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Sammanträdesdatum 

2014-10-28 1(38) 

Kommunfullmäktige 
 

Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 28 oktober 2014 kl. 18.30 – 21.45. 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 64 och § 65 kl. 18.45 – 19.05, mellan § 66 och § 67 kl. 
19.30 – 19.55 samt mellan § 77 och § 78 kl. 21.05 – 21.10. 
 
64 - 90 

 
 
Beslutande 

 
 
Bertil Olsson (S) ordf. 

 
 
John-Erik Pettersson (M) 

 Per Ribacke (S) Suzanne Karlsson (M) § 64-72 
 Peter Johansson (S) Gunilla Gustafsson (M) 
 Torbjörn Svensson (S) Tomas Öhling (M) 
 Rose-Marie Larsson (S) Rune Gustafsson (M) 
 Sebastian Ohlsson (S) Björn Tisjö (M) 
 Sonia Muhlenthler Salsamendi (S) Sara Karlsmo (M) 
 Lars-Olof Petersson (S) Lennart Johansson (SD) 
 Jessica Madsen (S) David Kristiansson (SD) 
 Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S) Thomas Falk (SD) 
 Johnny Lundberg (S) Benny Lundh Johansson (SD) 
 Tomas Hedevik (S) Fredrik Johansson (SD) 
 Anita Lindstedt (S) Tommy Ernemyr (SD) 
 Tommy Mases (S) David Bolander (SD) 
 Thomas Haraldsson (C) Jan-Eric Svensson (AA) 
 Sven Sunesson (C) Jimmy Hammarström (AA) 
 Monica Pihl (C) 1:e vice Maria Magnusson Everthsson (AA) 
 Jonas Engkvist (C) Tommy Everthsson (AA) 
 Hagart Valtersson (C) Kauko Antbacke (KD) 
 Andreas Nilsson (C) Christer Brincner (KD) 
 Heléne Andersson (C) Börge Nielsen (V) 
 Birgit Andersson (MP) Anne Grotmaak (V) 
 Anita Thörn von Rosen (MP) 

Thomas Johnsson (M) 
Mikael Johansson (M) 
Helen Gustavsson (M) 
 
 
 
 

Bengt-Olof Söderström (FP) 2:e vice 
Anders Johnsson § 73-90 

   
Närvarande ersättare             
   
Övriga deltagare Simon Johannisson, ekonomichef § 76  
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Justering tid och plats Alvesta 2014-11-06  kl. 15.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Bertil Olsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Thomas Haraldsson (C)   Jimmy Hammarström (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2014-10-28 
Anslaget under tiden 2014-11-07 – 2014-11-28 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KF § 64 Dnr 2014/005.113 

Val av valberedning för kommunfullmäktige under 
mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige ska, enligt 36 § i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, vid sitt första sammanträde för mandatperioden välja 1 
ledamot och 1 ersättare från varje politiskt parti i fullmäktige till 
valberedning. 

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till alla val som 
fullmäktige ska förrätta under mandatperioden. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2015-2018 utse 
följande ledamöter och ersättare i valberedningen: 

Ledamöter   Ersättare 
Per Ribacke (S) ordf.   Rose-Marie Larsson (S) 

Thomas Haraldsson (C)  Hagart Valtersson (C) 

Birgit Andersson (MP)   Anita Thörn von Rosen 
(MP) 

Thomas Johnsson (M)  Mikael Johansson (M) 

Benny Lundh Johansson (SD)  David Kristiansson (SD) 

Jimmy Hammarström (AA)  Tommy Everthsson (AA) 

Kauko Antbacke (KD)  Christer Brincner (KD) 

Anne Grotmaak (V)  Börge Nielsen (V) 

Bengt-Olof Söderström (FP)  Stig Jacobsson (FP) 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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KF § 65 Dnr 2014/005.113 

Val av presidium i kommunfullmäktige för mandatperioden 
2015-2018 

Beslutsunderlag 
1. VB § 4, 28 oktober 2014 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige ska, enligt 2 § i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, välja ett presidium bestående av en ordförande samt en 
förste och en andre vice ordförande före utgången av december de år 
då val av kommunfullmäktige ägt rum. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Tommy 
Everthsson (AA) till ordförande, Monica Pihl (C) till förste vice 
ordförande och Bengt-Olof Söderström (FP) till andre vice 
ordförande. 

