
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-11-25 1(34) 

Kommunfullmäktige 
 

Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 25 november 2014 kl. 18.30 – 21.10 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 99 och § 100 kl. 19.55 – 20.25 
 
91 – 114 

 
 
Beslutande 

 
 
Per Ribacke (S) 

 
 
Helen Gustavsson (M) 

 Peter Johansson (S) Matz Athley (M) 
 Jessica Madsen (S) Niclas Salomonsson (M) 
 Rose-Marie Larsson (S) Gunilla Gustafsson (M) 
 Sebastian Ohlsson (S) Tomas Öhling (M) 
 Sonia Muhlenthler Salsamendi (S) Anders Johnsson (M) 
 Lars-Olof Petersson (S) Björn Tisjö (M) 
 Lisbeth Holmqvist (S) Sara Karlsmo (M) 
 Bertil Olsson (S) ordf. Lennart Johansson (SD) 
 Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S) David Kristiansson (SD) 
 Johnny Lundberg (S) Thomas Falk (SD) 
 Tomas Hedevik (S) Benny Lundh Johansson (SD) 
 Anita Lindstedt (S) Fredrik Johansson (SD) 
 Tommy Mases (S) Tommy Ernemyr (SD) 
 Thomas Haraldsson (C) Göran Fredriksson (SD) 
 Cristina Haraldsson (C) Lars-Olof Franzén (AA) 
 Monica Pihl (C) 1:e vice Jimmy Hammarström (AA) 
 Jonas Engkvist (C) Maria Magnusson Everthsson (AA) 
 Hagart Valtersson (C) Tommy Everthsson (AA) 
 Andreas Nilsson (C) Kauko Antbacke (KD) 
 Heléne Andersson (C) Christer Brincner (KD) 
 Birgit Andersson (MP) Ola Andersson (V) 
 Anita Thörn von Rosen (MP) Anne Grotmaak (V) 
 Thomas Johnsson (M) Bengt-Olof Söderström (FP) 2:e vice  
 Mikael Johansson (M)  
   
   
Närvarande ersättare   
   
Övriga deltagare Bengt Sjöstrand, revisor § 93  
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Justering tid och plats Alvesta 2014-12-04 kl. 15.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Bertil Olsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Johnny Lundberg (S)                    Matz Athley (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2014-11-25 
Anslaget under tiden 2014-12-05 – 2014-12-29 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KF § 91 Dnr 2014/011.000 

Allmänhetens frågestund 

Redogörelse 
1. Kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke (S) får följande frågor 
med anledning av en artikel i Smålandsposten 2014-11-18 angående 
rekrytering av kommunchef: 

1. Är tjänsten utannonserad? 
2. Är det en eller flera som har blivit tillfrågade? 
3. Vilka står bakom dig i att anställa Kristiina Kosunen Eriksson? 
4. Kommer det att skrivas in i anställningsvillkoren att man  

ska bo i kommunen? 
5. Kommer avgångsvederlag att finnas? 
6. Hur informerade blev vi skattebetalare om vilka krav som ställs  

på den blivande kommunchefen? 

Per Ribacke (S) svarar följande: 

Det åligger mig som kommunstyrelsens ordförande att hantera frågan 
och förhandlingen, men kommunstyrelsen äger frågan och någon 
kommunchef är ännu inte anställd. Kommunstyrelsen kommer att 
besluta i frågan på sitt sammanträde den 2 december. 

Tjänsten har tidigare varit utannonserad. Det var två sökande. Den 
förra majoriteten valde att inte gå vidare utan att ta in en kommunchef 
på konsultbasis med en 20 procentig anställning i grunden. 

Utifrån kommunens bästa anser vi att det är bättre att satsa på det vi 
har istället för att börja om med en kostsam rekrytering. Nuvarande 
kommunchef har arbetat hos oss i drygt ett år och är väl insatt i 
kommunen. Att påbörja en nyrekrytering innebär att vi har en 
kommunchef tidigast i augusti och en fullt insatt och fungerande sådan 
om 13-14 månader vilket inte är att föredra.  

Min uppfattning är att det kommer att finnas en majoritet i 
kommunstyrelsen den 2 december för anställning av Kristiina 
Kosunen Eriksson som kommunchef. 

Ett anställningsavtal kommer att upprättas i vanlig ordning. Fast 
anställning är ambitionen. Kraven i avtalet kan vi inte diskutera då 
beslutet ännu inte är tagit. 

