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Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 25 mars 2014 kl. 18.30 – 21.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 20 och § 21 kl. 19.35 – 20.00. 
 
15 - 27 

 
 
Beslutande 

 
 
Tommy Everthsson (AA), ordf. 

 
 
Annika Kuparinen-Larsson (S) 

 Thomas Johnsson (M) Sebastian Ohlsson (S) 
 Mats Johnsson (M) Sonia Muhlethaler Salsamendi (S) 
 Helen Gustavsson (M) Johny Lundberg (S) 
 Niclas Salomonsson (M) Lisbeth Holmqvist (S) 
 Siv Wittengård (M) Bertil Olsson (S) 
 Anders Malmqvist (M) Valbone Hasani (S) 
 Sara Karlsmo (M) Per Ribacke (S) 
 Petter Reinholdsson (M) Jessica Madsen (S) 
 Rune Gustavsson (M) Ulla Edholm (V) 
 Per Hjalmarsson (M) Anne Grotmaak (V) 
 Tomas Öhling (M) Birgit Andersson (MP) 
 Kia Johnsson (M) Robert Öström (MP) 
 Thomas Haraldsson (C) Lars-Olof Franzén (AA) 
 Sven Sunesson (C) Jimmy Hammarström (AA) 
 Lars-Erik Gustafsson (C) Anders Sandgren (AA) 
 Monica Pihl (C) Kristoffer Roth (AA) 
 Johny Haraldsson (C) Isabella Barindelli (AA) 
 Heléne Andersson (C) Jan Johansson (AA) 
 Bengt-Olof Söderström (FP) Margareta Wiridén (AA) 
 Kauko Antbacke (KD) Olof Haglund (AA) 
 Mia Gällring (KD) (SD) 
 Robert Olesen (S) (SD) 
 Rose-Marie Larsson (S) (SD) 
 Lars-Olof Petersson (S)  
   
   
Närvarande ersättare        
   
Övriga deltagare   
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Justering tid och plats Alvesta 2014-03-28 kl. 15.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Tommy Everthsson (AA)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anne Grotmaak (V)     Annika Kuparinen-Larsson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2014-03-25 
Anslaget under tiden 2014-03-28 – 2014-04-22 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KF § 15 Dnr 2013/017.000 

Allmänhetens frågestund 

Redogörelse 
Sammanträdet ajourneras för allmänhetens frågestund kl. 18.35 – 
18.50. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 februari ställdes 13 frågor 
som vid dagens sammanträde besvaras. Frågorna har besvarats av 
omsorgsnämndens ordförande Helen Gustavsson (M). Nedan följer 
samtliga frågor och svar. 

1. Vad har Alvesta kommun gjort för att planera för ett boende 
för våra 5 ungdomar som i dagsläget har beslut enligt LSS? 

2. Finns det någon beredskap eller planering för de ungdomar 
som inom en snar framtid kommer att ansöka om bostad med 
särskild service för vuxna enligt LSS? 

3. Vilket besked, anser ni, att vi ska ge våra ungdomar som 
väntar på att få flytta till eget boende enligt LSS (de har rätt att 
få veta detta)? 

4. Vilken typ av boende kommer ni att planera för? 

De senaste åren har vi genomfört ett omfattande dialog och 
planeringsarbete. Vi har haft träffar på dagcenter där politiker från 
omsorgsnämnden, föräldrar och personal från både 
omsorgsverksamheten som socialtjänsten träffats. På dessa möten har 
starka önskemål förts fram om att det byggs nya bostäder, men också 
att det ska vara kategoriboende för att gruppen ska fungera bra. Från 
föräldrar har också förts fram önskemål om att kunna påverka vilka 
som bor tillsammans på boendena. 

I sammanhanget vill jag nämna att det finns brukare som tackat nej till 
erbjuden lägenhet. Min bedömning är att det finns behov av att 
utveckla kommunikationen mellan brukare och kommunen i frågor 
som rör framtida behov av bostäder. Vi har en organisation där LSS- 
verksamheten är uppdelad på två nämnder, utbildningsnämnden upp 
till 21 år och omsorgsnämnden från det att personen fyller 21 år. 

Under 2013 har omsorgsnämnden fattat beslut om olika delar av 
vägledning inom LSS (lag om stöd och service för vissa 
funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen). I arbetet med att ta 
fram vägledningarna har deltagit representanter från KPF och KHR. 
Arbetet fortsätter under året. 