Beredning 
VB § 4 

Yrkanden 
Sebastian Ohlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar utse 
Bertil Olsson (S) till ordförande. 

Beslutsgång 
Sluten omröstningen sker.  

Kommunsekreterare Jenny Johansson är valförrättare och justerarna 
Thomas Haraldsson (C) och Jimmy Hammarström (AA) är 
rösträknare under överseende av ålderspresidenten Bertil Olsson (S). 

Resultatets utfall är 32 röster på Bertil Olsson (S) och 17 röster på 
Tommy Everthsson (AA). 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2015-2018 utse 
följande presidium: 

Bertil Olsson (S), ordförande 

Monica Pihl (C), förste vice ordförande 

Bengt-Olof Söderström (FP), andre vice ordförande 
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Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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KF § 66 Dnr 2014/406.001 

Förändring av antal ledamöter i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2015-2018 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 27 oktober 2014 

Redogörelse 
I en skrivelse föreslår Per Ribacke (S) att kommunstyrelsen från och 
med mandatperioden 2015-2018 består av 11 ledamöter och 11 
ersättare samt att kommunstyrelsens mandattid räknas från och med 
idag (28 oktober 2014) intill det datum då val av styrelse förrättas 
nästa gång. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunstyrelsen från och med mandatperioden 2015-2018  
består av 11 ledamöter och 11 ersättare, 

2. Kommunstyrelsens mandattid räknas från och med idag intill det  
datum då val av styrelse förrättas nästa gång, 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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KF § 67 Dnr 2014/005.113 

Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2015-2018 

Beslutsunderlag 
1. VB § 7, 28 oktober 2014 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-2018. 

Beredning 
VB § 7 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2015-2018 utse 
följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen: 
Ordinarie 

1. Per Ribacke (S), ordförande 
2. Thomas Haraldsson (C), förste vice ordförande 
3. Thomas Johnsson (M) andre vice ordförande 
4. Rose-Marie Larsson (S) 
5. Tomas Hedevik (S) 
6. Birgit Andersson (MP) 
7. Mikael Johansson (M) 
8. Sven Sunesson (C) 
9. Lars-Olof Franzén (AA) 
10. Kauko Antbacke (KD) 
11. Benny Lundh Johansson (SD) 
 Ersättare 

1. Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S) 
2. Cristina Haraldsson (C) 
3. Matz Athley (M) 
4. Ilich idensjö (S) 
5. Adelisa Barakovic (S) 
6. Anita Thörn von Rosen (MP) 
7. Helen Gustavsson (M) 
8. Johnny Lundberg (S) 
9. Börge Nielsen (V) 
10. Bengt-Olof Söderström (FP) 
11. David Kristiansson (SD) 
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Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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KF § 68 Dnr 2014/005.113 

Begäran om entledigande från revisionens ordförande 

Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande, 29 augusti 2014 

Redogörelse 
Anita Lindstedt (S) har begärt att entledigas från sina uppdrag som 
ordförande i revisionen samt som revisor i Alvesta 
samordningsförbund. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anita Lindstedt (S) från 
sina uppdrag som ordförande i revisionen samt som revisor i Alvesta 
samordningsförbund. 

Protokollet ska skickas till 
Anita Lindstedt (S) 

Personal 

Akten 
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KF § 69 Dnr 2014/005.113 

Val av revisionens ordförande för mandatperioden 2011-
2014 

Beslutsunderlag 
1. VB § 5, 28 oktober 2014 

Redogörelse 
Fyllnadsval genomförs för mandatperioden 2011-2014 på grund av att 
revisionens ordförande entledigats. 

