
 

Kallelse / Underrättelse 

Kommunfullmäktige 

Utskicksdatum 

2017-03-07 

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning 

ärende  1– 17. 

Tid: Tisdag den 14  mars 2017 kl. 18.30 

Plats: Thalia, Folkets Hus, Alvesta  

Ledamöter 

Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 

Robert Olesen (S) 

Rose-Marie Larsson (S) 

Sebastian Ohlsson (S) 

Sonia Muhlenthler Salsamendi (S) 

Lars-Olof Petersson (S) 

Lisbeth Holmqvist (S) 

Bertil Olsson (S) ordf. 

Jessica Madsen (S) 

Johnny Lundberg (S) 

Tomas Hedevik (S) 

Anita Lindstedt (S) 

Tommy Mases (S) 

Thomas Haraldsson (C) 

Sven Sunesson (C) 

Monica Pihl (C) 1:e vice ordf. 

Jonas Engkvist (C) 

Hagart Valtersson (C) 

Andreas Nilsson (C) 

Heléne Andersson (C) 

Birgit Andersson (MP)  

Anita Thörn von Rosen (MP) 

Thomas Johnsson (M) 

Mikael Johansson (M) 

Helen Gustavsson (M) 

Matz Athley (M) 

Niclas Salomonsson (M) 

Gunilla Gustafsson (M) 

Tomas Öhling (M) 

Rune Gustafsson (M) 

Björn Tisjö (M) 

Sara Karlsmo (M) 

Lennart Johansson (SD) 

David Kristiansson (SD) 

Thomas Falk (SD) 

Benny Lundh Johansson (SD) 

Fredrik Johansson (SD) 

Tommy Ernemyr (-) 

Gustaf Arvidsson (SD) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

 

Jan-Eric Svensson (AA) 

Isabell Barindelli (AA) 

Jan Johansson(AA) 

Christer Brincner(KD) 

Roxana Sepulveda (KD) 

Börge Nielsen (V) 

Ola Andersson (V) 

Bengt-Olof Söderström (L) 2:e vice ordf. 

Ersättare 

Peter Johansson (S) 

Valbone Hasani (S) 

Torbjörn Svensson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

Phlogi Ludiongo (S) 

Adelisa Barakovic (S) 

Mats Martinsson (S) 

Cristina Haraldsson (C) 

Margareta Berggren (C) 

Mats Nilsson (C) 

Sven-Åke Berggren (C) 

Hanna Evelyndotter (MP) 

Kent Mandorff (MP) 

Anders Malmqvist (M) 

Mikaela Brentel (M) 

Anders Johnsson (M) 

John-Erik Pettersson (M) 

Kia Johnsson (M) 

Göran Fredriksson (SD) 

 (SD) 

 (SD) 

Mikael Nilsson (AA) 

Flor de Maria Ticeran V (AA) 

Sten-Åke Carlsson  (KD) 

Artur Vitt (KD)  

Dumitru Drugas (V) 

Ulla Edholm (V) 

Stig Jacobsson (L) 

Britta Bünger (L) 

 

Om du inte kan närvara kalla ersättare samt meddela förändringen genom att kontakta ditt parti samt 

kommunsekreteraren på lisa.s.eriksson@alvesta.se eller 0472-155 01. 

mailto:lisa.s.eriksson@alvesta.se


 

Kallelse / Underrättelse 

Kommunfullmäktige 

Utskicksdatum 

2017-03-07 

 

Förteckning över Kommunfullmäktigs ärenden den 14 mars 2017 

 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Allmänhetens frågestund 18.35 

4. Anmälan av medborgarförslag och motioner 

a) Anmälan av motion (KD) angående att involvera frivilligorganisationerna i integrationsar-

betet med nyanlända 

5. Aktuellt från revisorerna 

6. Information från ordföranden 

7. Förslag till revidering av reglemente för tillgänglighetsrådet 

8. Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  

9. Besvarande av motion (AA) om kameraövervakning i Sjöparken 

10. Besvarande av motion (SD) angående ritualslaktat kött i Alvesta kommuns kostpolicy 

11. Besvarande av motion (SD) angående – Att utreda kommunens arbete och åtgärdsplan vid ut-

brott av smittsam sjukdom 

12. Besvarande av medborgarförslag angående Horgenäs 1:6  

13. Besvarande av medborgarförslag gällande tillgänglighet av handlingar och protokoll på Alvesta 

bibliotek  

14. Besvarande av medborgarförslag angående kontroll av uppgifter och information på Alvesta 

kommuns hemsida  

15. Besvarande av medborgarförslag angående § 24 i kommunfullmäktiges arbetsordning  

16. Anmälan av interpellationer 

a) Interpellation från Benny Lundh Johansson (SD) angående kommunalt arbete att minska den 

stigande sjukfrånvaron  

17. Val och entlediganden  

a) Entledigande av ersättare (S) i omsorgsnämnden  

b) Entledigande av ersättare (S) i utbildningsnämnden 

c) Entledigande av ordinarie ledamot i fullmäktige   

d) Val av ersättare (S) i nämnden för individ- och familjeomsorg 

e) Entledigande och val av ordinarie ledamot (S) i valnämnden 

f) Val av ordinarie ledamot (KD) och (V) i kommunfullmäktiges valberedning 

g) Val av ersättare (M) i Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB samt i BIVA  

h) Val av ersättare (M) i Värends räddningstjänstförbund 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/572.509  

Anmälan av motion (KD) angående att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med 
nyanlända   

Beslutsunderlag 

1. Motion, daterad den 18 januari 2017  

Redogörelse 

I en motion från Christer Brincner (KD) föreslås att Alvesta kommun 

avsätter en miljon kronor till kulturstipendium. Motionären föreslår att 

kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utforma ett regelverk som 

innebär att kultur- och idrottsföreningar kan ansöka om bidrag till 

integrationsprojekt.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kultur- och 

fritidsnämnden för beredning inom sex månader.  

Protokollet ska skickas till 

Christer Brincner (KD)  

Kultur- och fritidsnämnden  

 

 

4a 



KRISTDEMOl<RATERNA Alvesta Kommun 

MOTION 

INVOLVERA FRIVILLIGORGANISATIONERNA I INTEGRATIONSARBETET 

MED NYANLANDA 

Under det senaste aret har rnanga flyktingar kommit till Sverige. 

Andelen personer som har fatt eller kommer att fa uppehallstlllstand har darfor 

okat, Staten har naturligtvis ett overgripande ansvar for att integrationsprocessen ska II 

bli sa effektiv och bra som mojllgt och vara nya medbporgare skall kunna etablera sig i 

det Svenska sarnhallet pa ett frarngangsrikt satt, Men det ar naivt att tro att denna 
process enbart skall kunna skotas av staten och dess myndigheter. 

Ansvaret for etablerings och integrationsprocessen maste involvera den hela 
sarnhallsapparaten om det ska II fa nagon positiv effekt. Bade den kommunala och 
regionala sektorn har ett sjalvklart ansvar som bland annat ar kopplat till bostader, 
skolgang.halso och sjukvard. 

Granskningar av integrationsprocessen har visat att genom att forandra.stvra 
och involvera clvilsarnhallet i integrationsarbetet sa ar det betydligt storre 
rnojligheten for ett battre.snabbare och mer positivt resultat. 
For att uppna den onskade rnangfalden av verksamheter inom integrationsornradet ar 
vi darfor 6vertygade om at vi behaver involvera och uppmuntra fler aktorer 
inom det civila samhallet. 

Staten har tilldelat extra pengar till regioner som ar avsedda till att anvandas for 
kostnader som ar kopplade till det okade flyktiongmottagandet i landet. Alvesta 
kommun har tilldelats en extra summa pengar, att anvanda en liten del av dessa 
pengar for att kultur och idrottsforeningar i kommunen kan uppmuntras att involveras 
i integrationsarbetet tror vi ar mycket val anvanda pengar. 

Vi menar att har skulle de ideella foreningarna i Alvesta kommun kunna 
bidra pa ett positivt satt genom att exempelvis inbjuda till aktiviteter dar det 
finns en tydlig ambitions till integration mellan svenskar och nvanlanda inom 
idrotts och kulturornradet. 
Andra kommuner har positiva erfarenheter av att utforma bid rag som uppmuntrar 
denna typ av arbete. Bidraget bar utformas sa att det tydligt frarngar att det 
handlar om aktiviteter dar svenskar och nvanlanda deltar i aktiviteterna. 
Exempel skulle kunna vara musikprojket,skateboard for flickor,teater eller dans 
projekt. Ett kreativt nvtsnkande inom foreningslivet kan har fa bidra pa ett vardefullt 
satt till en battre integration for vara nya medborgare. 

Alvesta kommun avsatter 1 miljon kronor till kulturstipendium. 
Kulturnarnnden far i uppdrag att utforma ett regelverk som innebar att kultur- 



och idrottsforeningar kan ansoka om bidrag till integrationsprojekt. 

l<ristdemokraterna i Alvesta 

Gruppledare 

~~ 
Christer Brincner 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2017/000.000 

Aktuellt från revisorerna 

Redogörelse 

Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige. 

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.  

Förslag till beslut 

Fullmäktige noterar informationen.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/019.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till 

kommunfullmäktige. 

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Förslag till beslut 

Fullmäktige noterar informationen.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2017/057.040 

Förslag till revidering av reglemente för tillgänglighetsrådet   

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 13, daterat den 28 februari 2017 

( ej justerat vid utskick)  

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 8, daterat den 14 februari 2017  

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

4. Förslag till reglemente för tillgänglighetsrådet, daterat den 1 december 2016 

5. Protokoll från tillgänglighetsrådet, daterat den 1 december 2016 

Redogörelse  

Kommunala tillgänglighetsrådet har på sitt sammanträde den 1 december 

2016 beslutat om förslag till revidering av reglemente för kommunala 

tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet föreslår följande förändringar: 

 Ordet ”handikapporganisationer” byts ut mot ordet 

”funktionshinderorganisationer”.   

 

 Med anledning av inrättandet av den nya kultur- och fritidsnämnden 

föreslår kommunala tillgänglighetsrådet att rådets sammansättning 

även kompletteras med en representant från kultur- och 

fritidsnämnden.   

 

 Under rubrikerna ”Arbetsformer” och ”Beredning” tillförs en 

skrivelse om att det i protokoll från referensgruppen ska framgå 

vilka representanter från referensgruppen som ska kallas in till nästa 

möte med tillgänglighetsrådet. 

 

Beredning  
KS § 13 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av reglemente för 

kommunala tillgänglighetsrådet.  

Protokollet ska skickas till 

Tillgänglighetsrådet 

Kultur- och fritidsnämnden    
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KS § 13 Dnr KS 2017/057.040 

Förslag till revidering av reglemente för tillgänglighetsrådet   

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 8, daterat den 14 februari 2017  

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

3. Förslag till reglemente för tillgänglighetsrådet, daterat den 1 december 2016 

4. Protokoll från tillgänglighetsrådet, daterat den 1 december 2016 

Redogörelse  

Kommunala tillgänglighetsrådet har på sitt sammanträde den 1 december 

2016 beslutat om förslag till revidering av reglemente för kommunala 

tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet föreslår följande förändringar: 

 Ordet ”handikapporganisationer” byts ut mot ordet 

”funktionshinderorganisationer”.   

 

 Med anledning av inrättandet av den nya kultur- och fritidsnämnden 

föreslår kommunala tillgänglighetsrådet att rådets sammansättning 

även kompletteras med en representant från kultur- och 

fritidsnämnden.   

 

 Under rubrikerna ”Arbetsformer” och ”Beredning” tillförs en 

skrivelse om att det i protokoll från referensgruppen ska framgå 

vilka representanter från referensgruppen som ska kallas in till nästa 

möte med tillgänglighetsrådet. 

 

Beredning  
KSAU § 8  

Yrkanden  

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 

revidering av reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

    



 
Kommunledningsförvaltningen 
Avdelning 

Sandra Marcusson 

Kommunsekreterare 
Tel. 0472-150 71 

E-post: sandra.marcusson@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-02-07 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

Kommunfullmäktige 

Revidering av reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet 

  

Redogörelse 

Kommunala tillgänglighetsrådet har på sitt sammanträde den 1 december år 

2016 beslutat om förslag till revidering av reglemente för kommunala 

tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet föreslår följande förändringar: 

 Ordet ”handikapporganisationer” byts ut mot ordet 

”funktionshinderorganisationer”  

 

 Med anledning av inrättandet av den nya kultur- och fritidsnämnden 

föreslår kommunala tillgänglighetsrådet att rådets sammansättning 

även kompletteras med en representant från kultur- och 

fritidsnämnden.   

 

 Under rubrikerna ”Arbetsformer” och ”Beredning” tillförs en 

skrivelse om att det i protokoll från referensgruppen ska framgå 

vilka representanter från referensgruppen som ska kallas in till nästa 

möte med tillgänglighetsrådet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av reglemente 

för kommunala tillgänglighetsrådet.  

 

 

Stefan Karlsson   Lisa Åberg 

T.f.kommunchef                             Kanslichef   

mailto:sandra.marcusson@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se


 

 

Författningssamling  

 

Författningssamling  

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet  

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kansliavdelningen 

Gäller från: XXX 
Antagen: XXX 

Senast reviderad: XXX  

 

 

Reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet 

Funktion 

Kommunens tillgänglighetsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 

information mellan funktionshinderorganisationer och styrelser och nämnder i Alvesta 

kommunkoncern. Det är remissinstans i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.  

Rådet ska ge funktionshinderorganisationer i kommunen möjlighet att ta initiativ och att 

aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då särskilt vad 

gäller verksamheter som rör personer med funktionsnedsättning.  

Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska i rådet informera om sin verksamhet och 

planerade förändringar som är betydelsefulla för personer med funktionsnedsättning.  

Av funktionshinderorganisationerna utsedda ledamöter och ersättare i rådet kan ingå i arbets- 

och referensgrupper inom ramen för kommunkoncernens verksamheter. 

Organisation 

Kommunens tillgänglighetsråd organiseras under kommunstyrelsen och administreras av 

kommunledningsförvaltningen. 

Sammansättning 

Kommunens tillgänglighetsråd består av åtta ledamöter som utses av funktionshindrades 

organisationer (den s.k. referensgruppen). Därutöver ingår en ledamot från vardera 

kommunstyrelsen, nämnden för samhällsplanering, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för individ- och familjeomsorg.  

Personliga ersättare utses för de ordinarie ledamöterna i rådet. 

Till rådet är också knutna tjänstemän från berörda förvaltningar och kommunala bolag. 

Ordförande 

Den av kommunstyrelsen utsedda ledamoten är tillika rådets ordförande. 

Vid behov kan rådet utse vice ordförande. 

Ersättares närvarorätt 

Ersättare äger inte närvarorätt annat än då ordinarie inte kan tjänstgöra.  



 

 

Författningssamling  

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet ARBETSMATERIAL 
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Andras närvaro- och yttranderätt  

Rådets möten är slutna men rådet kan inför visst möte eller för viss period medge personer 

närvara och ha yttranderätt. På samma sätt får rådet vid enskilt möte ge andra personer rätt att 

närvara och yttra sig vid detta möte. 

Arbetsformer 

Sammanträden 

Kommunens tillgänglighetsråd sammanträder minst fyra gånger per år. Extra sammanträden 

får hållas då ordföranden anser det motiverat. Rådet kan förutom egna sammanträden också 

delta i planering och genomförande av särskilda samrådsmöten för personer med 

funktionsnedsättning eller andra aktiviteter där någon vill ha rådets medverkan. 

Protokoll  

Vid rådets egna sammanträden förs protokoll som justeras av ordförande och en av 

funktionshinderorganisationernas ledamöter i rådet. Sammanträdesprotokoll delges rådets 

ledamöter och ersättare och publiceras på kommunens hemsida. 

Beredning 

Referensgruppen bereder aktuella ärenden från funktionshinderorganisationerna till 

sammanträdena. Ärende ska lämnas till kommunledningsförvaltningen minst tre veckor före 

utsatt sammanträde. I protokoll från referensgruppen ska framgå vilka representanter från 

referensgruppen som ska kallas in till nästa möte med tillgänglighetsrådet. 

Föredragningslista 

Ordföranden bestämmer dagordning till sammanträde. Ordföranden bestämmer också när 

ärende ska behandlas av rådet. 

Kallelse 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista ska skickas till rådets ledamöter samt till ersättare 

senast 14 dagar före sammanträde. Efter överenskommelse med respektive ledamot och 

ersättare kan kallelse skickas med e-post. 