Som arbetsgivare har inte vi att bestämma vart man ska bo. 
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Det finns inga diskussioner om avgångsvederlag i avtalet. En 
uppsägningstid finns och det i enlighet med lagen om 
anställningsskydd. 

Gällande information till skattebetalare angående rekryteringen så är 
ärendet offentligt när kommunstyrelsen tagit beslut i ärendet. 
Protokollet från sammanträdet finns att läsa på kommunens webbplats 
efter justering.  

2. Kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke (S) får frågor gällande 
vänortsbesöken. Vad tillför vänortsbesöken Alvesta kommun? Vad 
sker på vänortsbesöken och eventuellt vad kostar det kommunen? 
Detta borde finnas att läsa på Alvesta kommuns webbplats. 

Per Ribacke (S) svarar att det behövs en översyn av informationen 
kring vänorterna och dess syfte. Vänortsarbetet är komplicerat då vi 
har avtal med våra vänorter. Men från kommunens sida måste vi 
konkretisera vad vi vill få ut av våra vänortsutbyten. 
Kommunstyrelsen får ta med sig frågan samt behandla den skyndsamt. 

3. En kommunmedborgare uppmanar kommunfullmäktige att vara 
försiktiga med skattemedlen samt att arbeta med vi-känsla likt ett 
hockeylag då det ofta uppfattas i tidningar, av läsare och 
kommunmedborgare, en skev bild av kommunen då det knuffas lite 
för hårt.  
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KF § 92 Dnr 2014/009.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Kommunfullmäktiges ordförande lämnar följande information till 
kommunfullmäktiges ledamöter: 

1. I kommunfullmäktiges paus kommer Smålandsposten att fotografera samtliga 
ordinarie ledamöter i fullmäktige, 

2. Nästa kommunfullmäktigesammanträde, den 16 december, börjar kl. 09.00. 
Klockan 12.00 kommer jullunch att serveras där inbjudna pristagare, stipendiater 
samt mottagare av minnesgåvor deltar. Vid behov tas sammanträdet upp efter 
utdelning av priser, stipendier samt minnesgåvor, 

3. Kommunsekreteraren informerar om Alvesta kommuns medverkan i val av ombud 
till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2015 som sker direkt efter dagens 
sammanträde, 

4. Två ärenden läggs till dagordningen, en interpellation från Benny Lund Johansson 
(SD) samt en begäran om entledigande från ledamot (S) i AllboHus AB. 
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KF § 93 Dnr 2014/010.007 

Information från revisorerna 

Redogörelse 
Revisorerna har träffat de nyvalda revisorerna för mandatperioden 
2011-2014. Revisorerna har även bjudit in de nyvalda revisorerna för 
mandatperioden 2015-2018 för att delge information angående rutiner 
m.m. 
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KF § 94 Dnr 2014/412.049 

Skattesats 2015 

Beslutsunderlag 
1. KS § 127, 11 november 2014 

Redogörelse 
Beslut om skatt 2015 tas av kommunfullmäktige senast under 
november månad.  

Bildandet av region Kronoberg innebär att en skatteväxling kommer 
att ske. Enligt SKL:s preliminära beräkningar ska Landstinget 
Kronoberg höja skatten med 39 öre och kommunerna sänka skatten 
med 39 öre.  

För Alvesta kommuns del innebär det en skattesats för 2015 på 21:42 
per beskattningsbar hundralapp. 

Beredning 
KS § 127 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2015 ändras till 
21:42 per beskattningsbar hundralapp. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten  
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KF § 95 Dnr 2014/162.004 

Gemensam organisation för E-arkiv; Sydarkivera 

Beslutsunderlag 
1. KS § 129, 11 november 2014 

2. Skrivelse, 22 september 2014 

3. Kostnader för 2015 

4. Förbundsordning Sydarkivera, 18 september 2014 

5. Reglemente för förbundsstyrelsen Sydarkivera 

6. Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Sydarkivera 

Redogörelse 
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-
system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i 
enlighet med gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv 
uppstått. Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför 
genomföras i samarbete med andra kommuner. 

Samarbetet i Kronoberg och Blekinge kring denna fråga startade 2013 
med en gemensam förstudie inför införande av e-arkiv. Förstudien 
följdes av en fördjupad förstudie med bland annat översiktig 
systeminventering som underlag för systemvärdering och prioritering.  