Beredning 
VB § 5 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2011-2014 utse 
Bengt Sjöstrand (M) till revisionens ordförande. 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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KF § 70 Dnr 2014/005.113 

Fyllnadsval av revisorer till kommunförvaltningen för 
mandatperioden 2011-2014 

Beslutsunderlag 
1. VB § 5, 28 oktober 2014 
2. Begäran om entledigande, 22 oktober 2014 
3. Begäran om entledigande, 22 oktober 2014 

Redogörelse 
Fyllnadsval genomförs för mandatperioden 2011-2014 på grund av att 
revisorerna Mats Nilsson (C) och Börge Nielsen (V) blivit invalda i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2015-2018. 

Beredning 
VB § 5 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Mats Nilsson (C) från sitt uppdrag som revisor för  
kommunförvaltningen samt övriga uppdrag kopplade till detta uppdrag, 

2. Entlediga Börge Nielsen (V) från sitt uppdrag som revisor  
samt övriga uppdrag kopplade till detta uppdrag, 

3. För mandatperioden 2011-2014 utse Britt Nielsen (V),  
Gun-Britt-Öhlén (S) samt Ingvar Andersson (C) till ledamöter  
i revisionen. 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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KF § 71 Dnr 2014/005.113 

Val av revisorer till kommunförvaltningen för 
mandatperioden 2015-2018 

Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande, 23 oktober 2014 
2. VB § 6, 28 oktober 2014 

Redogörelse 
Revisorer för mandatperioden 2015-2018 väljs. 

Beredning 
VB § 6 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Lars-Erik Gustafsson (C) från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt som ledamot i nämnden för samhällsplanering. 

2. Entlediga Suzanne Karlsson (M) från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt som ledamot i nämnden för samhällsplanering. 

3. Begära sammanräkning för Lars-Erik Gustafsson (C) och Suzanne Karlsson (M). 

Kommunfullmäktige beslutar att som revisorer för mandatperioden 
2015-2018 utse: 

1. Suzanne Karlsson, ordförande 
2. Gun-Britt Öhlén (S) 
3. Lennart Axelsson (S) 
4. Lars-Erik Gustafsson (C) 
5. Britt Nielsen (V) 

Protokollet ska skickas till 
Länsstyrelsen 

Personal 

Akten 
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KF § 72 Dnr 2014/032.020 

Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Beslutsunderlag 
1. KS § 90, 2 september 2014 

2. PU § 11, 21 augusti 2014 

3. Tjänsteskrivelse, 1 juli 2014 

4. Tjänsteskrivelse, 30 juni 2014 

5. KF § 57, 17 juni 2014 

6. KS § 80, 3 juni 2014 

7. PU § 7, 15 april 2014 

8. Tjänsteskrivelse, 4 april 2014 

9. Tjänsteskrivelse, 2 april 2014 

Redogörelse 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade 20 oktober 
2013 om en ny modell för omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas från och med 
valet 2014. 

Innehållet är en följd av att bl.a. livsinkomstprincipen och arbetslinjen 
har tjänat som utgångspunkt för utformningen. Bestämmelserna ska 
underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och 
uppdrag och därmed har de i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom 
kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 
arbetsmarknaden i övrigt. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

För att OPF-KL ska äga giltighet i Alvesta kommun krävs ett beslut i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni (KF § 57) att återremittera 
ärendet. Personalutskottet behandlade återremissen vid sitt 
sammanträde den 21 augusti med följande två beslutsförslag: 

Alternativ 1: 

1. att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) i enlighet med personalutskottets tidigare beslut 2014-04-15 
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2. att en samordning ska ske för de förtroendevalda inom Alvesta kommunkoncern, 
med sammanlagt uppdrag på minst 40 % av heltid, dvs. 40 % av heltidsarvodet för 
kommunstyrelsens ordförande. 

3. att personalutskottet utses till pensionsmyndighet i Alvesta kommun och får i 
uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i det beslutade OPF-KL. 