Remissvar 

Funktionshinderorganisationerna som företräds i rådet utformar om möjligt gemensamma 

remissyttranden i frågor som remitterats till rådet. Rådet som helhet får också avfatta och 

lämna yttranden.  

Beslut i sådana fall fattas med enkel majoritet. Sittande ordförande har i förekommande fall 

utslagsröst.   

Arvode 

Kommunala tillgänglighetsrådet har som referensorgan ingen egen budget. Det av kommunen 

utsedda ledamöterna får ersättning enligt reglemente för förtroendeuppdrag. 
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Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 
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Funktionshinderföreningarna svarar själva för sina representanters utlägg vid sammanträden 

och dylikt. Reseersättning utbetalas från kommunen och utgår till representanter från 

funktionshinderorganisationerna 

Ledamöter i rådet erbjuds att delta i kommunal utbildning när så befinnes vara lämpligt. 

 



Alvesta SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 

liommun Sammantrédesdatum 

2016-12—01 3(4) 

TILLGANGLIGHETSRADET 

§ 23 M6tet 6ppnas 

Ordfbranden Thomas Haraldsson hélsar vélkommen och férklarar 
mbtet tippnat. 

§ 24 Val f6r justering 

Till att justera dagens protokoll utségs Leif Jénsson. 

§ 25 Information frén Omsorg och héilsa ge‘illande kostnad ffir 
LSS 

Enhetschef Birgitta Andersson och Strateg Mariann Stark redogér f6r 
hur kostnaden fér LSS har beslutats. Totalt ér kostnaden 6740 fér en 
2-rumslégenhet. Hénsyn har tagits bl.a. till Socialstyrelsens regler vad 
g'eiller avgift och hyra. Man har ocksé tagit med produktionskostnader, 
energiétgérder och Iivsléngd pé fastigheten. Det ér Omsorgsnémnden 
som tar beslut om hur hyrorna ska bestémmas. 

§ 26 Reglemente 

Ett fijrslag till reglemente har arbetats fram av 
Kommunledningskontoret. De synpunkter som kom fram var att ordet 
funktion ska ersétta handikapp. Detta géller i hela dokumentet. 
Beslutas att Referensgruppen har 8 representanter och i protokollet 
frén referensgruppen ska sté vem som ska kaHas till respektive méte. 
En representant frén Kultur— och fritidsn'émnden ska ocksé ingé. 
Reglementet godkénns med ovanstéende fbréndringar. 

§ 27 Referensgruppens érenden 

Tillgéngfligheten i Moheda 

Handléggare Kerstin Bjérknert gér igenom de synpunkter som kommit 
fram vid genomgéng av tillgénglighet i Moheda tétort. Pé méndag 
péb'o'rjas ett arbete med halkskydd pé bron i Moheda. Det har éven 
gjorts en besiktning av ansvariga pé fsp teknik och en del étgérder 
ska vidtas. 

Récke i varmvattenbassénqen 

Monteras under vecka 50. 

28 Nasta érs sammantréde 

Sammantréde med tillgénglighetsrédet ér nésta ér 30/3, 18/5, 14/9 
och 30/11. Sammantrédet bbrjar kl 13.30. 
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Justeringsménnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/033.730  

Redovisning från omsorgsnämnden om ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning från omsorgsnämnden, daterad den 9 januari 2017  

Redogörelse 

Enligt16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen (SoL), samt enligt 28 f 

§ och 28 h § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

(LSS) ska omsorgsnämnden kvartalsvis till Inspektionen för vård och 

omsorg, kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige 

rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 

inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Per den 31 december redovisar omsorgsnämnden ett gynnande beslut 

som inte verkställts inom tre månader.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

Protokollet ska skickas till 

Omsorgsnämnden 
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Omsorgsförvaltningen 
  

Rapportering 

Datum 

2016-12-31 

Dnr 

NOH 2016/81.730 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Gärdesvägen 2 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se omsorg@alvesta.se 

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

 

Enligt16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen, SoL, samt enligt 28 f § och 

28 h § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska 

omsorgsnämnden kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige rapportera alla 

gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts 

inom tre månader från dagen för beslutet. 

 

Ej verkställda beslut per den 31 december 2016: 

     

Persnr Typ av bistånd Beslutsdatum 

Erbjuden men 

tackat nej Verkställt 

Man Permanent bostad 160615  161128 

 

 

http://www.alvesta.se/
mailto:omsorg@alvesta.se


 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § Dnr KS 2015/519.514 

Besvarande av motion (AA) angående 
övervakningskameror vid Sjöparken   

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 15, daterat den 28 februari 2017 

( ej justerat vid utskick) 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 12, daterat den 14 februari 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 9 februari 2017   

4. Protokoll från kommunfullmäktige, § 126, daterat den 27 oktober 2015 

5. Motion, daterad den 12 oktober 2015 

Redogörelse  

I en motion från Jan Johansson (AA) redogörs för att det behöver 

vidtas åtgärder för den skadegörelse som under lång tid pågått på 

järnvägsstationen. Motionären föreslår därför att Alvesta kommun ska 

begära tillstånd för att få sätta upp övervakningskameror på stationen 

och parkeringsplatsen vid Sjöparken. 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs för att 

nämnden för samhällsplanering har i uppdrag att ta fram detaljplan för 

fler långtidsparkeringar. I projekteringen ingår att undersöka 

möjligheten att inhägna området och möjligheten att ”hemifrån” 

kunna boka en parkeringsplats. Frågor som hör samman med åtgärder 

för att minska tillgreppsbrott och skadegörelse på reseparkeringen 

Sjöparken bör kunna hanteras inom ramen för detta uppdrag. Frågan 

kan då hanteras i ett sammanhang och utredas närmare. 

Gångbron är en av två passager över järnvägen i centrala Alvesta. 

Bron upplevs som otrygg under sen kväll och nattetid. Oaktat vilka 

orsaker som lett till minskningen finns ett starkt intresse från 

Kommunens sida för att medverka till att minska känslan av otrygghet 

och skapa en miljö som bidrar till ökad trygghetskänsla. 

Kameraövervakning nattetid kan bidra till detta. 

Beredning 

KS § 15 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att: 

1. Frågor som rör kameraövervakning av reseparkering i Sjöparken 

överlämnas till nämnden för samhällsplanering,  

2. ansökan för tillstånd för kameraövervakning av gångbron görs.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollet ska skickas till 

Jan Johansson (AA)  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 15 Dnr KS 2015/519.514 

Besvarande av motion (AA) angående 
övervakningskameror vid Sjöparken   

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 12, daterat den 14 februari 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 9 februari 2017   

3. Protokoll från kommunfullmäktige, § 126, daterat den 27 oktober 2015 

4. Motion, daterad den 12 oktober 2015 

Redogörelse  

I en motion från Jan Johansson (AA) redogörs för att det behöver 

vidtas åtgärder för den skadegörelse som under lång tid pågått på 

järnvägsstationen. Motionären föreslår därför att Alvesta kommun ska 

begära tillstånd för att få sätta upp övervakningskameror på stationen 

och parkeringsplatsen vid Sjöparken. 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs för att 

nämnden för samhällsplanering har i uppdrag att ta fram detaljplan för 

fler långtidsparkeringar. I projekteringen ingår att undersöka 

möjligheten att inhägna området och möjligheten att ”hemifrån” 

kunna boka en parkeringsplats. Frågor som hör samman med åtgärder 

för att minska tillgreppsbrott och skadegörelse på reseparkeringen 

Sjöparken bör kunna hanteras inom ramen för detta uppdrag. Frågan 

kan då hanteras i ett sammanhang och utredas närmare. 

Gångbron är en av två passager över järnvägen i centrala Alvesta. 

Bron upplevs som otrygg under sen kväll och nattetid. Oaktat vilka 

orsaker som lett till minskningen finns ett starkt intresse från 

Kommunens sida för att medverka till att minska känslan av otrygghet 

och skapa en miljö som bidrar till ökad trygghetskänsla. 

Kameraövervakning nattetid kan bidra till detta. 

Beredning 

KSAU § 12  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad 

genom att: 

1. Frågor som rör kameraövervakning av reseparkering i Sjöparken 

överlämnas till nämnden för samhällsplanering,  

2. ansökan för tillstånd för kameraövervakning av gångbron görs.  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

 



 
Kommunledningsförvaltningen 

Kansliavdelningen 

Kristiina Kosunen Eriksson 

Kommunchef 

0472 150 20 

kristiina.kosunen.eriksson@alvesta.se 

 

Tjänsteskrivelse 
 Dnr 

2017- KS 2015/519.514 

 

 

 

Till 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 14 februari 2017 

 

 

 

 

Förslag –  
Besvarande av motion angående övervaktningskameror 

I en motion från Jan Johansson (AA) föreslås att kommunen begär tillstånd att få 

sätta upp övervakningskameror på stationen och parkeringsplatsen i Sjöparken. 

 

I motionen anförs att ”Efter en lång tids skadegörelse på järnvägsstationen och 

bilar uppställda på parkeringarna i Sjöparken krävs åtgärder för att få stopp på 

ofoget. Punktinsatserna har visat sig mindre effektiva utan övervakning med 

kameror måste till för att komma tillrätta med problemet.” 

Gällande bestämmelser om kameraövervakning 

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, 

både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit 

allmänheten inte har tillträde. Lagen syftar till att se till så att 

kameraövervakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än 

integritetsintresset. Som ett allmänt krav för kameraövervakning av alla typer av 

platser gäller att övervakningen ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med 

hänsyn till enskildas personliga integritet. 

 

Lagen ger två möjligheter. Den ena är att den som ska övervakas lämnar sitt 

samtycke till övervakningen. Den andra möjligheten är att övervakningen sker 

efter att man tillämpat överviktsprincipen. Principen innebär att 

kameraövervakningen är tillåten om övervakningsintresset (som till exempel kan 

vara att förebygga, utreda och avslöja brott, förhindra olyckor) väger tyngre än 

den enskildes intresse av att inte bli övervakad. 

 

Ansökan om tillstånd för kameraövervakning görs hos Länsstyrelsen.  

 

Ett tillstånd ska baseras på en bedömning enligt överviktsprincipen. Den som 

vill bedriva kameraövervakning ska i sin ansökan till länsstyrelsen redogöra för 

de omständigheter som är av betydelse för prövningen. 

 

Ett viktigt inslag i tillämpningen av överviktsprincipen är att kameraövervakning 

normalt inte ska ses som ett förstahandsalternativ för att nå ett visst syfte. Därför 

ska det undersökas om andra, mindre ingripande åtgärder än kameraövervakning 

kan användas. Exempel på mindre ingripande åtgärder är anpassning av 

belysning och omgivning, vuxennärvaro eller väktarbevakning. Det är också 

viktigt att kunna visa på ett behov av kameraövervakning, till exempel att en 

plats är särskilt brottsutsatt. En sådan utredning kan bestå i dokumentation av 



  

händelser, brottsanmälningar och andra relevanta uppgifter som ges in till 

länsstyrelsen. Dokumentationen bör också innefatta alternativ till 

kameraövervakning som har prövats men inte gett önskade resultat. Det är den 

som ansöker om tillstånd till kameraövervakning som ska visa att 

förutsättningarna för kameraövervakning finns. 

Bedömning/förutsättningar för tillstånd för kameraövervakning 

I motionen anges att tillstånd för kameraövervakning begärs för 

järnvägsstationen och parkeringarna i Sjöparken. Järnvägsstationen och 

parkeringen i Sjöparken är platser dit allmänheten har tillträde. 

 

Järnvägsstationen ägs av Jernhusen. Eventuell kameraövervakning i 

järnvägsstationen har att hanteras av Jernhusen. Trafikverket äger trapphuset och 

äger därmed också frågan om kameraövervakning. Alvesta kommun äger 

gångbron och reseparkeringen Sjöparken. Parkeringen är avgiftsbelag och drivs 

av Alvesta kommun.  

 

Utöver reseparkeringen användes, under sommaren 2015, det markområde som 

är avsett för bebyggelse (detaljplan Sjöparken) av allmänheten som 

parkeringsplats. Den tillfälliga parkeringen har efter sommaren 2015 stängts av 

så att den inte kan användas för bilparkering.  

Statistik – brott och anmälningar,  

Av Polisens brottsstatistik – sammanställning över brott under perioden 

20150314-20160315 (för Järnvägsgatan, Centralplan, Sjöparken, Sjögatan, 

Alvesta stationsområde samt parkeringsplatserna på båda sidorna om stationen) 

har anmälts 91 tillgrepps- eller skadegörelsebrott. Av dessa är 39 stycken 

registrerade på Sjögatan/Sjöparken. 

 

Uppgifter inhämtade från Polisen, Individ- och familjeomsorgen samt Säkerhets- 

och beredskapsansvarig anger samstämmigt att den slags skadegörelse och 

tillgreppsbrott som ägde rum under 2015 inte förekommit i motsvarande 

omfattning under 2016. Sommaren 2016 beskrivs som ”lugn”.  

 

Inhämtade uppgifter från Trafikverket för anmälningar om skadegörelse: 
 Hissar Rulltrappor Klotter Sanitär Övrigt 

2015 34 8 24 13 21 

2016 18 4 13 8 2 

Utöver dessa finns anmälningar om olika saneringar såsom exempelvis 

vomering och urin. 

Trafikverket konstaterar att det är positivt att trenden är nedåtgående. 

Åtgärder vidtagna av kommunen 

Under sommaren 2015 utökades kommunens bevakning av parkeringsområdena 

Sjögatan/Sjöparken med ronderande väktare. Under sommaren 2016 

aktualiserades inte fråga om behov av utökad bevakning. 

Sammanfattande överväganden 

Kameraövervakning ska, med tillämpning av överviktsprincipen, normalt inte 

ses som ett förstahandsalternativ. Exempel på mindre ingripande åtgärder som 

kan användas är anpassning av belysning och omgivning eller väktarbevakning.  



  

 

Antalet anmälda brott och skadegörelse har minskat, både i de 

utrymmen/områden som Trafikverket ansvarar som Kommunens.  

 

Reseparkeringen Sjöparken: 

Nämnden för samhällsplanering har i uppdrag att ta fram detaljplan för fler 

långtidsparkeringar. I projekteringen ingår att undersöka möjligheten att inhägna 

området och möjligheten att ”hemifrån” kunna boka en parkeringsplats. Frågor 

som hör samman med åtgärder för att minska tillgreppsbrott och skadegörelse på 

reseparkeringen Sjöparken bör kunna hanteras inom ramen för detta uppdrag. 

Frågan kan då hanteras i ett sammanhang och utredas närmare. 

 

Gångbron: 

Gångbron är en av två passager över järnvägen i centrala Alvesta. Bron upplevs 

som otrygg under sen kväll och nattetid. Oaktat vilka orsaker som lett till 

minskningen finns ett starkt intresse från Kommunens sida för att medverka till 

att minska känslan av otrygghet och skapa en miljö som bidrar till ökad 

trygghetskänsla. Kameraövervakning nattetid kan bidra till detta.  

Förslag till beslut 

Motionen föreslås besvaras med följande: 

- Frågor som rör kameraövervakning av reseparkering Sjöparken överlämnas till 

Nämnden för samhällsplanering för att ingå i uppdraget att ta fram detaljplan för 

långtidsparkeringar.  

- Ansökan för tillstånd för kameraövervakning av Gångbron görs. 

 

 

 

Stefan Karlsson 

T.f. kommunchef 



Alvesta
l'íommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-27 11(34)

Kommunfullmäktige

KF § 126 Dnr 2015/519.514

Motion (AA) om övervakningskamerorvid Sjöparken

Beslutsunderlag
1. Motion, 13 oktober 2015

Redogörelse
I en motion från Jan Johansson (AA) föreslås att kommunen begär
tillstånd att få sätta upp övervakningskameror på stationen och
parkeringsplatsen i Sjöparken efter en lång tids skadegörelse på dessa
platser.

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

Protokollet ska skickas till
Jan Johansson (AA)

Kommunstyrelsen

Akten

gsrnännens sign Beslutsexpediering

#;/(6
Utdragsbestyrkande



Motion angående övervakningskameror. 

 

Efter en lång tids skadegörelse på järnvägsstationen och bilar uppställda på parkeringarna i 

Sjöparken krävs åtgärder för att få stopp på ofoget. Punktinsatserna har visat sig mindre 

effektiva utan övervakning med kameror måste till för att komma tillrätta med problemet. 