För att få dialogen att fungera på ett bra sätt behövs samverkansarbete 
mellan förvaltningsverksamheten och brukarna inför personens 21 års 
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dag. Fram till 21 årsdagen finns verksamhetsansvaret inom 
socialtjänsten, därefter sker övergång till omsorgens verksamhet. 
Övergången mellan förvaltningarna måste fungera på ett så bra sätt 
som möjligt. Övergången sker oftast i samma tid som man börjar 
tänka på att flytta till en egen bostad. Det är ett stort steg att flytta till 
eget boende. Förberedelsen inför flytten är individuell och det är 
viktigt att ha en bra kommunikation om tidpunkt för ansökan. 

Planeringen av bostäder utgår från de behov som enligt lagstiftningen 
ska uppfyllas. 

5. Vem ska ta hand om vuxna över 21 år om de blir sjuka? 

Det finns möjlighet att söka stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen 
(SoL). 

6. Det finns färdiga och byggklara tomter i närheten av dagcenter 
och Taggen. Kan det bli aktuellt att bygga ett boende för våra 
unga vuxna där (det borde vara ett effektivt sätt att spara 
pengar på. Närheten till dagcenter och Taggen kan ju vara ett 
sätt för personal att hoppa in och stötta vid akuta behov etc.)? 

Var boende slutligen kommer att byggas kan jag inte svara på i 
dagsläget. Förslag på själva lokaliseringen av bebyggelsen tas fram 
senare under den pågående planeringsprocessen. 

7. (Angående tillgång till fordon för korttid och boenden för 
fritidsaktiviteter etc.) Har brukare och personal tillgång till 
kommunalbilarna under helger och kvällar? 

Om det för verksamheten finns behov av kommunbil under helger och 
kvällar så har personalen tillgång till omsorgsnämndens bilar. 

8. Är bussarna på dagcenter tillgängliga på fritiden för kortis och 
boenden? 

De fordon som finns ska naturligtvis i första hand användas inom 
ramen för den verksamhet som de är avsedda för. 

Användning av kommunens fordon för andra ändamål än de som ingår 
i kommunens verksamhet är inte tillåten. 

9. Är det problem med taxirörelsen som gjort att man inte får 
låna kommunbilarna? 

Nej. 

10. Om det är så enligt fråga 10, vilka konsekvenser blir det om 
man i alla fall får använda kommunbilarna som inte används 
mycket under kvällar eller helger? 

Frågan inte aktuell att besvara eftersom svaret på fråga 9 är NEJ. 
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11. Finns det utrymme för spontanitet för boende och personal på 
kortis och boenden (ex 3 killar på Ugglan vill gå på bio i 
Växjö en lördagkväll. Det är 1 timme till filmen börjar)? 

Utrymme finns självklart i den omfattning som det är möjligt med 
hänsyn till respektive brukares förutsättningar och förmåga samt 
tillgängliga personalresurser. 

(Angående avgifter för medicinutdelning, hemsjukvård m.m.) 

12. Ska ungdomarna betala 100 kr/gång när personalen ser till att 
de får sin dagliga medicin? Är inte daglig medicin egenvård? 
Alvedon eller liknande vid huvudvärk eller mensvärk, ska man 
då betala 100 kr om personalen plockar fram tabletten? En 
antibiotikakur? 

Svar: Ja. 

Ingen avgift har tagits ut tidigare. Enligt ett nytt nämndsbeslut ska 
avgift tas ut vid HSL-insats. De flesta kommuner har övergått till att ta 
ut avgift. I grunden handlar detta om att omsorgsnämnden följer 
likställighetsprincipen i kommunallagen. 

13. Vision Alvesta. Har Alvesta kommun någon framtidsvision? 
Finns i så fall våra barn- ungdomar-vuxna med rätt till LSS-
insatser med i visionen? I så fall hur ser den visionen ut? 

Sedan den 21 januari 2014 pågår arbete med Alvesta kommuns nya. 
Alla är välkomna att lämna synpunkter och funderingar. På 
kommunens hemsida finns möjlighet att lämna synpunkter. När sedan 
idéer och synpunkter inhämtats kommer de att tillsammans med 
politikernas förslag ligga till grund för den nya vision som ska 
formuleras. Visionen ska sedan fastställas i juni 2014 av Alvesta 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige får vid dagens sammanträde följande frågor av 
en kommuninvånare: 

1. De flesta av oss föräldrar har i samband med ex individuell plan                          
tillsammans med LSS-handläggare tidigare planerat och diskuterat                           
framtida boende utifrån de behov som brukaren har efter avslutad                            
skolgång vid 21-22 års ålder. Finns dessa uppgifter tillgängliga för                        
ansvariga politiker (i så fall borde inte den här situationen överhuvud-                            
taget behövt att uppstå)? 