4. att uppdra åt pensionsmyndigheten att fastställa de skriftliga anvisningar som 
behövs för att enligt omställningsstödet § 8 ansöka om omställningsstöd, samt 
pensionsbestämmelserna § 8 anvisningar för att ansöka om avgiftsbestämd 
ålderspension samt § 16 anvisningar för att ansöka om sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd. 

5. att pensionsmyndigheten får i uppdrag att ta fram anvisningar i vilka regleras hur 
Alvesta kommun ska arbeta med aktiva omställningsinsatser och kostnadsram för 
detta, rutiner för styrkande av egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning vid 
omställningsstöd, rutiner vid inkomstsamordning vid omställningsstöd. 

Alternativ 2: 

1. att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPP-KL) enligt förslag som följer landstingsfullmäktiges beslut 

2. att personalutskottet utses till pensionsmyndighet i Alvesta kommun och får i 
uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i det beslutade OPP-KL. 

3. att uppdra åt pensionsmyndigheten att fastställa de skriftliga anvisningar som 
behövs för att enligt omställningsstödet § 8 ansöka om omställningsstöd, samt 
pensionsbestämmelserna § 8 anvisningar för att ansöka om avgiftsbestämd 
ålderspension samt § 16 anvisningar för att ansöka om sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd. 

4. att pensionsmyndigheten får i uppdrag att ta fram anvisningar i vilka regleras hur 
Alvesta kommun ska arbeta med aktiva omställningsinsatser och kostnadsram för 
detta, rutiner för styrkande av egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning vid 
omställningsstöd, rutiner vid inkomstsamordning vid omställningsstöd, 

5. att pensionsmyndigheten får i uppdrag att utreda behovet av att träffa 
överenskommelse med landsting/ regionen om kvalifikationstid vid omställnings 
stöd, 

6. att uppdra till kommunchefen att inför kommande mandatperiod ta fram riktlinjer 
och samverkansavtal för samordning mellan kommunen och landsting/region av 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda under förutsättning att 
kostnaderna belastar varje huvudman proportionellt. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt 
alternativ 1. 

Beredning 
KS § 90 
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Yrkanden 
Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C) och Birgit Andersson (MP) 
yrkar på alternativ 2. 

Jan-Eric Svensson (AA) yrkar bifall till alternativ 1, tillika 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Per 
Ribackes (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 
enligt Per Ribackes (S) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst innebär röst på Per Ribackes (S) förslag till beslut. Nej-röst 
innebär röst på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Med 33 ja-röster och 16-nej röster har kommunfullmäktige beslutat 
enligt Per Ribackes (S) yrkande. 

Röster redovisas i separat bilaga till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPP-KL) enligt förslag som följer landstingsfullmäktiges beslut 

2. att personalutskottet utses till pensionsmyndighet i Alvesta kommun och får i 
uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i det beslutade OPP-KL. 

3. att uppdra åt pensionsmyndigheten att fastställa de skriftliga anvisningar som 
behövs för att enligt omställningsstödet § 8 ansöka om omställningsstöd, samt 
pensionsbestämmelserna § 8 anvisningar för att ansöka om avgiftsbestämd 
ålderspension samt § 16 anvisningar för att ansöka om sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd. 

4. att pensionsmyndigheten får i uppdrag att ta fram anvisningar i vilka regleras hur 
Alvesta kommun ska arbeta med aktiva omställningsinsatser och kostnadsram för 
detta, rutiner för styrkande av egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning vid 
omställningsstöd, rutiner vid inkomstsamordning vid omställningsstöd, 

5. att pensionsmyndigheten får i uppdrag att utreda behovet av att träffa 
överenskommelse med landsting/ regionen om kvalifikationstid vid omställnings 
stöd, 

6. att uppdra till kommunchefen att inför kommande mandatperiod ta fram riktlinjer 
och samverkansavtal för samordning mellan kommunen och landsting/region av 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda under förutsättning att 
kostnaderna belastar varje huvudman proportionellt. 
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Protokollet ska skickas till 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-10-28 17(38) 

