen lämnats till kommunfullmäktige har kommunen tagit
beslut att sätta av pengar i budgeten för en renovering samt utsett en
projektledare. I den ekonomiska planen ligger ett tillskott med 1,5 mkr i
årlig ökad kostnad, vilket bedöms täcka en investering på ca 20 mkr.
Projektledare är kommunens byggsamordnare vid kommunledningskontoret
(Ulf Arvidsson). Utöver detta har kommunstyrelsen (KS § 95/2015) utsett
kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för byggproj ektet
Vislandabadet samt föreslagit kommunfullmäktige delegera igångsättandet
av byggprojektet till kommunstyrelsen. I projektet sker även en bedömning
av ekonomiskt lämpligt system för uppvärmning av bassänger och
byggnader.

Beredning
KS § 142
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen för besvarad.

Protokollet ska skickas till
Mikael Johans son (M)
Akten
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KF §201 Dnr 2015/636.719

Avskaffandeav vårdnadsbidraget

Beslutsunderlag
l. KS § 146, 1 december 2015
2. Tjänsteskrivelse, 30 november 2015

Redogörelse
Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag kommer att
upphöra från och med den 1 febrnari 2016. Den 18 november sa
riksdagen ja till regeringens proposition 2014/15:147 om att
vårdnadsbidraget ska avskaffas. Formellt innebär ändringen att lagen
om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av
januari månad 2016. Beslut om vårdnadsbidrag som tas före 31
januari om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari löper
beslutsperioden ut. Det kommunala vårdnadsbidraget är frivilligt att
införa och därför utgår inget statsbidrag kopplat till bidragsformen.
Avskaffandet av vårdnadsbidraget får således inte några konsekvenser
för kommunens intäkter från statsbidrag.

Familjer som har vårdnadsbidrag kan inte få vårdnadsbidraget förlängt
genom nya beslut efter 31 januari 2016. Familjer som har beslut om
vårdnadsbidrag som löper efter januari månads utgång kan behålla
bidraget bidragsperioden ut. Vårdnadsbidraget föreslås avskaffas från
och med den 1 januari 2016. Det innebär att inga ansökningar tas emot
från och med detta datum.

Beredning
KS§ 146

Yrkanden
Kauko Antbacke (KD) och Benny Lundh Johansson (SD) yrkar avslag
till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Per Ribacke (S) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag
till beslut och på Kauko Antbacke (lill) och Benny Lundh Johanssons
(SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär
röst på kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst innebär röst på
Kauko Antbacke (KD) och Benny Lundh Johanssons (SD)
avslagsyrkande.

Med 36 ja-röster, 10 nej-röster och 1 som avstår från att delta beslutar
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Röster redovisas i separat bilaga till protokollet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vårdnadsbidrag avskaffas från och
med den 1 januari 2016.

Protokollet ska skickas till
Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Kommunfullmäktige

KF § 202 Dnr 2014/399.113

Val av styrelseledamöteroch suppleanter till nybildat
dotterbolag för Allbohus Fastighets AB

Beslutsunderlag
l. VB § 20, 15 december 2015

Redogörelse
Allbohus Fastighets AB står inför försäljning av Moheda 4: 184 i
Moheda. Allbohus styrelse beslutade 2015-12-03 att fastigheten ska
säljas genom paketering. Detta beslut innebär att Allbohus säljer
fastigheten till ett nybildat dotterbolag till Allbohus, dotterbolaget i sin
tur kommer att säljas vidare till en extern köpare via
aktieöverlåtelseavtal. Att sälja via paketering istället för att sälja
fastigheten på traditionellt sätt medför att Allbohus säljer ett bolag
som äger fastigheten istället för fastigheten som sådan och innebär
således en skattemässig fördel för Allbohus. Försäljningen beräknas
slutföras under första kvartalet 2016.

Dotterbolaget är under bildande och föreslås ha samma
styrelseledamöter och suppleanter som i Allbohus Fastighets AB.

För ledamöter och suppleanter i dotterbolaget utgår ingen ersättning.
Då dotterbolaget överlåts till ny ägare (beräknat under första kvartalet
2016) kommer registrerade ledamöter och suppleanter att
avregistreras.

Beredning
VB §20

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter och ersättare utse:

Ledamöter:

Tommy Mases (S), ordf.

Edina Maslac (S)

Mats Nilsson (C)

Mikael Johansson (M), vice ordf.