2. Behöver det verkligen ta så lång tid att planera och besluta om ett                                
särskilt boende när behovet varit känt i många år? Behov kommer                                      
att finnas även i framtiden. Kommer Alvesta kommun att vara                                  
förberedda på att det behövs nya bostäder inom en mycket snar                             
framtid? 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-03-25 6(21) 

Kommunfullmäktige 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

3. Fungerar kommunikationen mellan utbildningsnämnd och                             
omsorgsnämnd bra vid överlämnandet vid 21 års ålder?                                                  
Vem ansvarar för att informationen kommer riktigt fram? 

4. Vi vill ha svar på vår fråga nr 3 från förra mötet. Vilket besked                                         
ska vi ge våra ungdomar som väntar på att få flytta till eget                                          
boende? Ni är skyldiga dom ett ärligt svar. 

5. Beträffande kommentaren från Helen Gustavsson om att några                                         
har tackat nej till erbjudna lägenheter. Har inte våra ungdomar                                           
rätt att tacka nej till något som inte alls passar för ens behov,                                             
utan att känna tryck från kommunen? 

6. Beträffande spontanitet (fråga 11 från 25/2). Vilket utrymme                                            
för spontanitet finns det på ett boende med endast en personal                                        
efter ett visst klockslag på kvällen? 

Kommunfullmäktige får ytterligare frågor av en kommuninvånare: 

1. Vet ni om att föräldrarna till ungdomar som fyllt 21 år står                                            
helt utan ersättning när de måste vabba? Att SoL skulle vara                                         
ett alternativ existerar inte. Har själv fått erbjudande att                                    
hemtjänsten kan komma och titta in under dagen. Men vem                                      
skulle lämna en normalbegåvad 4-6 åring hemma som är                                          
sjuk för dagen, och låta en främmande människa från                                     
hemtjänsten titta in en gång under dagen? Lagen är skriven                                       
med tanke att kommunerna har ordnat bostad tills de fyller                                            
21 år. För år 2014 är även vi föräldrar till funktionshindrade                                          
ute i förvärvslivet. Men ska kommunen fortsätta med den                        
bostadsplanering som nu är så kommer föräldrar till de                          
funktionshindrade stå utan semester, för dagarna är                                          
förbrukade genom vabb. Och har du ingen förstående                                      
arbetsgivare så är du arbetslös. 

2. Vilken typ av nya lägenheter är det ni planerar för?                                                  
Bygg för det som efterfrågas. Och för inte om samma fel                                            
som med Rådmannen. En servicebostad ska ha                             
gemensamhetsutrymme som rymmer alla boende och                                           
personal samtidigt. 

3. Har ni läst Socialstyrelsens utgåva ”Bostad med särskild                                       
service för vuxna enligt LSS”? Den påvisar åtskilliga                                    
felaktigheter i kommunens arbetssätt. 

4. Ska lagen eller kommunens nya vägledning gälla? 
 
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att frågorna överlämnas till 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden för ett skriftligt svar till 
frågeställarna inom 14 dagar.  
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KF § 16 Dnr 2013/015.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Kommunfullmäktiges ordförande har vid dagens sammanträde ingen 
information att delge kommunfullmäktiges ledamöter. 
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KF § 17 Dnr 2013/016.007 

Information från revisorerna 

Redogörelse 
Revisorerna har vid dagens sammanträde ingen information att delge 
kommunfullmäktiges ledamöter.  
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KF § 18 Dnr 2014/122.336 

Anmälan av medborgarförslag angående skötsel av 
ängsmark i kommunen 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, 26 februari 2014 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag redogörs för att ängsmarker är ett tusenårigt 
kulturarv som idag är sällsynt såväl i landsbygdsmiljö som i 
stadsmiljö. Med anledning av detta föreslås att kommunen initierar 
skötsel så att ängens mångfald kan fortleva. Förslagsgivaren föreslår 
följande: 

1. Bränning eller slåtter i Bruntes hage i år 
2. Inventering av andra ängsmarker i hela kommunen för att ta fram några objekt där 

kommunen tar ansvar för skötseln 
3. Kontinuitet av skötseln. Röjning på våren och slåtter/bränning på eftersommaren. 