I februari 2014 påbörjades arbetet med en konceptstudie som bland 
annat syftar till att arbeta fram ett konkret förslag på gemensam 
organisation för e-arkiv. 13 organisationer har undertecknat 
avsiktsförklaringen om en gemensam organisation och gemensamt 
system för e-arkiv. 

För att vara med i den gemensamma organisationen från start krävs ett 
likalydande beslut i fullmäktige före årsskiftet av alla organisationer 
som önskar delta från starten. Den gemensamma organisationen bildas 
från och med januari 2015.  

Beredning 
KS § 129 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Alvesta kommun inträder i Kommunalförbundet Sydarkivera den  
1 januari 2015, 
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2. Anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin  
helhet inklusive bilagor, 

3. I ett särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige, 
4. Godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera  

år 2015 och den ekonomiska planen för 2016-2017, 
5. Finansiering av Alvesta kommuns del av Sydarkiveras kostnader år  

2015 sker genom att beakta kostnaden på 263 390 kronor i Mål och  
Budget 2015, plan 2016-2017. Kostnaden för Sydarkivera kommer  
att belasta kommunstyrelsens driftsbudget. 

6. Notera förslag till reglemente för förbundsstyrelsen Sydarkivera, 
7. Notera förslag till reglemente för revisorerna i kommunalförbundet  

Sydarkivera, 
8. Beslutet villkoras av att ingående kommuner och regionförbund fattar  

motsvarande beslut om bildande av kommunalförbundet Sydarkivera.  
Enbart kommuner och regionförbund som beslutar innan årsskiftet  
2014-2015 om inträde kommer att bilda kommunalförbundet  
Sydarkivera. 

Protokollet ska skickas till 
Växjö kommun 

Ekonomi 

Akten  
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KF § 96 Dnr 2014/316.006 

Sammanträdesplan för 2015 

Beslutsunderlag 
1. KS § 131, 11 november 2014 

2. Förslag till sammanträdesplan 2015  

Redogörelse 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2014, § 96 om 
sammanträdesplan för 2015. 

Förändringar i sammanträdesplanen har skett och på grund av detta tas 
ärendet på nytt upp för beslut. 

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 
på tisdagar kl. 09.00 och kommunstyrelsens arbetsutskott kl. 13.00. 
Kommunfullmäktige sammanträder på tisdagar med start 18.30 med 
undantag för sammanträdena i juni och december som börjar under 
dagen. 

Beredning 
KS § 131 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta kommunledningskontorets förslag 
till sammanträdesplan för 2015, med eventuella ändringar som kan 
tillkomma. 

Protokollet ska skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 

Akten  
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KF § 97 Dnr 2014/303.310 

Handbok för regler kring arbete gällande utmärkning av 
gator 

Beslutsunderlag 
1. KS § 94, 2 september 2014 

2. NFS § 53, 17 juni 2014 

3. Handbok ”Arbete på väg”, 31 mars 2014 

Redogörelse 
Alvesta kommun saknar regler för hur arbeten på gator ska utmärkas. 
Trafikverket har regler kring detta som Alvesta kommun hittills 
hänvisat till. Då dessa regler inte alltid går att applicera på kommunala 
gator har kommunerna i Kronobergs län gemensamt tagit fram 
handboken ”Arbete på väg”.  

Felaktigheter eller avvikelser från reglerna i handboken, granskad TA-
plan, gällande föreskrifter, eller lagar och förordningar, betraktas som 
kontrakts/avtalsbrott. Avgift för fel och brister tas ut efter särskild 
avgiftslista. Detta gäller arbetsplatser där kommunen är huvudman för 
vägen. Avgiftstaxan ska tillämpas från 2016-07-01 efter en prövotid 
på 2 år.  

Beredning 
KS § 94 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Anta handboken ”Arbete på väg” för arbeten på all gatumark inom 
detaljplanelagt område, 

2. Anta avgiftsuttag där avvikelser från handboken påträffas. 
Avgiftstaxan tillämpas från 2016-07-01 efter en prövotid på 2 år. 

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten 
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KF § 98 Dnr 2014/448.104 

Turordning för ersättare i kommunstyrelsen och nämnder 
mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutar om turordning för ersättare i 
kommunstyrelsen och nämnder för mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2015-2018 kalla 
ersättare för ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och övriga 
politiska nämnder i nedan angiven ordning. 