 

Med anledning av redogörelsen motionerar undertecknad  

 

att kommunen begär tillstånd att få sätta upp övervakningskameror på stationen och 

parkeringsplatsen i Sjöparken 

 

Alvesta den 1.10 2015 

 

Jan Johansson 

 

 

Motionen antagen som gruppmotion av Alvesta Alternativet  

 

Alvesta den 12 oktober 2015 

 

 

Lars-Olof Franzén  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2016/264.622 

Besvarande av motion (SD) angående ritualslaktat kött i 
Alvesta kommuns kostpolicy  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 16, daterat den 28 februari 2017 

( ej justerat vid utskick)  

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 13, daterat den 14 februari 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 

4. Protokoll från utbildningsnämnden, § 91, daterat den 25 november 2016 

5. Yttrande från utbildningsnämnden, daterat den 25 november 2016 

6. Protokoll från kommunfullmäktige, daterat den 3 maj 2016 

7. Motion, daterad den 12 april 2016 

Redogörelse  

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs det för att det 

råder religionsfrihet i de kommunala skolorna, vilket innebär att de 

som vistas i skolan har rätt att avstå från att utöva religion. Kött som 

producerats genom ritualslakt är enligt motionären en form av 

religionsutövning och ska därför inte förekomma i Alvesta kommuns 

skolor. För att säkerställa att ritualslaktat kött inte kommer att nyttjas 

av Alvesta kommuns skolor i beredningen av skolmaten föreslår 

motionären att, kostrådet får i uppdrag att i kostpolicyn för Alvesta 

kommun införa ett ställningstagande mot ritualslaktat kött i första att-

satsen.  

I ett yttrande från utbildningsnämnden redogörs för att:  

 I Alvesta kommuns upphandlingskriterier framgår att inga 

religiösa ritualer får utföras under hela slakt- och 

tillverkningsprocessen av livsmedel, som offereras eller 

levereras under avtalsperioden.  

 Alvesta kommun erbjuder andra alternativ till de barn och 

elever som önskar halalslaktat kött, eller som av andra orsaker 

vill avstå från köttalternativ.   

 I Alvesta kommuns nuvarande kostpolicy framgår att 

kostenheten ska följa politiska och nationella mål för livsmedel 

gällande hållbar utveckling avseende produktion, förädling och 

transporter av livsmedel. I kostpolicyn finns ingen närmare 

beskrivning avseende slaktmetod eller djurhållning, varför 

kostpolicyn bör kompletteras med att svenska djurskyddsregler 

ska gälla vid upphandling. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beredning  

KS § 16 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att besvara motion med att:   
1. Det framgår av Alvesta kommuns upphandlingskriterier att 

ritualslaktat kött inte ska förekomma, utbildningsförvaltningen 

rättar sig efter dessa kriterier, 
2. för att förtydliga beskrivingen avseende slaktmetod och 

djurhållning bör kostpolicyn i en kommande uppdatering 

kompletteras med att svenska djurskyddsregler ska gälla vid 

upphandling.  

Protokollet ska skickas till 

Benny Lundh Johansson (SD)   

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 16 Dnr KS 2016/264.622 

Besvarande av motion (SD) angående ritualslaktat kött i 
Alvesta kommuns kostpolicy  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 13, daterat den 14 februari 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 

3. Protokoll från utbildningsnämnden, § 91, daterat den 25 november 2016 

4. Yttrande från utbildningsnämnden, daterat den 25 november 2016 

5. Kommunfullmäktiges protokoll, daterat den 3 maj 2016 

6. Motion, daterad den 12 april 2016 

Redogörelse  

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs det för att det 

råder religionsfrihet i de kommunala skolorna, vilket innebär att de 

som vistas i skolan har rätt att avstå från att utöva religion. Kött som 

producerats genom ritualslakt är enligt motionären en form av 

religionsutövning och ska därför inte förekomma i Alvesta kommuns 

skolor. För att säkerställa att ritualslaktat kött inte kommer att nyttjas 

av Alvesta kommuns skolor i beredningen av skolmaten föreslår 

motionären att, kostrådet får i uppdrag att i kostpolicyn för Alvesta 

kommun införa ett ställningstagande mot ritualslaktat kött i första att-

satsen.  

I ett yttrande från utbildningsnämnden redogörs för att:  

 I Alvesta kommuns upphandlingskriterier framgår att inga 

religiösa ritualer får utföras under hela slakt- och 

tillverkningsprocessen av livsmedel, som offereras eller 

levereras under avtalsperioden.  

 Alvesta kommun erbjuder andra alternativ till de barn och 

elever som önskar halalslaktat kött, eller som av andra orsaker 

vill avstå från köttalternativ.   

 I Alvesta kommuns nuvarande kostpolicy framgår att 

kostenheten ska följa politiska och nationella mål för livsmedel 

gällande hållbar utveckling avseende produktion, förädling och 

transporter av livsmedel. I kostpolicyn finns ingen närmare 

beskrivning avseende slaktmetod eller djurhållning, varför 

kostpolicyn bör kompletteras med att svenska djurskyddsregler 

ska gälla vid upphandling. 

 
 
 

   



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beredning  

KSAU § 13   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att besvara motion med 

att:   
1. Det framgår av Alvesta kommuns upphandlingskriterier att 

ritualslaktat kött inte ska förekomma, utbildningsförvaltningen 

rättar sig efter dessa kriterier, 
2. för att förtydliga beskrivingen avseende slaktmetod och 

djurhållning bör kostpolicyn i en kommande uppdatering 

kompletteras med att svenska djurskyddsregler ska gälla vid 

upphandling.   

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

 



 
Kommunledningsförvaltningen  

Kansliavdelning 

Lisa Eriksson 

Kommunsekreterare 

Tel. 0472-155 01 

E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se 

 

Tjänsteskrivelse  
 

Datum 

2017-02-06  

 

 

 

 

 

 

 

 
Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 
 

  

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 14 februari 2017  

 

 

Yttrande över motion (SD) angående ritualslaktat kött i 
Alvesta kommuns kostpolicy 

Redogörelse   

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs det för att det råder 

religionsfrihet i de kommunala skolorna, vilket innebär att de som vistas i skolan 

har rätt att avstå från att utöva religion. Kött som producerats genom ritualslakt är 

enligt motionären en form av religionsutövning och ska därför inte förekomma i 

Alvesta kommuns skolor.  

 

För att säkerställa att ritualslaktat kött inte kommer att nyttjas av Alvesta 

kommuns skolor i beredningen av skolmaten föreslår motionären att,  

kostrådet får i uppdrag att i kostpolicyn för Alvesta kommun införa ett 

ställningstagande mot ritualslaktat kött i första att-satsen.  

 

I ett yttrande från utbildningsnämnden redogörs för att: 

 

 I Alvesta kommuns upphandlingskriterier framgår att inga religiösa ritualer får 

utföras under hela slakt- och tillverkningsprocessen av livsmedel, som 

offereras eller levereras under avtalsperioden.  

 Alvesta kommun erbjuder andra alternativ till de barn och elever som önskar 

halalslaktat kött, eller som av andra orsaker vill avstå från köttalternativ.   

 I Alvesta kommuns nuvarande kostpolicy framgår att kostenheten ska följa 

politiska och nationella mål för livsmedel gällande hållbar utveckling 

avseende produktion, förädling och transporter av livsmedel. I kostpolicyn 

finns ingen närmare beskrivning avseende slaktmetod eller djurhållning, 

varför kostpolicyn bör kompletteras med att svenska djurskyddsregler ska 

gälla vid upphandling. 

 

Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att 

besvara motion med att:   
1. Det framgår av Alvesta kommuns upphandlingskriterier att ritualslaktat kött 

inte ska förekomma, utbildningsförvaltningen rättar sig efter dessa kriterier, 
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2. för att förtydliga beskrivingen avseende slaktmetod och djurhållning bör 

kostpolicyn i en kommande uppdatering kompletteras med att svenska 

djurskyddsregler ska gälla vid upphandling.   

 

 

 

                     Stefan Karlsson   Lisa Åberg 

                     T.f.kommunchef   Kanslichef         
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Utbildningsnämnden 

UN § 91 Dnr 2016/359.609 

Yttrande över motion(SD) angäende ritualslaktat kött 
i Alvesta kommuns kostpolicy 
Beslutsunderlag 
1. UN AU § 80, 12 Oktober 2016 
2. Motion (SD) 
3. Tjänsteskrivelse, 5 Oktober 2016 
Redogörelse 
I en motion frän Benny Lundh Johansen (SD) redogörs det för att 
utbildning och undervisning i svenska kommunala skolor ska präglas 
av religionsffihet. Enligt motionären är ritualslaktat kött en form av 
religionsutéivning. Motionären yrkar följ ande: 

1. Alvesta kommun ska inte använda sig utav ritualslaktat kött vid 
produktion av skolmat med mera 

2. Att kosträdet fâr i uppdrag att införa ställningstagandet i 

fórsta att-satsen, i den kostpolicy fôr Alvesta kommun som ¿ir 
under utarbetande/ska utarbetas. 

Beredning 
UN AU ç 80 
Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att besvara motionen med att 
utbildningsnéimnden rättar sig efter de upphandlingsregler som gäller. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Jusyteringsméinnens sign Beslutsexpediexing Utdxagsbestyrkande 

‚M;
f



NUT 2016I359.609 

U b'1dn' f lt 
' 

Datum 
t 1 mgs örva nmgen 

Kostenheten 6' 1 

Kristin Emilsson 
Kostchef 
Tel. 0472-153 39 
E-post: Kristin.emilsson@alvesta.se 

Förslag till yttrande angäende motion (SD): 

Angâende policy mot ritualslaktat kött i Alvesta kommun 
I en motion frän Benny Lundh Johanson (SD) redogörs det for att utbildning och 
undervisning i svenska kommunala skolor ska präglas av religionsfrihet. Enligt 
motionären är ritualslaktat kött en form av religionsutövning. Religionsfrihet räder 
i samhället i stort, men ocksä rätten att avstâ frân religionsutôvning. Det är 
grundläggande och därfôr ska kôttet som använts till skolmaten inte vara 
ritualslaktat kôtt. 

Motionären yrkar fôljande: 
1. Alvesta kommun ska inte använda sig utav ritualslaktat kött Vid produktion 

av skolmat med mera 
2. Att kosträdet fär i uppdrag att inför ställningstagandet i första att-satsen, 

i den kostpolicy för Alvesta kommun som är under utarbetande/ska utarbetas. 

Utbildningsförvaltningen har fâtt i uppdrag att avge ett yttrande gällande motionen 
(SD) inför beredning i Kommunstyrelsen. 

Upphandling 
Vid upphandling av kôtt samverkar Alvesta kommun med kommunerna i 

Kronoberg län. I upphandlingskriterierna ingâr bland annat att inga religiôsa 
ritualer fâr utfôras under hela slakt- och tillverkningsprocessen av livsmedel, som 
offereras eller levereras under avtalsperioden. Därmed köper inte Alvesta kommun 
eller sewerar kött som är ritualslaktat. 

Altemativ 
För de bam/clever i förskola och skola som önskar halalslaktat kött eller inte Vill 
äta kött alls av olika skäl erbjuds alternativ maträtt och dä är det oftast ett 
vegetariskt alternativ. 

Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639 Parkgatan 4 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.a1vesta.se utbi|dnin0flI‘alvcst:x.se



Alvesta 2 (z) hommun~ 
Kosgpolicy 
Utbildningsfdrvaltningens nuvarande kostpo1icy(som är antagen av Nämnden for 
Bam och Ungdom 2011-09-14, rev 2012-05-09) finns beskfivning att kostenheten 
bland annat ska följa politiska och nationella mäl fër livsmedel, i syfte att främja en 
hâllbar utveckling avseende miljöbelastning vid produktion, förädling och 
transporter av livsmedel. Det finns ingen specifik beskúvning kring slaktmetod 
eller djurhällning. Den nuvarande kostpolicyn behöver uppdateras igen och helst 
omfatta hela kommunens mat och mältider. 
Kompletterande upphandlingskriteriema behövs frän kommunens sida. 
Angeläget är dâ att svenska djurskyddbestämmelser ska gälla. 

Yttrande 

1. Utbildningsfdwaltningen rättar sig efter de upphandlingsregler som gäller och 
stödj er att Alvesta kommun inte ska använda si g utav ritualslaktat kôtt. 

2. Kostenheten pâ utbildningsfôrvaltningen kommer att ta upp frâgan om en 
uppdatering/ omarbetning av den nuvarande kostpolicyn med 
utbildningsnämnden. 

Carsten Wulf 
Förvaltningschef 
Utbildningsfôrvaltningen 

Organisationsnr Besëksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639 Parkgatan 4 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.a1ves1a.se utbildningsfOrva1mingen@a1vesta.se







 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2016/483.163 

Besvarande av motion (SD) angående - Att utreda 
kommunens arbete och åtgärdsplan vid utbrott av 
smittsam sjukdom  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen§ 17, daterat den 28 februari 2017 

( ej justerat vid utskick)  

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 14, daterat den 14 februari 017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 

4. Yttrande utbildningsnämnden, daterat den 12 december 2016 

5. Protokoll från kommunfullmäktige, § 109, daterat den 27 september 2016 

6. Motion, daterad den 31 augusti 2016 

Redogörelse  

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs för att antal 

rapporterade fall av bakterier och smittsamma sjukdomar har ökat 

under de senaste åren. Skolan är en miljö där denna typ av spridning 

lätt kan ske och motionären vill därför utreda hur kommunens 

förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid ett eventuellt 

sjukdomsutbrott ser ut. Med bakgrund av detta föreslår motionären att 

lämplig nämnd får i uppdrag av fullmäktige att: 

 Ta fram en eller använda en redan framtagen informationspärm 

för distribution till nyanlända, ensamkommande samt personer 

som vistas illegalt i kommunen. Pärmen ska innehålla 

information om den fria hälsokontrollen som erbjuds.  

 Utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända 

föräldrar att låta sina barn genomgå den kostnadsfria 

hälsoundersökningen som erbjuds innan barnet börjar i skolan. 

 Utreda hur kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott av 

smittsam sjukdom ser ut (exempelvis TBC) vid någon av 

kommunens skolor eller förskolor.  

 

I ett yttrande från utbildningsnämnden redogörs för att det finns 

fungerande rutiner avseende information om hälsokontroll till 

nyanlända i kommunen, det finns beredskapsplaner och rutiner för 

hantering av utbrott av andra samt att mittsamma sjukdomar, så som 

Pandemisk influensa och vinterkräksjuka.  

 

Kommunledningsförvaltningen har en upprättad plan för hantering av 

extra ordinära händelser i Alvesta kommun.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beredning 

KS § 17 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att:  

1. Det finns fungerande rutiner avseende information om 

hälsokontroll till nyanlända i kommunen,  

2. Det finns beredskapsplaner och rutiner för hantering av utbrott 

av andra smittsamma sjukdomar, så som Pandemisk influensa 

och vinterkräksjuka,  

3. Det finns en upprättad plan för hantering av extra ordinära 

händelser i Alvesta kommun.  

Protokollet ska skickas till 

Benny Lundh Johansson (SD)   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 17 Dnr KS 2016/483.163 

Besvarande av motion (SD) angående - Att utreda 
kommunens arbete och åtgärdsplan vid utbrott av 
smittsam sjukdom  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 14, daterat den 14 februari 017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 

3. Yttrande utbildningsnämnden, daterat den 12 december 2016 

4. Protokoll från kommunfullmäktige, § 109, daterat den 27 september 2016 

5. Motion, daterad den 31 augusti 2016 

Redogörelse  

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs för att antal 

rapporterade fall av bakterier och smittsamma sjukdomar har ökat 

under de senaste åren. Skolan är en miljö där denna typ av spridning 

lätt kan ske och motionären vill därför utreda hur kommunens 

förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid ett eventuellt 

sjukdomsutbrott ser ut. Med bakgrund av detta föreslår motionären att 

lämplig nämnd får i uppdrag av fullmäktige att: 

 Ta fram en eller använda en redan framtagen informationspärm 

för distribution till nyanlända, ensamkommande samt personer 

som vistas illegalt i kommunen. Pärmen ska innehålla 

information om den fria hälsokontrollen som erbjuds.  

 Utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända 

föräldrar att låta sina barn genomgå den kostnadsfria 

hälsoundersökningen som erbjuds innan barnet börjar i skolan. 

 Utreda hur kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott av 

smittsam sjukdom ser ut (exempelvis TBC) vid någon av 

kommunens skolor eller förskolor.  

 

I ett yttrande från utbildningsnämnden redogörs för att det finns 

fungerande rutiner avseende information om hälsokontroll till 

nyanlända i kommunen, det finns beredskapsplaner och rutiner för 

hantering av utbrott av andra samt att mittsamma sjukdomar, så som 

Pandemisk influensa och vinterkräksjuka.  