Naturskyddsföreningen kan hjälpa till men inte ta hela ansvaret 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande och beslut inom 3 månader. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

(uppgift borttagen) 

Akten  
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KF § 19 Dnr 2013/585.730 

Nytt serviceboende enligt LSS 

Beslutsunderlag 
1. KS § 16, 4 mars 2014 

2. ON § 68, 3 december 2013 

3. Tjänsteskrivelse, 20 november 2013 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade 25 september 2013 (ON § 47) att ge 
förvaltningen i uppdrag att presentera ett kostnadsförslag för 
byggnation och drift av ett LSS-boende omfattande tolv lägenheter. 

Omsorgsnämnden beslutar 3 december 2013 godkänna och överlämna 
investeringsprojektet till kommunstyrelsen för skyndsam beredning 
till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 4 mars 2014 och beslutar då 
föreslå fullmäktige besluta att: 

1. nytt LSS-boende ska byggas, 
2. i arbetet med förslag till mål och budget 2015 – 2017 beakta den nya 

verksamheten och byggnationen, 
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att avgöra lokaliseringen, 
4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med omsorgsnämnden besluta 

om genomförande av byggprojektet 

Beredning 
KS § 16 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Kauko Antbacke (KD), Birgit Andersson (MP), 
Robert Olesen (S), Tomas Öhling (M), Thomas Haraldsson (C), Anne 
Grotmaak (V), Lars-Olof Franzén (AA) och Bengt-Olof Söderström 
(FP) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Birgit Andersson (MP) tilläggsyrkar följande: att det nya LSS boendet 
följer energi- och miljöplanens riktlinjer vad gäller låg energi och 
klimatpåverkan. Som också är antaget som ett direktiv till Allbohus. 

Robert Olesen (S) och Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till Birgit 
Anderssons (MP) tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutat bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar sedan kommunfullmäktige på Birgit Anderssons 
(MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 
bifalla Birgit Anderssons (MP) tilläggsyrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. nytt LSS-boende ska byggas, 
2. i arbetet med förslag till mål och budget 2015 – 2017 beakta                                       

den nya verksamheten och byggnationen, 
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att avgöra lokaliseringen, 
4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med                                

omsorgsnämnden besluta om genomförande av byggprojektet 
5. det nya LSS boendet följer energi- och miljöplanens riktlinjer                                      

vad gäller låg energi och klimatpåverkan. Som också är antaget                                 
som ett direktiv till Allbohus. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomi 

Omsorgsförvaltningen 

Akten 
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KF § 20 Dnr 2014/125.003 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
integrationspolicy 

Beslutsunderlag 
1. Interpellationssvar, 21 mars 2014 

2. Interpellation, 5 mars 2014 

Redogörelse 
Ledamoten Johnny Lundberg (S) redogör för att frågor angående 
policydokument gällande invandrares möjligheter till integration i 
Alvesta ställdes till kommunstyrelsens ordförande på ett 
fullmäktigesammanträde för ungefär ett år sedan. Med anledning av 
detta ställer Johnny Lundberg (S) följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Mats Johnsson (M): 

1. Min undran är om du under det år som gått tillsatt någon arbetsgrupp                                           
eller gett kommunchefen i uppdrag att utforma en sådan handling för                     
ställningstagande i fullmäktige? 

Svar: Nej jag har inte tillsatt någon arbetsgrupp eller gett 
kommunchefen i uppdrag att ta fram ett policydokument rörande 
integration. 

2. Anser du att det är viktigt för anställda, chefer, fackliga företrädare och                               
invandrare att veta vad fullmäktige har för uppfattning? 

Svar: Utgångspunkten är enligt min uppfattning att alla människor ska 
behandlas lika. Jag utgår från att förvaltningarna och bolagen följer 
den lagstiftning som finns. 

3. Om du anser frågan viktig, varför har det inte gett något synbart                                            
resultat i form av påbörjat arbete? 

Svar: Integrationsfrågorna kommer att vara en viktig del i vår 
planering av budget 2015, plan 2016-2017. 