1. Vid ordinarie ledamots frånvaro kallas ersättare från det  
politiska parti som ledamoten representerar, 

2. Om ersättare saknas från det politiska parti som ledamoten  
representerar kallas ersättare i följande ordning: 
a. Socialdemokraterna ersätts av Miljöpartiet och därefter  

Centerpartiet. 
b. Miljöpartiet ersätts av Socialdemokraterna och därefter 

Centerpartiet. 
c. Moderaterna ersätts av Kristdemokraterna och därefter  

Folkpartiet. 
d. Centerpartiet ersätts av Socialdemokraterna, därefter av  

Miljöpartiet och slutligen av Moderaterna. 
e. Vänsterpartiet ersätts av Alvesta Alternativet, därefter  

Folkpartiet och slutligen av Kristdemokraterna. 
f. Alvesta Alternativet ersätts av Vänsterpartiet, därefter av  

Folkpartiet och slutligen av Kristdemokraterna. 
g. Kristdemokraterna ersätts av Alvesta Alternativet, därefter  

av Vänsterpartiet och slutligen av Folkpartiet. 

Protokollet ska skickas till 
Gruppledare 

Samtliga nämnder och förvaltningar 

Akten 
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KF § 99 Dnr 2014/414.024 

Ersättningsregler för förtroendevalda 

Beslutsunderlag 
1. KS § 137, 11 november 2014 
2. Skrivelse, 6 november 2014 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen beslutar om arvodesregler för mandatperioden 
2015-2018. 

Beredning 
KS § 137 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att ärendet återremitteras på grund av 
bristande underlag. I andra hand yrkar Lars-Olof Franzén (AA) bifall 
kommande yrkande från en partikamrat. 

Sebastian Ohlsson (S), Mikael Johansson (M), Birgit Andersson (MP), 
Hagart Valtersson (C) och Matz Athley (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Tommy Everthsson (AA) yrkar bifall till eget förslag som lyder: 

1. 7 § Ingen koppling görs till grundarvode för riksdagsmän utan vi bibehåller samma 
grund som idag. Samma sak gäller för gruppledarna enligt 21 §, 

2. 9 § Jourtillägg utbetalas för utförd jourtjänstgöring till 1:e och 2:e vice ordförande 
med begränsat årsarvode (under 40 %) som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1, 

3. 11 § För förtroendevalda som erhåller begränsade årsarvoden (under 40 %) ingår 
samtliga möten som är relaterade till nämndens arbete, dvs. nämndsmöten, 
arbetsutskott, beredningar, verksamhetsträffar och dylikt (undantaget 
jourverksamheten) i det fasta arvodet. För andra uppdrag utgår mötesarvoden enligt 
gällande regler. 

4. I jourersättningen ingår det arbete som utförs under jouren (undantaget 
bilkostnader). 

5. Årsarvode samt enligt 9 § vissa begränsade årsarvoden 
Kommunstyrelsen 
Ordförande 100 % 
1:e vice ordförande 50 % 
2:e vice ordförande 50 % 
 
Utbildningsnämnden 
Ordförande 50 % 
1:e vice ordförande 10 % 
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2:e vice ordförande 10 % 
 
Omsorgsnämnden 
Ordförande 50 % 
1:e vice ordförande 10 % 
2:e vice ordförande 10 % 
 
IFO-nämnden 
Ordförande 50 % 
1:e vice ordförande 10 % 
2:e vice ordförande 10 % 
 
Nämnden för samhällsplanering 
Ordförande 40 % 
1:e vice ordförande 10 % 
2:e vice ordförande 10 % 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
Ordförande 20 % 
1:e vice ordförande 5 % 
2:e vice ordförande 5 % 
 
Myndighetsnämnden 
Oförändrad arvodering dock ingen 2:e vice ordförande 
 
Gruppledararvoden 10 % 
 
Sammanträdesersättningar 
Samma som liggande förslag med undantaget av kopplingen till 
riksdagsmannaarvode. Beloppet sätts till 549 kr/halvdagssammanträde (upp till 4 
timmar) och 823 kronor/heldagssammanträde (över 4 timmar). 
 

Anne Grotmaak (V) och Benny Lund Johansson (SD) yrkar bifall till 
Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras 
idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst innebär röst på 
återremiss. 
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Med 33 ja-röster och 16 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och Tommy Everthssons (AA) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst innebär röst på 
Tommy Everthssons (AA) yrkande. 