Kommunfullmäktige 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 73 Dnr 2014/338.043 

Begäran om tilläggsanslag från utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 
1. KS § 103, 2 september 2014 
2. UN § 51, 11 juni 2014 

Redogörelse 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2014, § 31, finns en 
budgetram på 35,8 mkr för ombyggnation av Aringsås i östra delen av 
Alvesta, i syfte att öka antalet förskoleavdelningar i lokalen. Planerna 
i projekteringen, godkänd av nämnden för barn och ungdom 14 april 
2011, § 38, blev för kostsamma. En revidering av projekteringen för 
ombyggnationen har därför gjorts, bland annat genom att uteplats för 
barnvagnar har tagits bort, standarden i produktionsköket har sänkts, 
antalet mötesrum för personal har minskat. För att hålla sig inom 
beslutad ram krävs också att planerad ombyggnation av källarplanet 
till motorikrum inte genomförs. Då denna del anses som nödvändig 
för kvalitén i förskolan, behöver ramen utökas. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ge nämndens 
ordförande i uppdrag att snarast kontakta kommunstyrelsens 
ordförande i ärendet, med en hemställan om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om ett tilläggsanslag på ca 0,5 mkr för 
ombyggnation av källarplanet på Aringsås förskola. 

Kommunstyrelsen beslutar den 2 september att: 

1. tillstyrka utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget på 1 miljon kronor, 
2. ge kommunstyrelsens ordförande tillsammans med utbildningsnämndens 

ordförande att göra beställningen, 
3. föreslå kommunfullmäktige godkänna beslutet. 

Beredning 
KS § 103 

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens beslut. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 
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Utbildningsförvaltningen 

Akten 
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KF § 74 Dnr 2014/258.041 

Anmälan från omsorgsnämnden om överskridande av 
budget 2014 

Beslutsunderlag 
1. Anmälan, 31 juli 2014 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden anmäler till kommunfullmäktige om överskriden 
budgetram för 2014. 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. Kommunfullmäktige 
beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
budgetberedning. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomi 

Akten  
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KF § 75 Dnr 2014/321.041 

Anmälan från utbildningsnämnden om överskridande av 
budget 2014 

Beslutsunderlag 
1. UN AU § 50, 13 augusti 2014 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden anmäler till kommunfullmäktige om överskriden 
budgetram för 2014.  

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. Kommunfullmäktige 
beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
budgetberedning. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomi 

Akten  
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KF § 76 Dnr 2014/366.042 

Delårsrapport januari – augusti 2014 

Beslutsunderlag 
1. Granskningsutlåtande delårsrapport, 20 oktober 2014 

2. KS § 110, 7 oktober 2014 

3. Delårsrapport 

Redogörelse 
Kommunens resultat i delårsbokslutet för januari till augusti uppgår 
till + 20,6 mkr, inklusive VA-verksamheten (+1,3 mkr). Det är 9,9 
mkr bättre än resultatet per mars 2014 och 7,0 mkr bättre än resultatet 
per juni 2013. 

Kommunens prognos för 2014 indikerar ett helårsresultat på -8,1 mkr, 
inklusive VA-verksamheten. Prognosen är 18,1 mkr sämre än budget. 
Totalt visar verksamheterna ett underskott på -50,2 mkr och 
gemensam finansiering ett överskott på + 32,1 mkr. Stor del av det 
prognostiserade underskottet finns inom utbildningsnämnden och 
hänför sig till påbörjade verksamhetsförändringar inför höstterminen 
med anledning av den extraordinära ökningen av barn/elevantal. 

Beredning 
KS § 110 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för 
januari- augusti 2014 med årsprognos samt lägga den till 
handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten  
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KF § 77 Dnr 2013/512.106 

Gemensamt samordningsförbund mellan Alvesta och Växjö 
kommuner 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 30 september 2014 

2. KS § 100, 2 september 2014 

3. Skrivelse, 7 augusti 2014 

4. KF § 159, 10 december 2013 

5. KS § 198, 26 november 2013 

6. Skrivelse, 7 november 2013 

7. Skrivelse, 19 november 2013 

Redogörelse 
Styrelsen för Alvesta samordningsförbund FINSAM har för avsikt att 
verka för ett gemensamt förbund mellan Alvesta kommun, Växjö 
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget 
Kronoberg från och med 1 januari 2015. 