Tommy Everthsson (AA)

Ersättare:

I
Erik Olofsson (S)

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Anders Herwin (C)

Vakant (MP)

Anders Johnsson (M)

Ulf Larsson (L)

Protokollet ska skickas till
AllboHus AB

Personal

Akten

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF §203 Dnr 2014/399.113

Entledigande av ersättare i Alvesta utveckling

Beslutsunderlag
l. Begäran om entledigande, 7 december 2015

Redogörelse
Fredrik Grengby (MP) har begärt att bli entledigad från sina
förtroendeuppdrag som ersättare i Alvesta Utveckling AB och
Allbohus AB.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fredrik Grengby (MP) från
sina uppdrag som ersättare i Alvesta Utveckling AB samt AllboHus
AB.

Protokollet ska skickas till
Fredrik Grenby (MP)
AllboHus AB

Alvesta Utveckling AB
Personal

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering



Ordinarie ledamöter När- Ersättare När- § § 183 § 184 § 201
varo varo Sluten

omröstning Ja avstår nej Ja avstår nej Ja avstår nej

Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015

11. Per Ribacke s 1 1 1

2. Frida Christensen s 1 1 1 1

3. Robert Olesen s 1 1 1 1

4. Rose-Marie Larsson s 1 1 1 1

5. Sebastian Ohlsson s 1 1 1 1

6. Sonia Muhlenthler s 1 1 1 1

Salsamendi
7. Lars-Olof Petersson s 1 1 1 1

8. Lisbeth Holmqvist s 1 1 1 1

9. Anna-Karin Bjuvsjö s o Peter Johansson 1 1 1 1

Johansson
1 O. Johnny Lundbero s 1 1 1 1

11. Tomas Hedevik s 1 1 1 1

12. Anita Lindstedt s 1 1 1 1

13. Tommy Mases s 1 1 1 1

14. Thomas Haraldsson e 1 1 1 1

15. Sven Sunesson tom § e 1 1 1 o
189

16. Monica Pihl e o Mats Nilsson 1 1 1 1

17. Jonas Enakvist e 1 1 1 1 ~._

18. Hagart Valtersson e 1 1 1 1 .. ~ ~

19. Andreas Nilsson e 1 1 1 1 ----



Ordinarie ledamöter När- Ersättare När- § § 183 § 184 § 201
varo varo Sluten

omröstning Ja avstår nej Ja avstår nej Ja avstår nej

Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015

20. Heléne Andersson e 1 1 1 1

21. Blroít Andersson MP 1 1 1 1

22. Anita Thörn von Rosen MP 1 1 1 1

23. Thomas Johnsson M 1 1 1 1

24. Mikael Johansson M 1 1 1 1

25. Helen Gustavsson M 1 1 1 1

26. Matz Athlev M 1 1 1 1

27. Niclas Salomonsson M 1 1 1 1

28. Gunilla Gustafsson M o Kia Johnsson 1 1 1 1

29. Tomas Öhling M 1 1 1 1

30. Rune Gustafsson M 1 1 1 1

31. Björn Tisiö M 1 1 1 1

32. Sara Karisma M 1 1 1 1

33. Lennart Johansson SD 1 1 1 1

34. David Kristiansson SD 1 1 1 1

35. Thomas Falk SD o 1

36. Benny Lundh SD 1 1 1 1

Johansson
37. Fredrik Johansson SD 1 1 1 1 ..;;;

38. Tommv Ernemvr SD 1 1 1 1 . LJ
39. Gustaf Arvidsson SD 1 1 1 1 ~

~
~

~



Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015
Ordinarie ledamöter När- Ersättare När- § § 183 § 184 §201

varo varo Sluten
omröstning Ja avstår nej Ja avstår nej Ja avstår nej

40. Lars-Olof Franzén M 1 1 1 1

41. Jimmy Hammarström ~A 1 1 1 1

42. Maria Magnusson M o Jan-Eric 1 1 1 1

Everthsson Svensson
43. Tommy Everthsson lA.A 1 1 1 1

44. Kauko Antbacke KD 1 1 1 1

45. Christer Brincner KD 1 1 1 1

46. Börue Nielsen ~ 1 1 1 1

47. Anne Grotmaak ~ 1 1 1 1

48. Bengt-Olof Söderström L 1 1 1 1

49. Bertil Olsson, ordf s 1 1 1 1

~
~

~
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