Med 33 ja-röster och 16 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Röster redovisas i separat bilaga till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Med nedanstående ändringar anta de nya ersättningsreglerna 
samt ge kommunchefen i uppdrag att komplettera med  
ersättningsregler för förtroendevalda med arvoden för bolag 
och revisorer. 
 
Bilaga 1, Sid 10, sista punkten; ersätta skrivelsen ”i de fall  
nämndsmöte äger rum samma dag som sammanträde i  
kommunfullmäktige utbetalas två stycken halvdagarsarvode 
(2x 549kr). med följande text: Vid kommunfullmäktigemöte  
utgår ett halvdagsarvode (1 %) 549 kr/sammanträde, oavsett  
tidigare arvode under dagen. 
 
§ 18 tolkning av bestämmelserna; ersätta skrivelsen  
personalnämnd med personalutskott. 

Reservationer 
Alvesta Alternativet reserverar sig mot beslutet till förmån för Tommy 
Everthssons (AA) beslutsförslag. 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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KF § 100 Dnr 2014/416.001 

Avskaffande av kommunstyrelsens strategiska utskott 
samt utskottet för kultur- och fritid 

Beslutsunderlag 
1. KS § 132, 11 november 2014 
2. Tjänsteskrivelse, 6 november 2014 
3. KF § 66, 28 oktober 2014 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 (§ 66) om 
ändring av antal ledamöter i kommunstyrelsen. Av beslutsunderlaget 
framgår att kommunstyrelsens strategiska utskott samt utskottet för 
kultur- och fritid föreslås avskaffas för att ersättas med ett 
arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november att inrätta ett 
arbetsutskott. Med anledning av det föreslås kommunfullmäktige att 
avskaffa kommunstyrelsens strategiska utskott samt utskottet för 
kultur- och fritid. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avskaffa kommunstyrelsens 
strategiska utskott samt utskottet för kultur- och fritid. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder och förvaltningar 

Personal 

Akten 
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KF § 101 Dnr 2014/426.001 

Förändring av antal ledamöter i nämnder 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 17 november 2014 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 (§ 66) om 
ändring av antal ledamöter i kommunstyrelsen. Beslutet innebär att 
antalet ledamöter minskades till 11 stycken. 

Även för övriga nämnder föreslås, mot bakgrund av det minskade 
antalet ledamöter i kommunstyrelsen, att antalet ledamöter ändras till: 

- 11 ledamöter och 11 ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorg, 
- 11 ledamöter och 11 ersättare i omsorgsnämnden, 
- 11 ledamöter och 11 ersättare i nämnden för samhällsplanering, 
- 11 ledamöter och 11 ersättare i utbildningsnämnden, 
- 5 ledamöter och 5 ersättare i nämnden för myndighetsutövning. 

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter ändras till: 

- 11 ledamöter och 11 ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorg, 
- 11 ledamöter och 11 ersättare i omsorgsnämnden, 
- 11 ledamöter och 11 ersättare i nämnden för samhällsplanering, 
- 11 ledamöter och 11 ersättare i utbildningsnämnden, 
- 5 ledamöter och 5 ersättare i nämnden för myndighetsutövning. 

Beslutet träder i kraft den 1 januari 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Samtliga förvaltningar och nämnder 

Akten 
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KF § 102 Dnr 2014/435.024 

Partistöd för 2015 

Beslutsunderlag 
1. KS § 142, 11 november 2014 
2. Skrivelse, 6 november 2014 

Redogörelse 
Föreliggande förslag om partistöd för mandatperioden 2015-2018 har 
utformats med utgångspunkt i den redovisning som lämnades till 
kommunstyrelsen den 7 oktober 2014 (§ 108) från gruppledarnas 
uppdrag avseende översyn av arvodesregler. Förslaget 
överensstämmer i stort med de punkter i vilka gruppledarna var 
överens och som redovisas i bilaga till § 108/2014. 