Sammanslagningen avser gemensam styrelse och 
ekonomi/administration. Det lokala kontoret i Alvesta med nuvarande 
omfattning på verksamhet skall bestå. 

Kommunfullmäktige beslutade 12 december 2013 att godkänna ett 
samgående mellan Alvesta och Växjö samordningsförbund från och 
med 1 januari 2015 samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta 
fram en förbundsordning tillsammans med Växjö. 

Ett förslag har tagits fram och ärendet tas därför upp för behandling. 

Beredning 
KS § 100 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa ändring, i idag gällande förbundsordningar för Alvesta och Växjö 
samordningsförbund, avseende § 16 där villkoren för överföring av eget kapital och 
egendom till det nya förbundet samordningsförbundet Värend regleras, 
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2. Godkänna att Växjö samordningsförbund utvidgas med Alvesta 
samordningsförbund och samtidigt byter namn till samordningsförbundet Värend, 

3. Godkänna att Alvesta samordningsförbund upphör som eget förbund och går in i 
samordningsförbundet Värend, 

4. Fastställa förbundsordning för samordningsförbundet Värend, vilket gäller från och 
med 1 januari 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Växjö kommun 

FINSAM 

Akten  
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KF § 78 Dnr 2014/268.000 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen 

Beslutsunderlag 
1. NIF § 44, 23 september 2014 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige tar del av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisning med ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Akten 
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KF § 79 Dnr 2014/281.806 

Ny taxa för simhallen 

Beslutsunderlag 
1. KS § 93, 2 september 2014 

2. UKF § 23, 21 augusti 2014 

3. Tjänsteskrivelse, 18 augusti 2014 

4. UKF § 14, 22 maj 2014 

5. Förslag till taxa 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen har beslutat om ny taxa för simhallen. 
Kommunfullmäktige har nu att besluta i ärendet. 

Beredning 
KS § 93 

Yrkanden 
Anne Grotmaak (V) tilläggsyrkar att taxan för hyra av 
varmvattenbassängen skall vara halva ordinarie taxa för kommunens 
handikapporganisationer. 

Thomas Johnsson (M) yrkar avslag till Anne Grotmaaks (V) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige på kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
förslaget. 

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige på Anne Grotmaaks 
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 
yrkandet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta ny taxa för simhallen, 
2. ge kommunchefen i uppdrag att förtydliga taxans tillämpningsområde och 

komplettera den så att det framgår att taxan är omprövad en gång per år, förslagsvis 
i beredningen av nästkommande års budget, 

3. priserna skall revideras en gång årligen. 
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Protokollet ska skickas till 
Avdelningen för kultur- och fritid 

Akten  
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KF § 80 Dnr 2014/307.346 

Fastställande av VA-taxa för 2015 

Beslutsunderlag 
1. KS § 97, 2 september 2014 

2. NFS § 49, 17 juni 2014 

3. Förslag till VA-taxa 2015, 28 maj 2014 

Redogörelse 
Enligt gällande VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige 2010-12-16 
§ 147, ska nämnden för samhällsplanering årligen reglera 
avgiftsbeloppen i taxan vid årsskiftet enligt förändringen i 
konsumentprisindex, KPI. 

Under åren 2012-2014 har ingen indexreglering gjorts då förändringen 
i KPI ansågs för liten för att regleras. 

Senaste publicerade indextal är 313.89 (2014-04), vilket medför en 
ökning av VA-taxan med 0,85 % sedan senaste justeringen 2011. 

Nämnden för samhällsplanering beslutar att indexreglera taxan, vilket 
innebär en höjning på 0,85 % från 2015-01-01. Därutöver att höja 
taxan med 2,8 % från januari – december 2015.  