 

Kommunledningsförvaltningen har en upprättad plan för hantering av 

extra ordinära händelser i Alvesta kommun.  

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beredning 

KSAU § 14  

Beslut 

Kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att avslå motionen 

med hänvisning till att:  

1. Det finns fungerande rutiner avseende information om 

hälsokontroll till nyanlända i kommunen,  

2. Det finns beredskapsplaner och rutiner för hantering av utbrott 

av andra smittsamma sjukdomar, så som Pandemisk influensa 

och vinterkräksjuka,  

3. Det finns en upprättad plan för hantering av extra ordinära 

händelser i Alvesta kommun.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

 

 



 
Kommunledningsförvaltningen  

Kansliavdelning 

Lisa Eriksson 

Kommunsekreterare 

Tel. 0472-155 01 

E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se 

 

Tjänsteskrivelse  
 

Datum 

2017-02-06  
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Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 14 februari 2017  

 

 

Yttrande över motion (SD) angående -  Att utreda 
kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid 
utbrott av smittsam sjukdom  

Bakgrund  

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs för att antal rapporterade 

fall av bakterier och smittsamma sjukdomar har ökat under de senaste åren. 

Skolan är en miljö där denna typ av spridning lätt kan ske och motionären vill 

därför utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid ett 

eventuellt sjukdomsutbrott ser ut.  

 

Med bakgrund av detta föreslår motionären att lämplig nämnd får i uppdrag av 

fullmäktige att: 

 

 Ta fram en eller använda en redan framtagen informationspärm för 

distribution till nyanlända, ensamkommande samt personer som vistas illegalt 

i kommunen. Pärmen ska innehålla information om den fria hälsokontrollen 

som erbjuds.  

 Utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända föräldrar att låta 

sina barn genomgå den kostnadsfria hälsoundersökningen som erbjuds innan 

barnet börjar i skolan. 

 Utreda hur kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam sjukdom 

ser ut (exempelvis TBC) vid någon av kommunens skolor eller förskolor.  

 

Redogörelse  

I ett yttrande från utbildningsnämnden redogörs för följande avseende 

motionärens förslag om informationspärm och uppmuntran till föräldrar om att 

låta barnen genomgå gratis hälsoundersökning:  

 

 Det behövs ingen specifik informationspärm eftersom det finns upprättade och 

fungerande rutiner för information till nyanlända gällande hälsokontroll. 

 Kontakten med föräldrarna till barn i förskolan eller skolan sker via 

terminsvisa utvecklingssamtal. Vid dessa samtal kan även elevens 

hälsosituation tas upp.  
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Utbildningsnämnden yttrar sig, avseende motionärens förslag om att utreda hur 

kommunens åtgärdsplan vid smittsam sjukdom ser ut vid någon av kommunens 

skolor eller förskolor, enligt följande: 

 

 Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att upprätta en 

kommunövergripande krisberedskapsplan (det finns en beredskapsplan för 

pandemisk influensa samt rutiner för att minska spridningen av 

vinterkräksjuka). 

 Varje enhetschef är ansvarig för att hålla krisberedskapen uppdaterad och 

funktionell på sin enhet. 

 Vid smittsam sjukdom upprättas en kontakt mellan kommunen och 

infektionsmottagningen för vidare handläggning.   

 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en plan för hantering av extra 

ordinära händelser i Alvesta kommun 2016-2018. Planen innehåller riktlinjer för 

kommunens ledning, information och nödvändiga åtgärder som initialt behöver 

göras då kommunen drabbas av en extraordinär händelse. Planen innehåller också 

delegation av befogenheter och beslutsrätter till krisledningsnämnden och vissa 

befattningshavare i kommunens organisation. 

 

Förslag till beslut  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att avslå 

motionen med hänvisning till att:  

1. Det finns fungerande rutiner avseende information om hälsokontroll till 

nyanlända i kommunen,  

2. det finns beredskapsplaner och rutiner för hantering av utbrott av andra 

smittsamma sjukdomar, så som Pandemisk influensa och vinterkräksjuka,  

3. det finns en upprättad plan för hantering av extra ordinära händelser i Alvesta 

kommun.  

 

 

 

                     Stefan Karlsson   Lisa Åberg 

                     T.f. kommunchef   Kanslichef         

mailto:barn.ungdom@alvesta.se
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Utbildningsnamnden 

UN§ 110 Dnr 2016/402.624 

Yttrande over motion(SD) anqaende kommunens 
forebyggande halsoarbete och atgardsplan vid 
utbrott av smittsam sjukdom 

Bes I utsu nderlag 
1. Anmalan av motion (SD) KF§109/2016-09-27 
2. Motion (SD) 
3. 'Ijansteskrivelse, 2016-11-22 

Redogorelse 
Sverigedemokratema i Alvesta kommun har 2016-08-31 Iamnat en 
motion till Kommunfullmaktige om att utreda kommunens 
forebyggande halsoarbete samt atgardsplan for att hantera 
sjukdomsutbrott i verksamheterna. Kommunstyrelsen har sant 
motionen till utbildningsnamnden for yttrande, senast 18 j anuari inf or 
fortsatt beredning i KS. 
Benny Lundh Johansson (SD) foreslar kommunfullmaktige ge lamplig 
namnd i uppdrag att: 
Ta fram eller anvanda redan framtagen inforrnationsparm for 
distribution till nyanlanda, ensamkommande samt personer som vistas 
illegalt i kommunen - om gratis halsokontroll, i syfte att fa fler 
manniskor an idag att genomga den. 

Utreda hur kommunen arbetar for att uppmuntra nyanlanda foraldrar 
att lata sina barn genomga den kostnadsfria halsoundersokningen som 
erbjuds innan barnet intrader i skolan. 

Utreda hur kommunens atgardsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam 
sjukdom, t ex TBC i nagon av kommunens skolor eller forskolor ser 
ut. 

Beredning 

UN AU§ 86/2016 

Beslut 
Utbildningsnamnden beslutar att anta forvaltningens yttrande som sitt 
eget. 

Protokollet ska sktckas tm 
Alden 

Beslutsexpediering 



Alvesta 
hornrnun NUT 2016/402.624 

Utbildningsfdrvaltningen 
Gudrun Henriksson Wikerstal 
Utredare 

Datum 
2016-12-07 

Yttrande pa motion (SD): 

Att utreda hur kommunens forebyggande arbete 
och dess atgardsplan vid utbrott av smittsam 
sjukdom, ser ut 

Sverigedemokratema i Alvesta kommun har 2016-08-31 lamnat en motion till 
Kommunfullmaktige om att utreda kommunens forebyggande halsoarbete samt 
atgdrdsplan for att hantera sjukdomsutbrott i verksamhetema. 
Kommunstyrelsen har sant motionen fran Sverigedemokratema till 
utbildningsnamnden for yttrande, senast 18 januari infor fortsatt beredning i KS. 

Benny Lundh Johansson (SD) foreslar kommunfullmaktige ge lamplig namnd 
i uppdrag att: 

• Ta fram eller anvanda redan framtagen informationsparm for distribution 
till nyanlanda, ensamkommande samt personer som vistas illegalt i 
kommunen - om gratis halsokontroll, i syfte att fa fler manniskor an idag 
att genomga den. 

• Utreda hur kommunen arbetar for att uppmuntra nyanlanda foraldrar att 
lata sina barn genomga den kostnadsfria halsoundersokningen som erbjuds 
innan bamet intrader i skolan. 

• Utreda hur kommunens atgardsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam 
sjukdom, t ex TBC i nagon av kommunens skolor eller forskolor ser ut. 

Organisationsnr Besoksadress 
212000-0639 Parkgatan 4 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www .alvesta.se 

E-post till forvaltninqen 
utbilclning@alvesta.se 



BILAGA2 

Motionens forslag 

Ta fram eller anvanda redan framtagen informationsparm for distribution till 
nyanlanda, ensamkommande samt personer som vistas illegalt i kommunen - om 
gratis halsokontroll, i syfte att fa fler manniskor an idag att genomga den. 

Utreda hur kommunen arbetar for att uppmuntra nyanlanda foraldrar att lata sina 
barn genomga den kostnadsfria halsoundersokningen som erbjuds innan barnet 
intrader i skolan. 

Bakgrund 

Uppdrag 
Enligt Skollagen skall det finnas en elevhalsa i skolan som omfattar medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhalsan skall 
arbeta forebyggande och framja halsa, 

Ansvarsfordelning 
Samarbete finns upprattat i skriftliga 6verenskommelser mellan landstingets 
flyktinghalsovard och kommunens skolhalsovard gallande elever i grundskolan. 
Flyktinghalsan i Alvesta, Vardcentralen Moheda erbjuder halsoundersokning av 
nyanlanda barn. Man har dar ansvar for att soka upp nyanlanda familjer. 
Flyktinghalsan far information om att barn och unga kommit till Alvesta kommun 
genom Migrationsverket, skolskoterska pa grundskolan eller annat natverk. 
Om barn som b6rjar skolan inte genomgatt halsoundersokningen, uppmark 
sammar skolskoterskorna detta och informerar flyktinghalsan, Detta ror sig 
framfor allt om anhoriginvandrare, eftersom information om barn frdn denna 
grupp inte sker via Migrationsverket. 

Flyktinghalsovarden i Alvesta kommun traffar ca 90 procent av alla nyanlanda 
barn och vuxna, enligt egen besoksstatistik. Bland barn genomgar majoriteten den 
erbjudna gratis halsoundersokningen, 

Ansvaret for barn i forskolealdern, ligger pa landstingets barnavardscentraler. 

Slutsats 

En specifik informationsparm behovs inte, da det redan finns upprattade och 
fungerande rutiner for information till nyanlanda gallande halsokontroll. En 
overvagande majoritet genomgar ocksa erbjuden halsokontroll. 
Uppfoljning sker ocksa pa skolorna. Se bilaga 1 

Kontakt med foraldrar till alla barn i forskola och skola sker bl a via terminsvisa 
utvecklingssamtal, dar dialog sker kring larande och utveckling. A ven barnets 
/elevens situation i ovrigt kan tas upp vid behov, som t ex halsosituationen. 

Bilaga 1: Beslutad rutin for halsoundersokning av nyanlanda elever 

Organisationsnr Besoksadress 
212000-0639 Parkgatan 4 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till forvaltningen 
utbildning@alvesta.se 



BILAGA2 

Motionens forslag 

Utreda hur kommunens atgardsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam sjukdom, t 
ex TBC i nagon av kommunens skolor eller forskolor ser ut. 

Bakgrund 

Ansvarsfordelning 
Det iir kommunledningens ansvar att uppratthalla en kommunovergripande 
krisberedskap. Har ingar en skyldighet att ha en plan for hur kommunen ska 
hantera extraordinara handelser. 
T ex finns en beredskapsplan for pandemisk influensa samt en rutin for att minska 
smittspridning vid vinterkraksjuka for samtliga verksamheter i kommunen, 
upprattat ar 2009. Se bilaga 2 

Varje enhetschef iir ansvarig for att halla krisberedskapen uppdaterad och 
funktionell pa respektive enhet. 

Smittsamma sjukdomar 
Vid smittsamma sjukdomar tas en kontakt med infektionsmottagningen for vidare 
handlaggning. Samrad sker mellan ansvariga i kommunen och infektionslakare, 

Slutsats 
Utbildningsforvaltningen har inte nagon erfarenhet av storre sjukdomsutbrott av 
smittsam sjukdom. Mindre utbrott i form av t ex kraksjuka kan hanteras pa ett 
tillfredsstallande satt, 

Bilaga 2: Rutin for att minska smittspridning vid vinterkraksjuka 

Organisationsnr Besoksadress 
212000-0639 Parkgatan 4 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till forvaltningen 
utbildning@alvesta.se 



Alvesta 
l'iommun NUT 2016/402.624 

Utbildningsfcirvaltningen 
Gudrun Henriksson Wikerstal 
Utredare 

Datum 
2016-12-07 

BILAGA 1 

Beslutad rutin for halsoundersokning av nyanlanda elever 

Halsoundersokninq av nyanlanda elever 
Elevhalsans medicinska del 
2015-2016 

Flyktinghalsan i Alvesta, Vardcentralen Moheda erbjuder halsoundersokning av 
nyanlanda barn. Vid halsoundersokningen fragar man om barnets eventuella 
tidigare sjukdomar och om levnadsforhallanden. En vaccinationsanamnes tas. 
Dessutom tas prover ur smittskyddssynpunkt. Alla barn erbjuds 
lakarundersokning. Ska eleven kompletteringsvaccineras ges forstavaccinationen 
pa flyktinghalsan. Darefter tar skolhalsovarden over fortsatt 
vaccinationsforfarande. Se pm Komplettering av ofullstandigt vaccinerade barn. 

Besoket pa flyktinghalsan ar frivilligt. Beroende pa ursprungsland ar alla elever 
inte i behov av undersokning pa flyktinghalsan, Vaccinationsanamnes far i dessa 
fall goras av skollakare. 

Flyktinghalsan far information om att en elev kommit till Alvesta kommun genom 
migrationsverket, skolskoterskan eller annat natverk, 

Alla nyanlanda barn och ungdomar i Alvesta kommun kommer pa ett 
inskrivningssamtal pa skolan med hjalp av tolk, dar en pedagogisk kartlaggning 
genomfors. Kartlaggningen syftar till att lyfta fram elevens tidigare skolbakgrund, 
intressen, styrkor och eventuella behov samt fragor om personuppgifter, sprak, 
familj och om de har besokt lakare, Informationen som framkommer vid 
inskrivningssamtalet far elevhalsans medicinska del kopia pa. 

Elevhalsans medicinska del ska inom 2 manader traffa den nyanlanda eleven for 
en kortare halsobedomning. Detta besok kompletterar flyktingmottagningens 
halsobesok och skolans inskrivningssamtal. 
Kontroller gors da av: Syn, horsel, eventuell komplettering av halsofragor samt 
psykiskt halsotillstand. Inskrivningssamtalet fran skolan scannas in i Cambio 
Cosmic. En journalanteckning skrivs, med information om de har eller kommer 
att passera flyktingmottagningen. 

Darefter kommer eleven inga i sedvanliga halsoundersokningar enligt elevhalsans 
medicinska del. 

Organisationsnr Besoksadress 
212000-0639 Parkgatan 4 

Postadress 
342 80 Alvesta 
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Hemsida 
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BILAGA2 

Alvesre 
lsornrnun Ruth, vlnterkraksjuka 

KOM1'v!UNLEDNINGSKONTORET 
Personalenhelen 
Monica Ranstad 
Personalchef 
Tel. 0472-152 19 
E-post: monica.ranstad@alvesta.se 

Datum 
2009-01-07 

Rutiner for att minska smittspridning vid vlnterkraksjuka 
(calicivirus) 

Alvesta kornmun ska folja de vatdhygieniska rutinerna avseende vinterkraksjuka (calicivirus) for 
att forhindra smittspridning. Detta giiller samtliga verksamheter i kommunen, (De 
vardhygieniska rutinerna giiller samtliga kornmuner i Kronobergs Ian, se bilaga). 

En skarpt tillampning av de vardhygieniska rutinerna innebar bl. a foljande: 
vid ett utbrott, dvs. om minst 2-3 personer insjuknar under ca en vecka ska 
enhetschefen/rektor eller motsvarande informera medicinskt ansvarig sjukskoterska 
(MAS). 
MAS tar kontakt med landstingets hygiensjukskoterska for bedomning/faststallande om 
det iir ett calicivirusutbrott, Om <let da faststalls att det iir ett calicivirusutbrott ska 
medarbetare som insjuknar hanteras enligt nedan. 
Yid calicivirusutbrott ska insjuknade medarbetare avstangas enligt AB § l O mom. 4 for 
at! forhindra smittspridning, A vstangning ska ske fran insjuknandedagen. Medarbetaren 
ska darefter vara avstangd fran arbetet upp till 36-48 timrnar efter symtomfrihet. Tiden 
for symtomfrihet raknas efter sista uppkastningen eller sista diarren, Hur !ling 
avstdngningen blir efter symtomfrihet iir dels beroende av medarbetarens arbetsuppgifter 
och dels efter arbetsschema. Exempelvis ska medarbetare som arbetar i kok inte aterga i 
arbete forran efter 48 timmar. Ovriga medarbetare kan aterga efter minst 36 timmar och 
atergangen anpassas efter arbetstidens fodaggning. 
Under avstiingningen bibehaller medarbetaren av16ningsfdm1anema. 
Under avstangningen iir medarbetaren inte Jedig utan kan utfora arbete i sin bostad eller 
pa annan plats utan risk for smittospd<lning. Chefen avgor om och var arbete ska utforas. 
For uppfoljning ska varje avstangning rapporteras till personalenheten. 