Beredning 
KS § 142 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd årligen betalas ut enligt 
följande: 

1. Grundstödet är 10 000 kronor per parti, 
2. Mandatstödet är 10 000 kronor per mandat, 
3. Utbildningsstöd är 5 000 kronor per mandat, 
4. Utbildningsstöd betalas ut i efterskott mot uppvisande av verifikationer, 
5. Mottagare av partistöd ska årligen lämna redovisning enligt 2 kap. 11 § 

kommunallagen. 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Gruppledare 

Akten 
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KF § 103 Dnr 2012/197.735 

Komplettering till beslut, nytt äldrecentrum i Alvesta 

Beslutsunderlag 
1. KS § 138, 11 november 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 22 oktober 2014 

3. KF § 156, 10 december 2013 

4. KF § 122, 19 september 2012 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att ett nytt modernt 
äldrecentrum (särskilt boende) ska byggas omfattande ca 70 
lägenheter och utrymmen för restaurang, mötesplatser, sociala 
aktiviteter m.m. Omsorgsnämnden fick tillsammans med AllboHus 
uppdraget att leda projektet. I december 2013 beslutade 
kommunfullmäktige om att förorda lokalisering till Tingsbacken i 
Alvesta, starta projektering samt utreda förutsättningar för 
trygghetsboende samt särskilt beakta låga energikostnader. 

Hitintills har planeringen utgått från att AllboHus ska äga och driva 
fastigheten. I projektorganisationen har frågan ställts om det är en 
ekonomisk fördel ur momssynpunkt. Frågan har analyserats och den 
samlade bedömningen är att det är lämpligast att kommunen står för 
ägandet och investeringen. 

Kommunstyrelsen beslutar den 11 november 2014, § 138 föreslå 
kommunfullmäktige att komplettera besluten om nytt äldrecentrum i 
Alvesta (KF 2012-09-19 § 122 och 2013-12-10 § 156) med att 
kommunen ska stå för själva investeringen och ägandet av fastigheten, 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan föreslås att 
kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tidigare lämnat uppdrag till AllboHus vad gäller projektledning 
m.m. kvarstår, 

2. Investeringen för äldrecentret läggs in i beredningen av Mål och  
budget 2015, plan 2016-2017. 

Beredning 
KS § 138 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att komplettera besluten om nytt 
äldrecentrum i Alvesta (KF 2012-09-19 § 122 och 2013-12-10 § 156) 
med att kommunen ska stå för själva investeringen och ägandet av 
fastigheten. 

Protokollet ska skickas till 
Omsorgsnämnden 

AllboHus 

Ekonomi 

Akten  
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KF § 104 Dnr 2014/433.049 

Anmälan från nämnden för individ- och familjeomsorg om 
överskridande av budget 2014 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 10 november 2014 

2. NIF § 59, 27 oktober 2014 

Redogörelse 
Nämnden för individ-och familjeomsorg 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 § 105 Dnr 2014/401.519 

Anmälan av motion (AA) om väg 126 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 24 oktober 2014 

Redogörelse 
I en motion föreslås att en ny trafikplats anläggs vid väg 25 väster om 
Orrakullen intill den nya biogasanläggningen för att leda en utflyttad 
väg 126 söderut. Vägen ansluts till väg 126 söder om Alvesta, strax 
norr om Hjälmaryd. 

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

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Jan Franzén (AA) 

Akten  
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KF § 106 Dnr 2013/576.709 

Besvarande av motion (KD) angående införande av 
familjecentral 

Beslutsunderlag 
1. KS § 115, 7 oktober 2014 

2. Tjänsteyttrande, 25 augusti 2014 

3. KF § 162, 10 december 2013 

4. Motion, 9 december 2013 

Redogörelse 
I en motion från Mia Gällring (KD) redogörs för att en familjecentral 
bör införas i Alvesta kommun. Syftet med verksamheten är att 
samordna resurser mellan olika huvudmän för att på ett smidigt sätt 
kunna erbjuda både stödjande och förebyggande insatser. 

Kommunfullmäktige beslutar 10 december 2013 att motionen får 
ställas samt överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning 
inom 6 månader. 

I ett yttrande från förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
redogörs för att en utredning krävs för att ta reda på hur en 
familjecentral behövs och skulle kunna utformas i Alvesta. Med 
anledning av detta föreslås att motionen besvaras med att en utredning 
tillsätts för att utreda dels behov av och eventuell utformning av 
familjecentral i Alvesta. 