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

Protokollet ska skickas till 
Johnny Lundberg (S) 

Mats Johnsson (M) 

Akten   
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KF § 21 Dnr 2014/126.003 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
policydokument för funktionshindrade 

Beslutsunderlag 
1. Interpellationssvar, 21 mars 2014 

2. Interpellation, 5 mars 2014 

Redogörelse 
Ledamoten Johnny Lundberg (S) redogör för att frågor gällande 
policydokument rörande funktionshindrades möjlighet till anställning i 
Alvesta kommun ställdes till kommunstyrelsens ordförande för 
ungefär ett år sedan. I interpellationen redogörs även för att 
kommunstyrelsens ordförande har fört samtal med Samhall. Med 
anledning av detta ställer Johnny Lundberg (S) följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande: 

1. Vilka överenskommelser gjordes på detta möte (med Samhall)?                             
Förhoppningsvis inga överenskommelser som inte har förankring                                                   
i av fullmäktige antagna regler. 

2. Om du sammanträdde med Samhall utan ett sådant dokument i                                            
ryggen, vems talan förde du då? Din egen, moderaternas, dom                          
funktionshindrades? 

3. Det har nu gått närmare ett år sedan du fick frågan. Har du under det                                         
året gett t.ex. kommunchefen eller någon annan i uppdrag att ta fram                                  
policydokument till fullmäktige så att styrelser, nämnder och bolag                                            
kan upprätta handlingsplaner? 

4. Anser du att funktionshindrade bör ha rätten till arbete i kommunen                                       
t.ex. via lönebidrag i samarbete med Arbetsförmedlingen? 

5. Tycker du att det är rimligt att det är upp till varje personalrekryterare                               
alternativt förvaltningschef att förhålla sig till frågan helt efter intresse? 

6. Anser du att funktionshindrade som söker arbete i Alvesta kommun på                             
reglerat sätt ges möjlighet till arbete?  

Svar: I de kontakter och möten som jag har i mitt uppdrag som 
kommunstyrelsens ordförande representerar jag Alvesta kommun. Så 
också när jag träffar exempelvis Samhall. 

Någon konkret överenskommelse med Samhall om 
arbetsmarknadsåtgärder inriktade på funktionshindrade finns inte i 
nuläget. Nästa möte är inplanerat till den 3 april. 

Min uppfattning är att förvaltningarna och bolagen har att följa den 
lagstiftning som finns, också vad avser funktionshindrade. Jag har inte 
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fått några signaler om att det finns brister som föranleder framtagande 
av något slags styrdokument i just dessa frågor. 

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

Protokollet ska skickas till 
Johnny Lundberg (S) 

Mats Johnsson (M) 

Akten 
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KF § 22 Dnr 2014/140.311 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
omledning av tung trafik från Allbogatan 

Beslutsunderlag 
1. Interpellationssvar, 21 mars 2014 

2. Interpellation, 17 mars 2014 

Redogörelse 
Ledamoten Lars-Erik Gustafsson (C) redogör för att det råder oklarhet 
i vilka frågor som ska beredas av kommunstyrelsen respektive 
nämnden för samhällsplanering. En av dessa frågor gäller tung trafik 
på Allbogatan. Med anledning av detta ställer Lars-Erik Gustafsson 
(C) följande frågor: 

1. Är det kommunstyrelsen som äger frågan för diskussioner med                           
Trafikverket? 

Svar: Kommunstyrelsen ansvarar enligt gällande reglemente för 
frågor som rör övergripande trafikpolitik och trafikförsörjning. I 
kommunstyrelsens uppdrag ingår också att som företrädare för 
kommunen föra diskussioner med exempelvis Trafikverket. 

2. Om kommunstyrelsen äger frågan pågår det några förhandlingar                                       
med Trafikverket? 

Svar: Tung trafik är naturligtvis en fråga som finns med på 
agendan i mötena med Trafikverket. 

3. Är detta en fråga som är prioriterad av kommunstyrelsens                                         
ordförande och nuvarande majoriteten i kommunen? 

Svar: Beredning av frågan sker i kommunstyrelsens strategiska 
utskott. 

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

Protokollet ska skickas till 
Johnny Lundberg (S) 

Mats Johnsson (M) 

Akten 
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KF § 23 Dnr 2014/145.131 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
Migrationsverkets lokaler i Alvesta 

Beslutsunderlag 
1. Enkel fråga, 24 mars 2014 

Redogörelse 
Bertil Olsson (S) ställer frågor till kommunstyrelsens ordförande med 
anledning av att Migrationsverket enligt uppgift har planer på att flytta 
sitt kontor i Alvesta till Växjö. Frågorna lyder: 

1. Är du informerad om detta? 
Mats Johnsson (M) svarar ja på denna fråga. 