/t}i. lit- 
Monica Ranstad 
Personalchef 
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Ârendenr. ~ ~~ 

Motion: Utreda hur kommunens fôrebyggande arbete och 
dess âtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom, ser ut. 

Motion till fullmäktige i Alvesta kommun 
Bakgrund: 
Under det senaste äret ooh har antalet rapporterade fall av resistenta 
bakterier som MRSA och ESBL—CARBA ökat dramatiskt enligt 
folkhälsomyndigheten, sä har även den smittsamma sjukdomen TBC- en 
mycket oroväckande utveckling. Den 10 februari 2016 rapporterade 
folkhälsomyndigheten att en gen som ger resistens mot kolistin har hittats i 

bakterier i sverige. Kolistin är ett antibiotiI<um som tillhör det sista 
behandlingsalternativet vid vissa mycket allvarliga infektioner. Sprids den är 
risken stor att den antibiotika som vi har idag inte "biter" pä olika sjukdomar. 
En av de miljöer där olika typer av sjukdomar relativt enkelt kan spridas är 
skolan. Utöver att det finns ett egenansvar för sin hälsa hos den enskilde 
eleven/värdnadshavaren, har även skolan ett ansvar, detta regleras bland 
annat i skoIlagen(2010:800 2 kap 25§)som säger att skolan skall ha elevhälsa 
och att elevhälsan ska omfatta medicinska‚ psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mâl ska stôdjas. 

Sâledes ett ganska stort ansvar fôr skolan och kommunen. 
Vi har dessbättre varit relativt förskonade i sverige frän sjukdomsutbrott-men 
det har skett. Bland annat 2005‚dä ett större utbrott av TBC skedde pä en 
förskola i Bromma i Stockholm, nägra är senare 2013 drabbades en skola pâ 
Lidingö av ett TBC-utbrott. Risken att Iiknande utbrott sker idag när antalet 
rapporterade fall av olika sjukdomar främst TBC-ökat i sverige, är därmed ännu 
större än tidigare. Nägot som verkligen oroar oss sverigedemokrater. Med 
detta som bakgrund vill vi ta reda pä hur kommunens förebyggande arbete och 
hur dess ätgärdsplan vid ett eventuellt sjukdomsutbrott ser ut.



Sverigedemokraterna i Alvesta kommun föreslär att 
kommunfullmäktige att ge Iämplig nämnd i uppdrag att: 
Ta fram eller använda en redan framtagen informationspärm för distribution till 
nyan|ända‚ ensamkommande samt personer som vistas illegalt i kommunen, 
om privileget som finns att genomgä en gratis hälsokontroll, fôr att fâ fler 
människor än idag(fôr närvarande mindre än hälften av alla) att genomgä den. 

Utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända föräldrar att läta 
sina barn genomgâ den kostnadsfria hälsoundersôkningen som erbjuds innan 
barnet inträder i skolan. 

Utreda hur kommunens âtgärdsplan vid sjukdomsbrott av smittsam sjukdom ex 
TBC i nâgon av kommunens skolor eller fôrskolor ser ut. 

Sverigedemokraterna i Alvesta kommun genom 
Benny Lundh Johansson 

2%»/5



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 
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KF §  Dnr KS 2016/455.217 

Besvarande av medborgarförslag angående Horgenäs 1:6  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 18 daterat den 28 februari 2017 

( ej justerat vid utskick) 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 15, daterat den 14 februari 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 

4. Yttrande från nämnden för samhällsplanering, daterat den 6 december 2016 

5. Protokoll från kommunfullmäktige, § 108, daterat den 27 september 2016 

6. Medborgarförslag, daterat den 3 augusti 2016 

Redogörelse  

Detaljplanen för del av Horgenäs 1:6 antogs av kommunfullmäktige 

den 26 maj i § 77. I ett medborgarförslag daterat den 3 augusti 2016 

föreslår förslagställaren att Alvesta kommun ska ompröva sitt beslut 

om att exploatera Horgenäs 1:6 vid södra Åsnen, och istället 

vidareutveckla områdets höga natur- och landsbygdskvalitéer inför 

den blivande Åsnen nationalpark.  

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för att 

Mark- och miljödomstolen har upphävt fullmäktiges beslut om att anta 

detaljplanen för del av Horgenäs 1:6. Domstolsbeslutet grundar sig på 

att det inte anses finnas några hållbara skäl för att upphäva 

strandskyddet. Alvesta kommun har i och med domstolsbeslutet sökt 

prövningstillstånd hos Mark- och miljödomstolen.  

 

Domen från Mark- och miljödomstolen ankom den 23 januari 2017. I 

beslutet anges att Mark- och miljödomstolen inte ger 

prövningstillstånd och avgöranden står därför fast.  

 

Beredning  

KS § 18 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att Mark- 

och miljödomstolens beslut om att upphäva fullmäktiges beslut om att 

anta detaljplanen för del av Horgenäs 1:6 står fast.  Därmed kommer 

inte en expolatering enligt för ärendet åsyftade detaljplanen att ske av 

Horgenäs 1:6.  
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Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 18 Dnr KS 2016/455.217 

Besvarande av medborgarförslag angående Horgenäs 1:6  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 15, daterat den 14 februari 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 

3. Yttrande från nämnden för samhällsplanering, daterat den 6 december 2016 

4. Protokoll från kommunfullmäktige, § 108, daterat den 27 september 2016 

5. Medborgarförslag, daterat den 3 augusti 2016 

Redogörelse  

Detaljplanen för del av Horgenäs 1:6 antogs av kommunfullmäktige 

den 26 maj i § 77. I ett medborgarförslag daterat den 3 augusti 2016 

föreslår förslagställaren att Alvesta kommun ska ompröva sitt beslut 

om att exploatera Horgenäs 1:6 vid södra Åsnen, och istället 

vidareutveckla områdets höga natur- och landsbygdskvalitéer inför 

den blivande Åsnen nationalpark.  

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för att 

Mark- och miljödomstolen har upphävt fullmäktiges beslut om att anta 

detaljplanen för del av Horgenäs 1:6. Domstolsbeslutet grundar sig på 

att det inte anses finnas några hållbara skäl för att upphäva 

strandskyddet. Alvesta kommun har i och med domstolsbeslutet sökt 

prövningstillstånd hos Mark- och miljödomstolen.  

 

Domen från Mark- och miljödomstolen ankom den 23 januari 2017. I 

beslutet anges att Mark- och miljödomstolen inte ger 

prövningstillstånd och avgöranden står därför fast.  

 

Beredning  

KSAU § 15  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att besvara 

medborgarförslaget med att Mark- och miljödomstolens beslut om att 

upphäva fullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för del av 

Horgenäs 1:6 står fast.  Därmed kommer inte en expolatering enligt 

för ärendet åsyftade detaljplanen att ske av Horgenäs 1:6.  
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Kommunstyrelsen 
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Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 
Kommunledningsförvaltningen  

Kansliavdelning 

Lisa Eriksson 

Kommunsekreterare 

Tel. 0472-155 01 

E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se 

 

Tjänsteskrivelse  
 

Datum 

2017-02-06  

 

 

 

 

 

 

 

 
Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 
 

  

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 14 februari 2017  

 

 

Yttrande över medborgarförslag angående Horgenäs 1:6  

Redogörelse   

Detaljplanen för del av Horgenäs 1:6 antogs av kommunfullmäktige den 26 maj i 

§ 77. I ett medborgarförslag daterat den 3 augusti 2016 föreslår förslagställaren att 

Alvesta kommun ska ompröva sitt beslut om att exploatera Horgenäs 1:6 vid 

södra Åsnen, och istället vidareutveckla områdets höga natur- och 

landsbygdskvalitéer inför den blivande Åsnen nationalpark.  

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för att Mark- och 

miljödomstolen har upphävt fullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för del 

av Horgenäs 1:6. Domstolsbeslutet grundar sig på att det inte anses finnas några 

hållbara skäl för att upphäva strandskyddet. Alvesta kommun har i och med 

domstolsbeslutet sökt prövningstillstånd hos Mark- och miljödomstolen.  

 

Domen från Mark- och miljödomstolen ankom den 23 januari 2017. I beslutet 

anges att Mark- och miljödomstolen inte ger prövningstillstånd och avgöranden 

står därför fast.  

 

Förslag till beslut  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att 

besvara medborgarförslaget med att Mark- och miljödomstolens beslut om att 

upphäva fullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för del av Horgenäs 1:6 står 

fast.  Därmed kommer inte en expolatering enligt för ärendet åsyftade detaljplanen 

att ske av Horgenäs 1:6.  

 

 

 

 

 

                      Stefan Karlsson   Lisa Åberg 

                      T.f.kommunchef   Kanslichef      

mailto:klk@alvesta.se








ALVESTA KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Medborgarförslag _ _ 

Alvesta kommun 2016 08 03 
Àrendenr. _........—_——----—--—-- 
Dnr. 

Förslag gällande Horgenäs 

Jag föreslär att kommunen omprövar sitt beslut att exploatera Horgenäs 1:6 Vid södra 
Äsnen, och istället vidareutvecklar omrâdets häga natur- och landsbygdskvaliteter infôr 
den blivande Asnens nationalpark. 

Kommunfullmäktige antog 2015-05-26 planen för bebyggelse av upp till 48 villor i 

Horgenäs 1:6. I planen ingâr även en smâbâtshamn. Planen har i flera omgângar 
ôverklagats av Naturskyddsfôreningen och Kronobergs ornitologiska förening till sâväl 
länsstyrelsen som Mark— och miljôdomstolen. 

Det finns flera skäl till Varfôr byggande är olämpligt. Etablering av sâ mânga viilor 
innebär ett stort âtagande fôr kommunen. Omrädet ligger längt frân tätorter och service. 
Apotek, Värdcentral, förskola, skola, bank, affärer ligger alla lângt ifrân. Vägar mâste 
anläggas eller fôrbättras, busstrafik utvecklas. Närmaste tätorter ár Ryd (2 mil) och 
Urshult. Eventuella boende kommer alltsä inte ens i första hand gynna handel i Alvesta 
kommun, Vislanda ligger ca 3 mil bort. Äsnens vatten, som inte fâr fërorenas, kräver 
âtaganden och kontroll av avlopp och rening. Om tanken är att denna Service skall 
utvecklas i omrädet innebär exploateringen ett mycket större ingrepp i Äsnens känsliga 
miljö än vad planen visar. 

Planen Vill skapa möjlighet till utveckling i södra kommundelen, dâ strandnära boende 
skall locka hit folk. Att bo strandnära innebär att man vill ha möjlighet att ha bât, därfôr 
fôreslâr kommunen en bâthamn. Det är bara det att Insjôn, liksom resten av 
Horgefjorden, är mycket grund och klart olämplig (utan större ingrepp kanske rentav 
omöjlig) för bâttrafik och fiske annat än med kanot. 

Bâthamn och bâttrafik kommer att rasera den ostörda miljön för fägellivet som 
kommun, län och nation âtagit sig att skydda i flera nationella och internationella avtal. 
Fiskgjusen, som är lite av symbol fôr vâr kommun, hat‘ sin stabilaste population i 

Horgefjorden i Äsnen (mycket beroende pä fjordens ostördhet). 

Det är ett stort risktagande. Planen har antagits utan uppgifter om boendeunderlag i 

omrädet, och har en mycket bristfällig miljökonsekvensbeskrivning. Skulle omrâdet Visa 
sig otillräckligt attraktivt kommer likväl skadan pä naturen bestâ. Âsnens mest ostörda 
omräde och dess naturvärden sätts pä spel till förmän für önsketänkande och gissningar.



En bättre väg vore att utveckla naturkvaliteterna för växter, fâglar, grodor, trollsländor 
och annat som hôr Âsnens strandmiljôer till. Âsnen har särskild status i miljöbalken für 
sitt natur- och friluftsvärde. Under fiera âr har naturbete bedrivits Vilket gynnat 
omrâdet och skapat sâväl ôppna miljöer som skogspartier med stort natur— och 
friluftsvärde. Miljôn med naturbete hör verkligen till landsbygden och är ocksä att 
betrakta som landsbygdsutveckling. 

lag önskar att kommunen tar hänsyn till ovanstâende synpunkter och omprövar sitt 
beslut och ser fram emot att utveckla omrâdets natur- och landsbygdskvaliteter inför 
den blivande nationalparken. 

Alvesta 2016—08-01 

QM 
Per Darell 
Rökesvens Väg 14 
342 34 Alvesta 
per.darell@netatonce.net 

ps. Mer detaljer i ärendet finns i Naturskyddsföreningen i Alvestas överklagande. ds.
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KF §  Dnr KS 2016/415.000  

Besvarande av medborgarförslag gällande tillgänglighet av 
handlingar och protokoll på Alvesta bibliotek  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 19, daterat den 28 februari 2017 

( ej justerat vid utskick)  

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 16, daterat den 14 februari 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

4. Protokoll från kommunfullmäktige, § 107, daterat den 27 september 2016 

5. medborgarförslag, daterat den 21 juni 2016  

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterad den 21 juni 2016, föreslås att Alvesta 

kommun låter kommunens kallelser, protokoll och handlingar som förvaras 

på Alvesta bibliotek inordnas årsvis och i datumföljd i pärmar. Vidare att 

pärmarna ska betecknas med fullmäktige, kommunstyrelse eller respektive 

nämnds namn. 

 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs för att åtgärder 

har vidtagits enligt förslagställarens förslag. En generell översyn av 

tillgängligheten till kommunens handlingar i form av protokoll, kallelser 

och beslutsunderlag kommer att genomföras under år 2017 med anledning 

av förslag till ändringar i kommunallagen som innebär krav på att en 

webbaserad kommunal anslagstavla införs från och med den 1 januari 2018. 

Beredning 

KS § 19 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning 

till att åtgärder enligt förslagställarens förslag har vidtagits.  

Protokollet ska skickas till 

Bengt-Olof Göransson  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 KS § 19 Dnr KS 2016/415.000  

Besvarande av medborgarförslag gällande tillgänglighet av 
handlingar och protokoll på Alvesta bibliotek  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 16, daterat den 14 februari 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

3. Protokoll från kommunfullmäktige, § 107, daterat den 27 september 2016 

4. medborgarförslag, daterat den 21 juni 2016  

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterad den 21 juni 2016 föreslås att Alvesta 

kommun låter kommunens kallelser, protokoll och handlingar som förvaras 

på Alvesta bibliotek inordnas årsvis och i datumföljd i pärmar. Vidare att 

pärmarna ska betecknas med fullmäktige, kommunstyrelse eller respektive 

nämnds namn. 

 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs för att åtgärder 

har vidtagits enligt förslagställarens förslag. En generell översyn av 

tillgängligheten till kommunens handlingar i form av protokoll, kallelser 

och beslutsunderlag kommer att genomföras under år 2017 med anledning 

av förslag till ändringar i kommunallagen som innebär krav på att en 

webbaserad kommunal anslagstavla införs från och med den 1 januari 2018. 

Beredning 

KSAU § 16 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

besvarat med hänvisning till att åtgärder enligt förslagställarens förslag har 

vidtagits.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

    



 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 

Lisa Åberg 

Kanslichef 
Tel. 0472-15024 

E-post: lisa.aberg@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-02-06 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

 

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 14 februari 2017 

 

Yttrande –  
Medborgarförslag angående tillgängligheten till 
kallelser och protokoll 
 
Bakgrund 
I ett medborgarförslag, daterat den 15 juni 2016 föreslås att Alvesta 

kommun låter kommunens kallelser, protokoll och handlingar som förvaras 

på Alvesta bibliotek inordnas årsvis och i datumföljd i pärmar. Vidare att 

pärmarna ska betecknas med fullmäktige, kommunstyrelse eller respektive 

nämnds namn. 

 

Redogörelse 
Sedan flera år tillbaka finns rutinen som innebär att samtliga nämnders, 

kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges kallelser och protokoll ska 

finnas tillgängliga på biblioteken i Alvesta, Moheda och Vislanda samt på 

kommunledningsförvaltningen på Centralplan 1 i Alvesta. Utöver detta går 

det att ta del av protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

omsorgsnämnden, nämnden för samhällsplanering, nämnden för 

myndighetsutövning, nämnden för individ- och familjeomsorg och 

utbildningsnämnden på kommunens webbplats. På webbplatsen finns även 

kallelser med bilagda handlingar för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.  