Beredning 
KS § 97 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att indexreglera VA-taxan, vilket 
innebär en höjning med 0,85 % från 2015-01-01 samt att höja taxan 
med 2,8 % från 2015-01-01.  

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten  
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KF § 81 Dnr 2014/371.040 

Finanspolicy för Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS § 111, 7 oktober 2014 

2. Missiv, 25 september 2014 

3. Förslag till finanspolicy för Alvesta kommun, 25 september 2014 

4. KF § 2, 30 januari 2001 

5. KF § 58, 4 november 1999 

6. Finanspolicy för Alvesta kommun, 8 juli 1999 

Redogörelse 
Nuvarande finanspolicy för kommunen, beslutad av 
kommunfullmäktige år 1999 (§58) bör ses över och även ange 
riktlinjer för de kommunägda bolagen i koncernen Alvesta 
Kommunföretag AB. 

En finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten 
inom Alvesta kommun och de kommunägda bolagen ska drivas. Med 
finansverksamhet avses först och främst likviditetsförvaltning, 
finansiering/skuldhantering och borgensåtaganden. 

Förslaget om finanspolicy och riktlinjer för finanspolicyer för bolag i 
Kommunföretag följer i allt väsentligt vad som gäller idag för 
kommunen samt ger förutsättningar som ligger i linje med de 
arbetssätt kommunbolagen har. Skälen till att förnya finanspolicyn är 
flera, däribland att tydliggöra styrning och intern kontroll och därmed 
säkerhet för de stora summor som är aktuella i finanshanteringen. 

Beredning 
KS § 111 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag om finanspolicy för 
Alvesta kommun inklusive riktlinjer för kommunägda bolag. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten  
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KF § 82 Dnr 2011/600.212 

Fördjupad översiktsplan för Moheda samhälle 

Beslutsunderlag 
1. KS § 92, 2 september 2014  

2. Tjänsteskrivelse, 26 juni 2014 

3. Granskningsyttrande, 27 mars 2014 

4. Antagandehandling 

Redogörelse 
Förslag till fördjupad översiktsplan för Moheda samhälle har varit 
utställd för granskning och samråd.  

Planens syfte är att få en tydligare vägledning för hur den bebyggda 
miljön, grönstrukturen och infrastrukturen skall utvecklas i Moheda. 
Ett viktigt mål i planarbetet har varit att centralorten för 
Mohedabygden skall stärkas och utvecklas samt att Moheda centrum 
skall tydliggöras. 

Då arbetet med planen inleddes innan nuvarande Plan- och bygglagen 
trädde i kraft hanteras den enligt tidigare gällande lagstiftning. 

För Moheda tätort finns en gällande områdesplan som numera är 
föråldrad och ersätts av den fördjupade översiktsplanen som nu kan 
antas. 

Beredning 
KS § 92 

Yrkanden 
Hagart Valtersson (C), Anita Lindstedt (S), Tomas Öhling (M) och 
Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Enligt 4 kap 11 § (motsvarar 3 kap 19 § i nu gällande PBL) 
anta fördjupad översiktsplan för Moheda samt, 

2. Upphäva områdesplan för Moheda tätort antagen av  
kommunfullmäktige (§ 47) 1989-04-25. 

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering 
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Akten  
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KF § 83 Dnr 2014/310.312 

Anmälan av medborgarförslag om utbyggnad av 
cykelvägar i Alvesta centralort 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, 31 juli 2014 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag redogörs för att det saknas möjligheter att cykla 
i nord-sydlig riktning i Alvesta centralort samt cykelleder mot 
Benestad i söder och Lekaryd och Hjärtanäs/Hjärtenholm i norr. 

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

Protokollet ska skickas till 
(Uppgift borttagen) 

Nämnden för samhällsplanering 

Akten  
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KF § 84 Dnr 2014/309.349 

Anmälan av medborgarförslag om skötsel av våtmarker 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, 29 juli 2014 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag redogörs för att det år 1997 anlades en våtmark 
på Västermaden. Förslagsställaren föreslår att Alvesta kommun 
fortsätter med skötsel och eventuell utvidgning. 