2. Om så är fallet. Hur tänker du agera för att kontoret skall vara kvar                                            
i Alvesta? 
Mats Johnsson (M) svarar: jag har agerat genom att prata med                          
Migrationsverkets chef i Alvesta och med landshövdingen.                                 
Kommunchefen har även varit i kontakt med länsrådet i frågan.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas samt förklarar den 
besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Bertil Olsson (S) 

Mats Johnsson (M) 

Akten  
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KF § 24 Dnr 2013/370.730 

Besvarande av motion (S) om telefoni på korttidsboenden 

Beslutsunderlag 
1. KS § 29, 4 mars 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 6 december 2013 

3. KF § 107, 17 september 2013 

4. Motion, 10 september 2013 

Redogörelse 
I en motion redogör Robert Olesen (S) att patienter inlagda på 
landstingets vårdinrättningar har möjlighet att få telefon inkopplad till 
vårdplatsen utan att behöva skaffa nytt abonnemang. På kommunens 
korttidsboende finns inte denna möjlighet idag. Med anledning av 
detta föreslår Socialdemokraterna att korttidsboendena i kommunen 
utrustas på samma sätt som landstingets vårdinrättningar med 
möjlighet till patienttelefon. 

Omsorgsförvaltningen har undersökt förutsättningarna och ser inte att 
det finns samma behov av patienttelefon på korttidsplatserna som på 
landstingets vårdinrättningar. Anledningen är dels att samtliga av 
äldreboenden har en väl fungerade service som det är nu och som 
motsvarar behovet samt dels att problematiken med säkerhet som 
landstinget har på sina vårdinrättningar inte finns på kommunens 
korttidsplatser. 

Beredning 
KS § 29 

Yrkanden 
Tommy Mases (S), Thomas Haraldsson (C), Robert Olesen (S), Bertil 
Olsson (S), Birgit Andersson (MP) och Johnny Lundberg (S) yrkar 
bifall till motionen. 

Helen Gustavsson (M) och Kia Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Tommy Mases (S) med fleras yrkande och finner att 
fullmäktige beslutat enligt Tommy Mases (S) 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 
Tommy Mases (S) yrkande. 

Med 25 ja-röster och 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Röster redovisas i separat bilaga till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med 
upprättad tjänsteskrivelse. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Protokollet ska skickas till 
Robert Olesen (S) 

Omsorgsförvaltningen 

Akten  
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KF § 25 Dnr 2014/005.113 

Val av ledamot i Kommunföretag AB 

Beslutsunderlag 
1. VB § 2, 25 mars 2014 

2. KF § 12, 25 februari 2014 

3. Begäran om entledigande, 4 februari 2014 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade 25 februari 2014 entlediga Sven 
Sunesson (C) från sitt uppdrag som ledamot i Kommunföretag AB.  

Då något nyval till posten inte gjordes vid sammanträdet har 
fullmäktige att fatta beslut om att föreslå bolagsstämman utse ny 
ledamot i Kommunföretag AB. 

Beredning 
VB § 2 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Kommunföretag AB utse: 

1. Thomas Haraldsson (C) till ny ledamot i Kommunföretag AB 
2. Jonas Engkvist (C) till ny ersättare i Kommunföretag AB 

Protokollet ska skickas till 
Thomas Haraldsson (C) 

Jonas Engkvist (C) 

Personal 

Kommunföretag AB 

Akten 
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KF § 26 Dnr 2014/005.113 

Entledigande och val av ordinarie ledamot (C) i 
utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 
1. VB § 3, 25 mars 2014 

2. Begäran om entledigande, 4 mars 2014 

Redogörelse 
Thomas Haraldsson (C) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
ordinarie ledamot i utbildningsnämnden. 

Beredning 
VB § 3 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Thomas Haraldsson (C) från sitt uppdrag som ordinarie                                       
ledamot i utbildningsnämnden 

2. Utse Jonas Engkvist (C) till ordinarie ledamot i utbildningsnämnden                                       
för återstående del av mandatperioden 2011 – 2014  

3. Utse Eva Johansson (C) till ersättare i utbildningsnämnden för                                      
återstående del av mandatperioden 2011 – 2014  

Protokollet ska skickas till 
Thomas Haraldsson (C) 

Eva Johansson (C) 

Personal 

Utbildningsnämnden 

Akten 
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KF § 27 Dnr 2014/100.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige tar del av följande meddelanden: 

1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen.                                              
NIF § 7, 18 februari 2014 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de redovisade 
meddelandena samt lägga dessa till handlingarna.  

Protokollet ska skickas till 
Akten  
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