Det är beklagligt att oreda uppstått i hanteringen av protokoll och 

beslutsunderlag på biblioteket i Alvesta och åtgärder har vidtagits enligt 

förslagsställarens förslag. En generell översyn av tillgängligheten till 

kommunens handlingar i form av protokoll, kallelser och beslutsunderlag 

kommer att genomföras under år 2017 med anledning av förslag till 

ändringar i kommunallagen som innebär krav på att en webbaserad 

kommunal anslagstavla införs från och med den 1 januari 2018. 

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att 

anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att åtgärder enligt 

förslagställarens förslag har vidtagits.  

 

 

 

Stefan Karlsson  Lisa Åberg 

T.f. kommunchef  Kanslichef 

mailto:lisa.aberg@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se








 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 KF § Dnr KS 2016/547.000  

Besvarande av medborgarförslag angående kontroll av 
uppgifter och information på Alvesta kommuns hemsida  

Beslutsunderlag 

1. Protokollet från kommunstyrelsen § 20, daterat den 28 februari 2017 

( ej justerat vid utskick) 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 17, daterat den 14 februari 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

4. Protokoll från kommunfullmäktige, § 32, daterat den 1 november 2016 

5. Medborgarförslag, daterat den 10 oktober 2016 

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterat den 10 oktober 2016, föreslås att det centralt 

inom kommunen inrättas en funktion för kontroll av att uppgifter och 

information hålls aktuella på kommunens hemsida och att hemsidan 

innehåller de uppgifter som utlovas enligt rubriker.  

 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs det för att 

respektive förvaltning ansvarar för att publicerad information på 

kommunens webbplats hålls uppdaterad. Nuvarande 

webbpubliceringssystem har relativt nyligen införts och en funktion som 

innebär att påminnelser om uppdatering skickas till den som publicerat 

information på webbplatsen ska kopplas på systemet. För närvarande görs 

också en genomlysning av all information som finns på kommunens 

webbplats och arbete pågår på kommunledningsförvaltningen med att ta 

fram kommunövergripande rutiner för att hålla informationen på 

webbplatsen uppdaterad.  

Beredning 

KS § 20 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att besvara medborgarförlaget med att en funktion för 

uppdatering av information på kommunens webbplats ska införas. 

Protokollet ska skickas till 

Bengt-Olof Göransson   
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-14 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 20  Dnr KS 2016/547.000  

Besvarande av medborgarförslag angående kontroll av 
uppgifter och information på Alvesta kommuns hemsida  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 17, daterat den 14 februari 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

3. Protokoll från kommunfullmäktige, § 32, daterat den 1 november 2016 

4. Medborgarförslag, daterat den 10 oktober 2016 

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterat den 10 oktober 2016, föreslås att det centralt 

inom kommunen inrättas en funktion för kontroll av att uppgifter och 

information hålls aktuella på kommunens hemsida och att hemsidan 

innehåller de uppgifter som utlovas enligt rubriker.  

 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs det för att 

respektive förvaltning ansvarar för att publicerad information på 

kommunens webbplats hålls uppdaterad. Nuvarande 

webbpubliceringssystem har relativt nyligen införts och en funktion som 

innebär att påminnelser om uppdatering skickas till den som publicerat 

information på webbplatsen ska kopplas på systemet. För närvarande görs 

också en genomlysning av all information som finns på kommunens 

webbplats och arbete pågår på kommunledningsförvaltningen med att ta 

fram kommunövergripande rutiner för att hålla informationen på 

webbplatsen uppdaterad.  

Beredning 

KSAU § 17  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att besvara 

medborgarförlaget med att en funktion för uppdatering av information på 

kommunens webbplats ska införas. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

 

 

  



 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 

Lisa Åberg 

Kanslichef 
Tel. 0472-15024 

E-post: lisa.aberg@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-02-06 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

 

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 14 februari 2017 

 

Yttrande –  
Medborgarförslag om att inrätta en funktion för 
kontroll av att uppgifter och information hålls aktuella 
på kommunens hemsida 
 
Bakgrund 
I ett medborgarförslag, daterat den 10 oktober 2016, föreslås att det centralt 

inom kommunen inrättas en funktion för kontroll av att uppgifter och 

information hålls aktuella på kommunens hemsida och att hemsidan 

innehåller de uppgifter som utlovas enligt rubriker.  

 

Redogörelse 
Respektive förvaltning ansvarar för att publicerad information på 

kommunens webbplats hålls uppdaterad. Nuvarande 

webbpubliceringssystem har relativt nyligen införts och en funktion som 

innebär att påminnelser om uppdatering skickas till den som publicerat 

information på webbplatsen ska kopplas på systemet. För närvarande görs 

också en genomlysning av all information som finns på kommunens 

webbplats och arbete pågår på kommunledningsförvaltningen med att ta 

fram kommunövergripande rutiner för att hålla informationen på 

webbplatsen uppdaterad.  

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att 

besvara medborgarförlaget med att en funktion för uppdatering av 

information på kommunens webbplats ska införas. 

 

 

 

Stefan Karlsson  Lisa Åberg 

T.f. kommunchef  Kanslichef 

mailto:lisa.aberg@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se




w. 

ËÏÊÏŸËÈÏÏÎÔÎËSËaMËÆN ~~ ~ ~~~~ 

‘t L> 
Kammumæeflmämgäwffiw Sidan 1 av 2 

Till Alvesta kommun 

Medborgarforslag 

Medborgarfiirslag: 
Att det centralt inom kommunen inrättas en funktion för kontroll av att uppgifter och 
information halls aktuella pa kommunens hemsida - 

och att hemsidan innehaller de uppgifter som utlovas enligt rubriker. 
Motivation enligt nedan jämte slutsats. 

”Det som stör honom ‘air att ingenting händer.” citat Smalandsposten 20161006 sid. l6 samt 
direktcitat fran den intervjuade: ”De kommer ju aldrig till skott!” 
Tyvärr har ju dessa citat sedan länge varit kannetecknande för delar aV Alvesta kommuns 
Verksarnhet, inte minst delar av hemsidan, kommunens ansikte utat. 

Bakgrund till detta medborgarförslag: 
J ag är styrelsemedlem i Sallskapet Tradgardsamatorerna Södra Smaland. Vid sista 
sammantradet kom det upp förslaget att Vi skulle försöka fa med föreningens namn, c/o adress 
och hemsida pa aktuella kommuners hemsidor under rubriken: Föreningar. 

Även i Alvesta finns ett sädant register och här hittar jag dâ Alvesta trädgärdssällskap. 
Glad i hagen klickar jag da pa denna förening och ser till min glädje att jag kan fa fram 
aktuella bokningar för Alvesta trädgärdssällskap. Underbart, dä kan jag ju fa fram vilka 
lokaler som anvands, de borde ju kunna passa aven oss. Sa jag klickax. Det fanns inga 
bokningar, sä jag tar mig fram till lokalbokningen. 
Möts av att lokalbokningen är stängd och ôppnar âter mändag V. 34. 
Kollar almanackan och finner att det är V. 41!

_ 

Hittar bara fotbollsplaner och gymnastikhallar under - Lokaler och planer att hyra. 
Känner mig lurad. Förstär att Alvesta tradgardssallskap knappast har sammankomster i 

sporthallar eller pa fotbollsplaner. 
Förstär inte nyttan av hanvisningen. Begriper definitivt inte Varför Alvesta kommun inte hat 
nagra vanliga lokaler till uthyrning för föreningar eller Varför det saknas hänvisning till 
sadana. e 

Det slar mig att jag hört talas om dataprogram, som automatiskt tar bort temporara 
upplysningar, nar de inte längre är aktuella. Inser att det hade Varit bra om ett sadant funnits 
pa Alvesta kommuns hemsida. 
Blir ledsen för att jag aterigen funnit bevis för att det inte händer nägot och att ingen, vare sig 
anställd eller föttroendevald följ er upp hemsidan. 
Lat mig paminna om den tidigare kommunkartan med gamla markeringar för: Vardcentralen i 

Alvesta, förskola i Vislanda, beteckningen alderdomshem mm. mm. Blev rättat pa min 
uppmaning förutom församlings/pastorsexp. i Vislanda som nuvarande ordf. i fullmaktige pa 
min begaran senare lyckades fa ratt! 
J ämför även tidningsartikeln i SMP nyligen — dar en sedan flera ar nerlagd skola/ förskola 
användes i kommunens reklam för tilltänkta ”bosättare”. 
Kauko Antbacke star som gruppledare för kristdemokraterna. Visst hat han avgätt? 
Sa här kan det knappast fortsätta.



Sidan 2 av 2 

Hemsidan mäste följ as upp b1. a. därfôr att misstag alltid kommer att góras. Det fär Vi leva 
med. Men det blir systemfel, när ingen kollar upp och rättar till tokigheter och misstag. En 
sâdan funktion saknas tydligen inom kommunen. 

Slutsats: För att Alvesta kommuns hemsida skall vara det den förmodligen ¿ir tänkt att 
vara, en serviceplats där man finner aktuella uppgifter om kommunen, och ett ställe där 
kommunen kan göra ”reklam” för sin ort och inspirera företag och enskilda att bosätta 
sig i Alvesta, mâste det tillsättas en ”funkti0n” som innebär att hemsidan regelbundet 
fôljs upp. 

Alv-esta 2016-10-10 

Späningslandavägen 42 342 35 Alvesta 
Tel. 0472 — 341 64



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2016/565.000 

Besvarande av medborgarförslag angående § 24 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 21, daterat den 28 februari 2017 

( ej justerat vid utskick)  

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 18, daterat den 14 februari 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

4. Protokoll från kommunfullmäktige, § 134, daterat den 1 november 2016 

5. Medborgarförslag, daterat den 17 oktober 2016 

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterat den 14 oktober 2016, föreslås att Alvesta 

kommun utformar § 24 i arbetsordningen för kommunfullmäktige på ett 

sådant sätt att allmänhetens frågestund kan få vara, som det antagligen var 

tänkt, när den började införas på kommunal nivå, ett ställe där allmänheten 

under runt 30 minuter kan få ställa frågor om sådant som faller inom 

kommunens ansvarsområde. För att detta ska kunna ske bör 

inskränkningarna i nuvarande § 24 tas bort, alltså ”pingpong-momentet” 

dvs. punkt 4. 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs för att 

anledningen till att förändringen infördes var dels att skapa en dialog mellan 

frågande och svarande, dels att strukturera upp frågestunden för att vid 

sammanträden då frågorna från allmänheten är många, ge samtliga 

möjlighet att få ställa sin fråga och få ett svar inom utsatt tidsram för 

frågestunden. Förändringen bidrar också till att fokus läggs på sakfrågan och 

dess svar. Utöver allmänhetens frågestund anordnar Alvesta kommun sedan 

hösten 2016 invånardialoger mellan kommunledning och invånare i 

kommunen. Syftet med invånardialogen är främst att lyssna på synpunkter 

och frågor från invånarna. Den 14 november 2016 hölls en invånardialog i 

Grimslöv och ytterligare tillfällen är inplanerade under 2017. 

Beredning 

KS § 21 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att 

allmänhetens frågestund tillsammans med kommunens invånardialoger ger 

allmänheten möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda om sådant som 

faller inom ramen för kommunens ansvarsområde. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollet ska skickas till 

Bengt-Olof Göransson  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 21 Dnr KS 2016/565.000 

Besvarande av medborgarförslag angående § 24 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 18, daterat den 14 februari 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

3. Protokoll från kommunfullmäktige, § 134, daterat den 1 november 2016 

4. Medborgarförslag, daterat den 17 oktober 2016 

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterat den 14 oktober 2016, föreslås att Alvesta 

kommun utformar § 24 i arbetsordningen för kommunfullmäktige på ett 

sådant sätt att allmänhetens frågestund kan få vara, som det antagligen var 

tänkt, när den började införas på kommunal nivå, ett ställe där allmänheten 

under runt 30 minuter kan få ställa frågor om sådant som faller inom 

kommunens ansvarsområde. För att detta ska kunna ske bör 

inskränkningarna i nuvarande § 24 tas bort, alltså” pingpong-momentet” 

dvs. punkt 4. 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs för att 

anledningen till att förändringen infördes var dels att skapa en dialog mellan 

frågande och svarande, dels att strukturera upp frågestunden för att vid 

sammanträden då frågorna från allmänheten är många, ge samtliga 

möjlighet att få ställa sin fråga och få ett svar inom utsatt tidsram för 

frågestunden. Förändringen bidrar också till att fokus läggs på sakfrågan och 

dess svar. Utöver allmänhetens frågestund anordnar Alvesta kommun sedan 

hösten 2016 invånardialoger mellan kommunledning och invånare i 

kommunen. Syftet med invånardialogen är främst att lyssna på synpunkter 

och frågor från invånarna. Den 14 november 2016 hölls en invånardialog i 

Grimslöv och ytterligare tillfällen är inplanerade under 2017. 

Beredning 

KSAU § 18  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget 

med hänvisning till att allmänhetens frågestund tillsammans med 

kommunens invånardialoger ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till 

de förtroendevalda om sådant som faller inom ramen för kommunens 

ansvarsområde. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

 



 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 

Lisa Åberg 

Kanslichef 
Tel. 0472-15024 

E-post: lisa.aberg@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-02-06 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

 

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 14 februari 2017 

 

Yttrande –  
Medborgarförslag om § 24 i kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
 
Bakgrund 
I ett medborgarförslag, daterat den 14 oktober 2016, föreslås att Alvesta 

kommun utformar § 24 i arbetsordningen för kommunfullmäktige på ett 

sådant sätt att allmänhetens frågestund kan få vara, som det antagligen var 

tänkt, när den började införas på kommunal nivå, ett ställe där allmänheten 

under runt 30 minuter kan få ställa frågor om sådant som faller inom 

kommunens ansvarsområde. För att detta ska kunna ske bör 

inskränkningarna i nuvarande § 24 tas bort, alltså pingpong-momentet” dvs. 

punkt 4. 

Redogörelse 
Det som förslagställaren åsyftar med ”pingpong-momentet” i punkt 4, är en 

förändring av arbetsordningen som fullmäktige beslutade om i § 85, den 20 

juni 2016, och som innebär följande: 

 

Den frågande får ställa en fråga under högst tre minuter. Den svarande 

ska besvara frågan på en minut. Därefter får den som ställt frågan ställa 

en följdfråga under högst en minut och den svarande ange ett svar på 

högst en minut. 

Anledningen till att förändringen infördes var dels att skapa en dialog 

mellan frågande och svarande, dels att strukturera upp frågestunden för att 

vid sammanträden då frågorna från allmänheten är många, ge samtliga 

möjlighet att få ställa sin fråga och få ett svar inom utsatt tidsram för 

frågestunden. Förändringen bidrar också till att fokus läggs på sakfrågan och 

dess svar. 

Utöver allmänhetens frågestund anordnar Alvesta kommun sedan hösten 

2016 invånardialoger mellan kommunledning och invånare i kommunen. 

Syftet med invånardialogen är främst att lyssna på synpunkter och frågor 

från invånarna. Den 14 november 2016 hölls en invånardialog i Grimslöv 

och ytterligare tillfällen är inplanerade under 2017. 

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att 

avslå medborgarförslaget med hänvisning till att allmänhetens frågestund 

tillsammans med kommunens invånardialoger ger allmänheten möjlighet att 

mailto:lisa.aberg@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se
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ställa frågor till de förtroendevalda om sådant som faller inom ramen för 

kommunens ansvarsområde. 

 

 

Stefan Karlsson  Lisa Åberg 

T.f. kommunchef  Kanslichef 
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Medborgarfôrslag, jämte pâpekande av oegentligheter. 
Allt gdllande antagandet och införandet av § 24 - i arbetsordning förkommunfullmäktige. 

Hur det började: 
Jag skriver nerfrdgor inför nästafullmäktigemäre. Jag har hittat den nya, fullstdndiga 
Zydelsen av § 24 i arbetsordningenfór kommunfullmdkfige ¡Alvesïa och tänker stdllafrdgor 
om hur den ¿ir tdnkt an‘ användas ” rent praktiskt”. 
Under resans gdngférdndras scenariotflera gdnger 0m. 

Frdga avsedd att ställas Vid sammanträdet med kommunfullmdktige den 1:e november 2016 
av Bengt-Olof Göransson, boende i Alvesta kommun, 

Frdgan gdller hur KF i framtiden tdnker anvdnda ”pi11gpongparagrafen”, 
KF arbetsordning 24§, punkt 4. 

Blir det som i frdgetdvlingar i radio/TV, att den frdgande avbryts med ndgon form av Signal 
”när tiden ‘¿ir ute”? 
Skall man införa klockor av den typ som används Vid schacktävlingar, vid svar och 
replikskiftet? 
Tre minuter är ju inte en särskilt ldng tid, om det firms en knepig frâga — tas tiden frdn det den 
frdgande hälsas Välkommen fram för att ställa frdgan, eller frdn det frdgestdllaren ställt sig i 

position vid mikrofonen? 
Skall de som anmält att de skall ställa frdgor sitta pd ndgon särskild plats i lokalen? 