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

Protokollet ska skickas till 
(Uppgift borttagen) 

Nämnden för samhällsplanering 

Akten  
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KF § 85 Dnr 2014/309.349 

Anmälan av medborgarförslag angående skatepark i 
Grimslöv 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, 17 juli 2014 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag föreslås att en skatepark anläggs i Grimslöv. 

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

Protokollet ska skickas till 
(Uppgift borttagen) 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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KF § 86 Dnr 2014/383.312 

Anmälan av medborgarförslag om gång- och cykelväg 
mellan Hult/Bäck via Sjöatorp till 
Högabergsvägen/Hjortsberga 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, 6 oktober 2014 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag redogörs för att det saknas möjligheter att 
säkert ta sig via fot eller cykel till Hjortsberga från Hult, Bäck och 
Sjöatorp. 

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

Protokollet ska skickas till 
(Uppgift borttagen) 

Nämnden för samhällsplanering 

Akten  
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KF § 87 Dnr 2014/318.059 

Anmälan av motion (S) om byggnation av hiss i västra och 
östra nedgången i gångtunneln under järnvägen i Vislanda 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 2 september 2014 

Redogörelse 
I en motion redogör Bertil Olsson (S) för att det vid gångbron till 
tågstationen i Vislanda endast finns en uppgång vid östra sidan av 
järnvägen. Med anledning av att den nya busshållplatsen kommer att 
placeras vid västra sidan föreslås att en personhiss placeras i båda 
ändarna av gångtunneln för att förbättra tillgängligheten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till nämnden för 
samhällsplanering för beredning inom 6 månader. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Bertil Olsson (S) 

Akten  
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KF § 88 Dnr 2014/318.059 

Anmälan av motion (C) angående beslut om upphandlingar 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 12 augusti 2014 

Redogörelse 
I en motion föreslår Sven Sunesson (C) att det ska fattas politiska 
beslut om alla upphandlingsunderlag och utvärderingskriterier som 
omfattar ett samlat värde av mer än 500 000 kronor samt att 
kommunstyrelsen ges i uppdrag att föreslå formerna för detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sven Sunesson (C) 

Akten  
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KF § 89 Dnr 2014/399.113 

Begäran om entledigande från ledamot i 
kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande, 28 oktober 2014 

Redogörelse 
Fredrik Briggler har blivit invald som ledamot i kommunfullmäktige 
för Sverigedemokraterna och begär nu att bli entledigad från platsen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Fredrik Briggler från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
2. Begära sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

Protokollet ska skickas till 
Fredrik Briggler 

Länsstyrelsen 

Akten 
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KF § 90 Dnr 2014/399.113 

Beslut gällande revisorsuppdrag 

Redogörelse 
Med anledning av att Anita Lindstedt (S), Mats Nilsson (C) och Börge 
Nielsen (V) entledigats från sina respektive revisorsuppdrag för 
mandatperioden 2011-2014 har fullmäktige att ta ställning till nya 
revisorer för respektive uppdrag knutet till uppdraget som revisor för 
kommunförvaltningen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att de nyvalda revisorerna för 
mandatperioden 2011-2014 övertar avgående revisors uppdrag enligt 
följande: 

1. Britt Nielsen (V) övertar Börge Nielsens (V) uppdrag kopplade  
till uppdraget som revisor för kommunförvaltningen, 

2. Ingvar Andersson (C) övertar Mats Nilssons (C) uppdrag kopplade 
till uppdraget som revisor för kommunförvaltningen, 

3. Gun-Britt Öhlén (S) övertar Anita Lindstedts (S) uppdrag kopplade  
till uppdraget som revisor för kommunförvaltningen. 

Protokollet ska skickas till 
Britt Nielsen (V) 

Ingvar Andersson (C) 

Gun-Britt Öhlén (S) 

Akten 
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