Beredning 
KS § 115 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Förklara motionen besvarad, 
2. Ge nämnden för individ- och familjeomsorg i uppdrag att: 

a. tillsätta en utredning för att utreda eventuellt behov av en familjecentral i 
Alvesta, 

b. i det fall behov bedöms föreligga ta fram förslag till utformning av en 
familjecentral i Alvesta 
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Protokollet ska skickas till 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Kauko Antbacke (KD) 

Akten  
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KF § 107 Dnr 2014/176.750 

Besvarande av motion (KD) angående det internationella 
föräldrastödsprogrammet Home-Start 

Beslutsunderlag 
1. KS § 117, 7 oktober 2014 

2. NIF § 32, 10 juni 2014 

3. Tjänsteskrivelse, 14 maj 2014 

4. KF § 39, 29 april 2014 

5. Motion, 10 april 2014 

Redogörelse 
Kauko Antbacke (KD) redogör för i en motion att Home-Start är en 
internationell ideell rörelse som syftar till att avlasta 
småbarnföräldrars stressade vardagsliv. Home-Start bygger på 
frivillighet och är kostnadsfritt för familjerna. 

Med anledning av detta föreslår motionären Alvesta kommun att bli 
en Home-Start kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 29 april 2014 att motionen får ställas 
samt överlämnar motionen till nämnden för individ- och 
familjeomsorg för beredning inom 6 månader. 

Nämnden har godkänt en skrivelse där det redogörs för att Alvesta 
kommun är väl tillgodosett vad det gäller föräldrastöd i den form 
motionären föreslår. Med anledning av detta föreslås att motionen inte 
tillstyrks. 

Beredning 
KS § 117 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Protokollet ska skickas till 
Kauko Antbacke (KD) 

Akten  
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KF § 108 Dnr 2013/418.139 

Besvarande av motion (MP) angående stadsodling för 
integration och sociala möten 

Beslutsunderlag 
1. KS § 116, 7 oktober 2014 

2. Tjänsteyttrande, 25 augusti 2014 

3. KF § 133, 19 november 2013 

4. Motion, 3 oktober 2013 

Redogörelse 
I en motion från Miljöpartiet redogörs för att det i Alvesta finns 
mycket icke-odlad kommunal mark samtidigt som det finns ett behov 
av att integrera människor från andra länder i vår samhällsgemenskap. 
På många platser i Sverige och i världen finns projekt där människor 
odlar tillsammans. Det arrangeras även kurser i stadsodling för 
integrationssyfte. Med anledning av detta föreslår motionärerna att 
kommunen startar ett integrationsprojekt om stadsodling, enligt 
motionen, tillsammans med andra intresserade aktörer. 

I ett yttrande redogörs för att motionens intentioner om att skapa 
möjlighet till stadsodling i Alvesta har realiserats genom det projekt 
som AllboHus och café Rönnedal skapade våren 2014. Med anledning 
av detta föreslås att motionen tillstyrks samt att den samtidigt ses som 
påbörjad och verkställd. 

Beredning 
KS § 116 

Yrkanden 
Birgit Andersson (MP) yrkar att sista delen av beslutsförslaget ändras 
till ”är under verkställande” istället för nuvarande skrivelse 
”motionens förslag redan verkställts”. 

Anita Thörn von Rosen (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut samt till Birgit Anderssons (MP) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Birgit Anderssons (MP) yrkande och finner att 
fullmäktige beslutat bifalla Birgit Anderssons (MP) yrkande. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen samt konstatera 
att motionen är under verkställande. 

Protokollet ska skickas till 
Birgit Andersson (MP) 

Akten  
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KF § 109 Dnr 2014/241.000 

Besvarande av motion (MP) om etiska regler för 
förtroendevalda i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS § 102, 2 september 2014 

2. Skrivelse, 18 augusti 2014 

3. KF § 54, 17 juni 2014 

4. Motion, 20 maj 2014 

Redogörelse 
I en motion från Birgit Andersson (MP) redogörs för att Miljöpartiet 
anser att etiska regler för förtroendevalda i Alvesta kommun skulle 
kunna kvalitetssäkra det politiska arbetet och samtidigt ange riktlinjer 
för representanter i kommunala styrelser och nämnder. 

Med anledning av detta föreslår motionären att kommunfullmäktiges 
presidie handlägger motionen för hur etiska regler för förtroendevalda 
kan användas i kommunen samt att etiska regler för förtroendevalda 
införs i Alvesta kommun. 

Kommunfullmäktiges presidie har berett ärendet och presidiets 
bedömning är att etiska regler är ett viktigt inslag i det politiska 
arbetet och att ämnet lämpar sig som ett inslag i utbildning av samtliga 
förtroendevalda mandatperioden 2015-2018. Presidiet ser däremot inte 
att ett skriftligt regelverk för detta behövs. Diskussioner har förts med 
kommunledningskontoret och en utbildning för förtroendevalda 
innehållande bland annat etiska regler kommer att genomföras i 
januari 2015. 