Jag ser nu att jag fàtt ihop flera frdgor. 
”Pingpongparagrafen” säger att man fdr ställa en frdga. Min följdfräga blir dd, skulle jag ha 
uppbddat grannar, släkt och Vänner för att dela upp frägan/ frdgorna och kunna fd svar? 

Det stdr ”std11a en frdga”. Skall det kanske förstäs som ställa frdgor? Ser man pd hela 
paragrafen, Verkar denna sista tolkning inte särskilt trolig. Vad gäller? 

Hunnen hit inser jag att jag inte klarar ut detta pd allmdnhetens frdgestund. Förmodligen fdr 
jag lämna mikrofonen utan att ha hunnit fä svar pd mer än första frägan. Välvilligt tolkat 
skulle övriga frdgor kunna räknas som följdfrägor, men inte ens med en positiv tolkning fdr 
jag med alla frdgor. 

Här börj ar jag undra vad allmänhetens frdgestund fyller för funktion, som dem nu ¿ir 
utformad. J ag kan inte ens under allmänhetens frägestund fâ fram hur man tänkt sig utforma 
frdgstunden rent praktiskt. 
Hur hamnade kommunen hdr? 

Kommunen Visar öppenhet i demokratisk anda genom att ha med allmänhetens frdgestund pd 
agendan. Samtidigt lyckas man att med inskränkningsregler effektivt förhindra ett vettigt 
meningsutbyte och att en verklig form av klargörande frdgestund uppstdr.(24 § punkt 4, KF 
arbetsordning, nuvarande lydelsen.) 

Dd undrar jag: Är avsikten att undvika en klargörande frdgestund ”inom Alvesta kommuns 
kompetensomräde”?
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Kommunen visar öppenhet samtidigt som man inför en mycket mild censurliknande form av 
fragestund. 
Jag tröstar mig med att sâdant här brukar inte lyckas i dagens samhälle. Internet ger 
information mellan medborgarna. 
Men, tar man bort eller inskränker en vanlig medborgares möjlighet till att fâ sina frâgor 
besvarade av de folkvalda, medför det bata att störte glapp uppstär mellan de styrande och 
allmänheten. 
Man spär pà missnôje o.s.v.. 
Det kommer att visa sig att denna form av ”härskarteknik” inte hâller. 

Lat mig nu visa hur det blev som det blev utifrân kommunfullmaktiges protokoll. 

~ ~~~ ‘für; HWÜSÖÖ 
_ 

Sammanträdesprotokoll am 
' ’ lsmnmun Sammatmtrfideszdaszurn 

2{1TG~E36-20 mm) 
Kommuaäfuilmäktiga 

KF â 85 Dm 201t'3:’34U.(305 
Ffirsfiag till förändring av kummunfullméktiges 
arhatssordning angäende alîmänhetens frégaaiund 

Eiaalmsuncierlag 
l. KS ê» 75S. Sjtmi 2916 
2. 'I‘_1'fi:ns$s:e:k1'ive1sa, E3 meu‘ 21-016 

Reciag öreise 
Km‘nm\'a1xf\1$lmiikctigcspresidilam Thar Manta? ‘Eurem mi fiárslag tiil 
fiirfinciring xiv Fullm äktigms nrbeisnrdnin gäilznmc allmäzihctens 
fifigasizzuati, Ff3z'sl£I,§;t':E, han‘ ztxxtrbetaïs frsxm i Eiil1't.Wt§,t’kE|I1 med de pol‘itis1<.u 
pm‘€iE,*1‘t1a. 

M» ä Alimänhstans frâgaattmd 
Gäätanëe Iydelse _ 

Fcireslagen Iyzfefse 
E. Allmänhaïen ska, vid varje smnIruar;trz“1dx': L :\ilmEir1hv5Lm skztil vi£§ vztrje 
med kjommaunji:Eämäkzige, iaereflzxra 1311123110 EEEHIEIEII-11’1‘{£'i:1i'3£:> mm 
Mi SW18 fffigflf W1 (k: 9133116011 843m k.otnm11nfu11:11:'iktig,e: heretlas tiilfiiiie 
ulflfiiflaiéigfi ï ]¢i‘fl851"¢‘$¢fi- at: stéiflta fiâgor Ennui .AJv:;r.m:z kammmv 

!mm;verer:.m:1er:i*cie. 

Laser man nu protokollet frân sammanträdet, när arbetsordningen ändrades och den 
nuvarande lydelsen av 24§ antogs, sà framgâr det att presidiet har arbetat framförslaget i 

samverkan med de politiska partierna. 
Paragrafen är alltsâ definitivt inget olycksfall i arbetet. 
Och, det mäste sagas, bilden ovan ger ett positivt intryck. 
Nu ges möjlighet att ställa ”Vidare” frâgor — faktiskt sâ som det är i de flesta kommuner. 
Det ser ut som om kommunen är med pâ ”demokratiplanen” 

Sá tar vi nästa bild, se nedan. 
Här ser Vi att skenet bedrog. Det blev klart sämre.

_ 

Andra kommuner är beredda att kalla in tjänstemän fôr att svara pä frâgor som anmäls i god 
tid. Detta fanns i Alvesta, âtminstone pâ pappret. 
Nu är det borta. 
Andra kommuner ställer upp med tolkar.



Sidan 3 av 12 

Alvesta kommun begränsar den frägandes tid, bäde vad gäller frâgans längd, svar och 
replikskifte. 

) 
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Frâgan mäste nu äterigen ställas: Vad skall allmänhetens frägestund i Alvesta ha für funktion i 

nuvarande form? 

J ag fortsätter med en ny bild, nedan. 

Sammantrfidesprotakoll garza 

Samm i1 rauüdaaziatum 
2016--06»20 man) 

Kommunfultrnfiktige 

î. ¡’Wigan 5km? ízïmncrs till prexidier 
si:nf;’ilig1 ¡mmm xammanträdrel‘ 
päbiJ/‘ias. 
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Beslut . 
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Protakolletskaakickaslill... „ „ __ . ._ . __ _ __ _ l 

Grupplcdzxrcz für snmtligu purtiur 

K.nxn1nLmst:k.tct::1'arc:1 

Här hittar jag punkt 7. 
Samma typ av föreskrifter finns i andra kommuner. Men, den fanns inte tidigare i Alvesta. 
Nu kanske det gär att förstä Varför punkt 6 i det tidigare reglementet togs bort.
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Det är ju inte speciellt lätt att Veta vilka som skall ”bâdas upp”, när man inte vet vilka frâgor 
som kan bli aktuella. 
När man har môjlighet att ”administrera paragrafen” genom att punkt 7 tillkommit — sâ tas 
den bort! 

Det är svârt att inte kommentera att under yrkanden - Mikael Johansson (M) och Anne 
Grotmaak haï yrkat bifall. En frân hôger och en frân vänster. Roligt att de är ôverens. 
Synd bara att det är i en fräga som begränsar allmänhetens möjlighet till dialog med KF, 
som begränsar demokratin. 
Men, nu vet jag att det finns ätminstone tvâ personer i KF, som säkert tänkt igenom det hela 
och tyckt att det är bra. 
J ag ser det som att de tappat bort demokratiperspektivet elle)? helt enkelt tycker att det är 
oväsentligt. 
Gruppledarna har inte heller reagerat utifran demokratiperspektivet. Kan det bero pâ att de Var 
med och utarbetade paragrafen? 

Kommen Sá här längt inset jag att bilden av Vad demokrati ‘sir, förutom allmänna Val — 
där medborgarna utser sina representanter, fôrtroendevalda som de förr kallades, 
är radikalt annorlunda i Alvesta kommun i jämförelse med andra kommuner, 
i alla fall när man jämför hur allmänhetens frägestund är utformad. » 

Det màste även betraktas som en bedrift, att man lyckats fâ igenom denna paragraf utan att 
nâgon utanfôr KF, inte ens SMP reagerat. 

Paragrafen fördes inte in i det gällande reglementet. Det skeddefärst efter attjag pätalat 
det vid allmänhetensfrägestund. Det var vid detförsta sammanträdet, där paragrafen 
tillämpades 2016-09-25. Paragrafen antogs av KF 2016-06-20. Tidsskillnaden ¿ir nästan tre 
mänader 

Vid detta sammanträde visste jag inte att punkt 7 i § 24 gällde — det kunde jag inte, jag hade 
bara sett kungôrelsen om att allmänhetens frägestund fanns pä dagordningen. 
Alltsâ gick jag dit.



~ 
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Läst arbetsordningen för KF hade jag sâ att jag kunde 
frâga varfôr det fanns tvä Versioner 
av § 24 punkt 1. 

. MW, En Version fanns i det reglemente som gällde frân 
\§€$£,£‘§'Y€?§$:§3«§»§'§_( Î 2015 och en annan Version í kallelsen till KF . 

‘V När jag fôrst lade märke till detta, tänkte jag att trycket 
%°äwifaä53‘«‘*%***9**‘“‘N‘ä*3w §4§§§‘fg‘§§§§W a 

¿ 
frän allmänheten blev Väl för härt. KF har ändrat 
tillbaka till den formulering som gällde före 2015.Det 
fungerade kanske inte längre, att allmänheten endast 
fick frâga om ärenden som fanns pâ dagordningen.~ 
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Kort om Vad som hände strax fore och vid sammanträdet med KF 2016-09-25. 

I hallen utanför sammanträdeslokalen möter jag ordf. som jag känner sedan länge, och jag 
säger att jag vill ha ordet under allmänhetens frâgestund. Du mâste tala 0m Vad frägan gäller, 
säger han. Varfôr dâ?, tror jag att jag svarade. Det är väl min rättighet, jag är ju allmänhet, kan 
jag ha sagt. 

Nu kan alla som läser detta klart och tydligt se, att jag inte hade en chans att veta nâgot 0m 
§ 24 punkt 7. 
Det fick antagligen bli nägon form av inofficiell ôvergângsregel, fôr det anmäldes att jag 
begärt och sagt att jag Ville ställa frägor om fullmäktiges arbetsordning. 
Men skriftlig begäran Var det inte. Dock, jag hade handlat i god tro utifrân de förutsättningar 
som jag kände tilll! 
Och fräga fick jag, jag ställde fler än en frâga. Det är Väl pâ sin plats att be 0m ursäkt för 
detta. Ovetandes har jag brutit mot tvâ paragrafer enligt § 24, punkt 4 och 7. 

Nu, har alltsâ den nya lydelsen av § 24 i arbetsordningen anonymt ersatt den tidigare 
versionen i författningssamlingen. i
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Frän Bertil Olsson ordf. KF kom följande:

~ Alvesta -- 

Arende 
» Isommun 

_ Datum 
I‘§:rr:;ti1z:J‘::::il:Ii|r:1ggskontorel 201 6_09_3 O 
Lisa Eriksson 
Kommunsekreterare 
Tel. 0472-155 01 
E-post: Iisa.s.eriksson@alvesta.se 

Bengt-O1ofG6ransson 
Späningslandavägen 42 
342 35 Alvesta 

Besvarande av fràgor vid allmänhetens fràgestund 27 September 

Du ställde, vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 September, ett antal 
frâgor under allmänhetens frägestund. Under satnmantréidet beslutades att du 
skulle fà ett skrifiligt svar pâ de frâgor du ställde. 

1. Svar pa") frâga angäende fiirfattningssamling pñ kommunens webbplats 
Kommunfullmäktiges arbetsordning hat kompletterats med de nya fiktlinjema 
för allmänhetens frägestund i fullmäktige. En uppdaterad version av 
fullmäktiges arbetsordning finns nu pä kommunens webbplats. 

Hur det sâg ut dâ den infôrts — se bîlaga 1. Man har fôrt in ändringen anonymt i det dokument 
som fôrelades fullmäktige i december 2014! Se huvud och fot! Lätt hänt kanske, men ingen 
efterkontroll, ingen uppföljning sker. Mycket märkligt att det troligtvis saknas rutiner för detta 
i kommunen. Det gäller faktiskt en lagtext. Hade nâgon mer person läst paragrafen, eller den 
som förde in paragrafen gjort en efterkontroll, sâ hade man sett att det skett ett misstag. 

Nästa bild: äterigen montage frân ”källan” — KF § 85/ 2016 . 

v- 

Beslut 
Kmn1n1unfn:ilmEik£Lgr: hesaiutar mt ¿una uvan rcdovisude z':1‘l2etsor<Ining 
für zsIlm.£in.¥1ete11s frâgestund. 

Pmtokollet giga gklckas till ‚ 

Gruppletlaru für kamfligu pa:-tier 

K.()l'l1Il1 l.lI)$B‘kJ'E‘I¢l'I'lf‘ilfi1 

Vad Visar sig nu. J o, KF ” beslutar att anta .... .. för allmänhetens frâgestund.” Inget merî! 

Kan detta Vara möjligt! Nää — inte i en kommun som sitter pä en massa expertis! 
Hela fullmäktigeförsamlingen har bomrnat detta. 

Ärligt talat — detta kollade jag inte frân bôrj an. 
Kommen hit inser jag att nog var det bra, att jag lade ner möda pá att tänka igenom 
konsekvenserna av paragrafen och visa hur den tillämpades första gängen — fast den inte ”var 
Iaglig”.



Sidan 7 av 12 

En ny lärdom: Tydligen skall man i Alvesta inte ta sj älvklara saker för givna. 

Alltsâ : 

Det finns inget datum angivet frân vilket paragrafen skall gälla. 
Den gäller inte !!! 

Man tillämpar en paragraf som inte ‚qäiler och den kan inte användas vid nästa 
sammanträde heller — för dá mäste ikraftträdandedatum beslutas! ï! 
Sä tillkommer lagakraftdatum för protokollet. 
Först om tvâ sammanträden kan den tillämpas. 
Under en förutsättning — att nägon inom kommunen upptäckt det hela. 

Nâväl, paragrafen finns där nu i författningssamlingen! (Bilaga 2). 
Bilaga 1. ‘air den Version som publicerades pä hemsidan, enligt meddelande frän ordf. i 

fullmäktige. 
Bilaga 2, som ar den Version som nu finns pá nätet, den kom in efter att jag pä ett 
sammanträde med kanslichefen Visat att paragrafen redovisats i fel dokument. 
Jag sade dä att rutinema när man gör ändring i en författningssamling bör Vara desamma som 
vtillämpas i SFS, Svensk författningssamling. 
Resu1tatet—~ se själv. Alltsâ bilaga 2. 

Nu finns det ännu en tolkningsmöjlighet till varför paragrafen stâr anonymt. Man har upptäekt 
att den inte gäller och hoppas att jag inte sett det. 
Skulle detta Vara rätt tolkning, sä fôrklarar det tillvägagängssättet. 
Jag kan tycka att det Vore rimligtatt man per e-post eller telefon helt enkelt sagt som det är: 
Vi har gjort bort oss. — Tystnadens taktik, om det nu är sä, kommer inte att fungera. 

Konsekvens av hur man gjort ändringen: 
Tidigare uttagna papperskopior med den tidigare lydelsen g'e'L11er.( Se Lex. bilaga 3, med mina 
anteckningar inför sammanträdet i September). 
Det gör ocksâ den nuvarande texten i‘ författningssamlingen. 
Bäda anges gälla frân âr 2015. 
Gôr man sä här blir det i sanning komplicerat. 

Sammandrag: 

Jag börjar med författningsfrägorna: 

1. Man beslutar attändra i författningssamlingen för Alvesta kommun, närmare bestämt 
245 i arbetsordningen för kommunfullmäktige. (KF 5 85/2016.) 
Det anges inte ange när fôrändringen skall träda i kraft. 

2. Den nya Iydelsen förs inte in i författningssamlingen. 
Man tillämpar den nya 524 Vid sammanträdet den 27 September. 

4. Efter fräga Vid allmänhetens frâgestund, se skrivelse frân ordf. i fullmäktige ovan, förs 
den nya 5 24 in i författningssamlingen. 

5. När införandet skett, fôrst enligt bilagal, sedan bilaga 2, Visar det sig att det inte anges 
när 24 antagits. Inte datum för detta och inte när paragrafen träder i kraft. 