Beredning 
KS § 102 

Yrkanden 
Hagart Valtersson (C) yrkar bifall till eget förslag som lyder: 
kommunfullmäktige beslutar att motionen ej ska antas, men är 
besvarad med motiveringen att motionens intention realiseras genom 
kommunens internutbildning till alla förtroendevalda under januari 
2015. 

Tommy Everthsson (AA), Thomas Johnsson (M), Birgit Andersson 
(MP) och Per Ribacke (S) yrkar bifall till Hagart Valterssons (C) 
förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Hagart Valterssons (C) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla Hagart Valterssons (C) 
beslutsförslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ej ska antas, men är 
besvarad med motiveringen att motionens intention realiseras genom 
kommunens internutbildning till alla förtroendevalda under januari 
2015. 

Protokollet ska skickas till 
Birgit Andersson (MP) 

Akten  
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KF § 110 Dnr 2013/579.006 

Besvarande av motion (S) om offentliga sammanträden för 
kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
1. KS § 101, 2 september 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 11 april 2014 

3. KF § 164, 10 december 2013 

4. Motion, 10 december 2013 

Redogörelse 
I en motion från Robert Olesen (S) redogörs för att kommunstyrelsens 
sammanträden tenderar att bli längre och längre. Det är ofta viktiga 
punkter på dagordningen och nyttig information för såväl ledamöter 
som kommuninvånare. Information som skulle gagna förtroendet för 
politiken och Alvesta kommun som varumärke om medborgarna fick 
ta del av denna information. 

Med anledning av detta föreslår Socialdemokraterna i Alvesta 
kommun kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten 
2. Kommunstyrelsens sammanträden webbsänds på alvesta.se 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att kommunstyrelsen redan har 
möjlighet att besluta om offentliga sammanträden enligt 
kommunstyrelsen reglemente. Gällande webbsändning av 
kommunstyrelsens sammanträden avråds detta i dagsläget med 
hänvisning till lokalbegränsningar samt finansiering.  

Beredning 
KS § 101 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Protokollet ska skickas till 
Robert Olesen (S) 

Akten  

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-11-25 31(34) 

Kommunfullmäktige 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 111 Dnr 2014/399.113 

Begäran om entledigande från ersättare (MP) i 
kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande, 30 oktober 2014 

Redogörelse 
Robert Öström (MP) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Robert Öström (MP) från 
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt hos 
Länsstyrelsen begära ny sammanräkning. 

Protokollet ska skickas till 
Robert Öström (MP) 

Länsstyrelsen 

Akten  
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KF § 112 Dnr 2014/399.113 

Begäran om entledigande från ersättare (SD) i 
kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande, 10 november 2014 

Redogörelse 
David Bolander (SD) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga David Bolander (SD) från 
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt hos 
Länsstyrelsen begära ny sammanräkning. 

Protokollet ska skickas till 
David Bolander (SD) 

Länsstyrelsen 

Akten  
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KF § 113 Dnr 2014/456.000 

Anmälan av interpellation (SD) angående brottslighet inom 
vissa områden i kommunen 

Beslutsunderlag 
1. Interpellation, 17 november 2014 

Redogörelse 
Benny Lundh Johansson (SD) ställer i en interpellation frågor med 
anledning av att området Rönnedal i Alvesta är ett av de 55 
geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha negativ 
påverkan på lokalsamhället. Frågorna lyder: 

1. Vad skall ni kommunens ansvariga göra för att förbättra eller  
försöka få bort denna stämpel som Alvesta fått? 

2. Tycker ansvariga att det är bra att vara med på denna karta och utredning? 

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

Protokollet ska skickas till 
Benny Lundh Johansson (SD) 

Akten 
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KF § 114 Dnr 2014/399.113 

Begäran om entledigande från ledamot i AllboHus AB 

Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande, 25 november 2014 

Redogörelse 
Bertil Olsson (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i AllboHus AB. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bertil Olsson (S) från sitt 
uppdrag som ledamot i AllboHus AB. 

Protokollet ska skickas till 
AllboHus 

Personal 

Bertil Olsson (S) 

Akten 
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