La.)
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Kommentar: 
Samtliga 5 punkter är allvarliga. Det handlar om grundläggande principer, om 
självklarheter inom kommunal förvaltning. 
Punkt l. Nägon borde ha reagerat. 
Punkt 2. Borde följt med automatik, som konsekvens av punkt 1. Om sâ skett kunde man ha 
sett Vad som fattades. Under förutsättningarna givetvis - att man känner till att beslutade 
förändringar i en författningstext skall införas i författningssamlingen och sj älvklart att 
normala rutiner för införande av en författningstext tillärnpas. 
Punkt 4. Äterigen - hade det funnits rutiner om hur man för in en ändrad författningstext - sâ 
hade det blivit stopp. Dâ hade punkt 5 aldrig blivit aktuell. 

Det är tydligt att det saknas Viss kompetens pä kommunkansliet och att de förtroendevalda 
inte följ er upp fattade beslut och läser som i detta fallet — sin egen arbetsordning. 

Värst är naturligtvis punkt 3 . Man tillämpar en paragraf som i praktiken inte kan 
användas. 

Tydligare sagt: 
Med rätt handläggningsgâng — om punkt 2 utfôrts och av kompetent person, sä hade det 
visat sig, att den gamla lydelsen i § 24 fortfarande gäller. 
Punkt 4 utförd pá rätt sätt hade ocksâ gett alarmsignal. 
Och naturligtvis, man kan inte anta en författningstext utan att ange ett datum frân 
vilket texten gäller. 
Här brister rutinerna pâ kommunen. 

Informationfrâgor. 
1. Annonsen, se ovan sid. 5, säger inget 0m att frägan skall anmälas skriftligt till presidiet 
före sammanträdets börj an.

i 

2. Det gavs ingen information Vid sammanträdet utifrän punkt 4. 24§. 

Kommentar: 
Punkt 1. ovan är ju elementar, 0m man avser att följa sitt eget reglemente. Det Eu‘ mer an 
anmärkningsvärt, att det i annonsen inte stàr att frägor skall anmälas skriftligt till presidiet 
före sammanträdet. 

Punkt 2.°Paragraf 24 punkt 4. mäste klargöras Vid sammanträdet, 0m den skall tillämpas. 
(Det är den som jag ovan i skrivelsen kallar pingpongparagrafen. Öppet, demokratiskt 
meningsutbyte, utifrän en ställd fräga, det ‘air det jag anser är avsikten med allmänhetens 
frägestund. Naturligtvis skall ordföranden styra meningsutbytet. Punkt 4 menar jag tar bort 
hela syftet med allmänhetens frägestund.) 

Vidare: 
Att ordföranden under sammanträdet frägar, 0m det finns fler som Vill ställa nägon fräga — 
Vad Vittnar det om? (Kolla gärna tv-utsändningen). 
Till mig meddelades det att jag mäste anmäla min fräga. Se ovan denna skrivelse sid. 5. 

Hela denna del av historien ger att absurt intryck. 
Det hela utspelar sig inom ramen för Alvesta kommuns högsta beslutsfattande Organ, 
kommunfullmäktige. Anställd personal frän kommunen, i chefsposition, ar mer eller mindre 
inbegripna.
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Slutkommentaren fâr bli: Här finns utvecklingspotential. Den ar mycket större än man 
hade anledning att förvänta sig. 

Det är väl bäst att âter erinra 0m hur jag hamnade i denna cirkus. 
Jag gick till KF sammanträde i egenskap av allmänhet för att ställa frägor. Inte kunde jag väl 
ana vilken cirkus det dro g med sig. 
Naturligtvis kunde jag gett upp. J ag vet att det sägs, att det inte lönar sig att diskutera med 
Kommunen. Det är som att tala till en vägg. Jodä — men jag "sir pensionär, jag har tid och 
tycker, att det inte fâr gâ till hur som helst i en kommun. Inte imin kommun, om jag kan 
hj älpa till att förhindra det. 

Och nu tar jag fighten fôr demokratins skull 0m lydelsen av den paragraf som det beslutades 
om enligt KF § 85/ 2016! 

Det fär bli ett medborgarförslag och med tanke pä att ingen inom KF reagerat pâ de 
inskränkningar, som skett när det gäller utformningen av allmänhetens frägestund, 
sänder jag detta dokument även till instanser utanfôr KF. 
Självklart med förhoppningen att det skall gä att driva opinion i frâgan. Demokrati ‘air viktig! 

Urzfràn vad som z’ övrigtframkommit, ¿ir del dessutom myckez‘ angeldget att denna skrivelse 
blir känd. 

Medborgarförslag: 
Att Alvesta kommun utformar § 24 i arbetsordningen för kommunfullmäktige pá ett 
sädant sätt att: 

' allmänhetens frâgestund kan fâ vara, som det antagligen var tänkt, när den 
börj ade ínfóras pâ kommunal nivä, ett ställe där allmänheten under runt 
30 minuter kan fâ ställa frâgor om sâdant som faller inom kommunens 
ansvarsomrâde. 
För att detta skall kunna ske bör inskränkningarna i nuvarande ordning 
tas bort, alltsâ ”pingp0ng momentet” dvs. punkt 4. 

Alvesta den 14 Oktober 2016 

Spâningslandavägen 42 
342 35 Alvesta 
Tel. 0472 — 341 64
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Bilaga I. (Fel version, som lades in efter KF 2016-09-27) Lägg märke till texten i huvud och 
fot. 

‘fig’ Alvesra Ti" W I-sommun 
Fiirfatmingssamling 

Kommunfullmfiktige sammamréide 
den l6 december 2014 

23§ 
1. 

24§ 
l. 

25§ 

Reservation” 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren fore den tidpunkt som har fastställts für justering av protokollet. 

Allmänhetens frägestundm 
Allmänheten ska, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige, beredas tillfálle 
att ställa fiägor inom Alvesta kommuns kompetensomräde. 

. l kungörelsen ska anges att”a11méinhetens frägestund” ska förekomma. Uppgift 
härom ska ocksâ tas in i ortstidningarna. 

. Allmänhetens frägestund hálls innan fullmäktige behandlar ärendena enligt 
kungörelsen. 

. Den frägande fär ställa en fräga under högst tre rninuter. Den svarande ska besvara 
frâgan pä en minut. Därefter fâr den som ställt frägan ställa en fôljdfräga under 
högst en minut och den svarande avge ett svar pä hôgst en minut. 

. Under frâgestunden fâr nâgon överläggning inte förekomma. 

. Frägan skall lämnas till presidiet skriftligt innan sammanträdet päböxjas. 
Den sammanlagda tiden for allmänhetens frägestund uppgâr till hôgst trettio 
minuter. 

Medborgarförslag” 
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av nägon 
eller nägra som är folkbokforda i kommunen. 
F örslaget ska märkas med ”Medborgarfdrs1ag” och innehâlla namnfórtydligande, 
adress och telefonnummer. 
Medborgarforslaget lämnas till Kommunstyrelsens kansli. Förslaget kan ocksâ 
lämnas till fixllmäktiges ordförande direkt innan Kommunfullmäktiges sammanträde 
börj ar. 

Förslaget bör utformas sä att det utmynnar i nägon fonn av konkret förslag. Olika 
ämnen fâr inte tas upp i samma medborgarförslag. 
Medborgarförslaget fär inte beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda, eller faller utanför den kommunala kompetensen. Det fär inte heller avse 
ärenden som har odemokratisk, rasistisk eller diskriminerandc innebörd. 
Kommunstyrelsen ska tvâ gänger varje är redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen bör göras pâ fullmäktiges ordinarie sammanträde 
i april och Oktober. 
Medborgarfdrslag ska anmälas pä det kommunfullmäktiges sammanträde som ligger 
nännast i tiden efter fórslagets inlämnande. 

" 4 kap. 22 § kommunallagen M 5 kap. 21 ä och 8 kap. 20 ¿j kommunallagen 
'7 5 kap. 23 § första st p5 och andra stycket kommunallagen 

Förslag — Arbetsurdning for Kommunfullmiiktigu i Alvcsta Kommun
1 0
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Bilaga 2. (Den version som nufinns pá hemsidan) 
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Bilagaflj’. "(Den Piandling som jag hade med migpä KF 2016-09-27 och som visar att huvud 
anger Forfaz‘mmgssamlmg", Jämför bilaga 1 .) 

W Alvesta Författningssamling ' 

a“ lsommun ‘Arbetsordning für kommunfifllmfiktige 

' 
f’ I ‚v "a - ‚„ 

l 
f

_ 

eserva ¡on " 
2% 

‘ '- /' 

. 

4””///“"” d?” _.>Z¿.9/;¡’” 
l_ Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

24§. 

reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren fóre den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

_ 

Allmänhetens frägestund" 
Allmänheten ská, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige, beredas tillfälle 
att ställa frâgor om de ärenden som upptagits i kungörelsen. 
I kungörelsen ska anges att ”allmänhetens frâgestund” ska fôrekomma. Uppgift 
härom ska ocksä tas in i ortstidningarna. 

3. Allmänhetens frâgestund hâlls innan fullmäktige behandlar ärendena enligt 
kungôrelsen. 

4. Under frägestunden fär nägon överläggning inte fjrekomma. A 

5. Ordföranden bestämmer efter samräd med vice ordförandena hur frfigestunden ska 
genomföras och lâter kalla de fdrtroendevalda eller anställda hos kommunen som 
behövs fór att lämna upplysningar under den. 

25 § Medborgarférslagm 
‘l. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av nâgon 

eller nägra som är folkbokfôrda i kommunen. 
2. Förslaget ska märkas med ”Medborgarförslag" och innehälla namnförtydligande, 

adress och telefonnummer. A 

3. Medborgarfdrslaget lämnas till Kommunstyrelsens kansli. Förslaget kan ocksä 
lämnas till fullmäktiges ordförande direkt innen Kommunfullmäktiges sammanträde 
bôrjar. 

4. Förslaget bör utformas Sá att det utmynnar i nägon form av konkret förslag. Olika 
ämnen fär inte tas upp i samma medborgarförslag. 

5. Medborgarfdrslaget fär ¡nte beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda, eller faller utanför den kommunalen kompetensen. Det fâr inte heller avse 
ärenden som har odemokratisk, rasistisk eller diskriminerande innebörd. 

6. Kommunstyrelsen ska tvä gânger varje âr redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt, Redovisningen bör göras pä fullmäktiges ordinarie sammanträde 
i april och Oktober. i 

7. Medborgarförslag ska anmälas pâ det kommunfullmäktiges sammanträde som ligger 
närmast i tiden efter förslagets inlämnande. 

8. Medborgarfijrslag föredras av kommunfullméiktiges ordfdrande. Den som lämnat in 
ett medborgarförslag har yttranderätt när ett ärende som väckts pä detta sätt fdredras 
i fullmäktige. 

‘h 4 kap. 22 § kommunallageu H S kap, 21 ë och 8 kap. 20 § kommunallagen 
‘K 5 kap. 23 § fôrsta st p5 och andm sïycket kommunallagen 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2017/085.020 

Anmälan av interpellation från Benny Lundh Johansson 
(SD) till kommunstyrelsens ordförande angående 
kommunalt arbete att minska den stigande sjukfrånvaron  

Beslutsunderlag 

1. Svar på interpellation, daterat den 27 februari 2017 

2. Interpellation, daterad den 23 februari 2017 

Redogörelse 

Benny Lundh Johansson (SD) har i en interpellation daterad den 23 

februari ställt frågor till kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke 

angående neddragningar och effektiviseringar för anställda i Alvesta 

kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Protokollet ska skickas till  

Per Ribacke (S) 

Benny Lundh Johansson (SD)  
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ALVESTA KOMMUN 
J-.:ommunstyrelsen 

2017 -02- 2 3 
Dnr. 

lnterpellation till Per Ribacke 

Kommunalt arbete att minska den stigande 
sjukfranvaron. 

Vi ser hur neddragningarna och effektiveringskraven borjar att synas 
pa sjukfranvarostatistiken allt fler kornmunanstallda orkar inte 
langre, Vi har mycket lojala anstallda i Alvesta kommun som jobbar 
och sliter och forsoker halla ihop vardagen i kommunen men vi i 
sverigedemokraterna har uppmarksarnrnat nar vi traffat 
kornmuninvanare och blivit kontaktade av manga kornmunanstallda 
som sager att dom orkar inte mer utan dom har kommit till en grans, 
rnanga ar utmattade och utbranda darav Staller vi denna fraga till 
kornrnunalradet i ett av de styrande partierna i Alvesta kommun. 

Finns det nagon grans for er nar det galler 
neddragningar och "effektiviseringar" for anstallda i 
Alvesta kommun? 

Sverigedemokraterna i Alvesta kommun genom 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/115.113  

Entledigande av ersättare (S) i omsorgsnämnden   

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll.. 

2. Entledigande, daterat den 23 februari 2017 

Redogörelse   

Frida Christensen (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 

som ersättare i omsorgsnämnden.  

Beredning 

VB… 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Frida Christensen (S) från sitt uppdrag som ersättare i 

omsorgsnämnden, 

2. Utse … som ny ersättare i omsorgsnämnden. 

Protokollet ska skickas till 

Omsorgsnämnden 

Frida Christensen  

Socialdemokraterna  

Personalavdelningen  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr KS 2017/066.113  

Entledigande av ersättare (S) i utbildningsnämnden  

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll.. 

2. Entledigande, daterat den 2 februari 2017  

Redogörelse 

Andreas Danforth Kullman (S) har begärt att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.   

Beredning 

VB… 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Andreas Danforth Kullman (S) som ersättare i 

utbildningsnämnden, 

2. Utse …som ny ersättare i utbildningsnämnden  

Protokollet ska skickas till 

Andreas Danforth Kullman (S) 

Utbildningsnämnden 

Socialdemokraterna  

Personalavdelningen  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr KS 2017/037.113  

Entledigande av ordinarie ledamot (S) i kommunfullmäktige   

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll.. 

2. Entledigande, daterat den 25 januari 2017  

Redogörelse 

Sonia Salsamendi (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 

som ordinarie ledamot i fullmäktige.    

Beredning 

VB… 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Sonia Salsamendi (S) från sitt uppdrag som ordinarie 

ledamot i fullmäktige, 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.   

Protokollet ska skickas till 

Sonia Salsamendi (S) 

Länsstyrelsen 

Socialdemokraterna 

Personalavdelningen   
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr KS 2017/037.113  

Val av ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorg   

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll §.. 

Redogörelse 

Peter Johansson (S) har blivit invald som ordinarie ledamot i nämnden 

för individ- och familjeomsorg, vilket medför att en ersättarplats i 

nämnden är vakant. Fullmäktige ska därför besluta att utse ny ersättare 

i nämnden för individ- och familjeomsorg.  

Beredning 

VB… 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att utse .. som ny ersättare i nämnden för individ- 

och familjeomsorg. 

Protokollet ska skickas till 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Socialdemokraterna  

Personalavdelningen    

 

 17d 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr KS 2014/532.113  

Entledigande och val av ordinarie ledamot (S) i valnämnden    

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll §.. 

Redogörelse 

Tomas Hedevik (S) begärde den 19 oktober 2015 att bli entledigad 

från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i valnämnden. Fullmäktige 

har inte fattat något beslut om entledigande varav ärendet aktualiseras. 

Fullmäktige ska fatta beslut om entledigande samt utse ny ordinarie 

ledamot i valnämnden.  

Beredning 

VB… 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Tomas Hedevik (S) som ordinarie ledamot i valnämnden, 

2. Utse…som ny ordinarie ledamot i valnämnden.   

Protokollet ska skickas till 

Tomas Hedevik (S) 

Valnämnden  

Personalavdelningen  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr KS 2014/532.113  

Val av ordinarie ledamot (KD) och (V) i 
kommunfullmäktiges valberedning   

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll §.. 

Redogörelse 

Efter att Kauko Antbacke och Anne Grotmaak har entledigats från 

sina uppdrag som ordinarie ledamöter i fullmäktige är två ordinarie 

platser vakanta i fullmäktiges valberedning. Fullmäktige ska därför 

utse ordinarie ledamöter för kristdemokraterna och vänsterpartiet till 

fullmäktiges valberedning.   

Beredning 

VB… 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

1. ... (KD) som ny ordinarie ledamot i valberedningen, 

2. ... (V) som ny ordinarie ledamot i valberedningen.  

Protokollet ska skickas till  

Personalavdelningen 

Valberedningen    

Kristdemokraterna 

Vänsterpartiet  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr KS 2016115.113  

Val av ersättare (M) i Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB 
samt i BIVA   

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll. 

2. Fullmäktiges protokoll, daterat den 1 mars 2016 

3. Valberedningens protokoll, daterat den 1 mars 2016 

4. Entlediga, daterat den 19 februari 2016 

Redogörelse 

Stefan Johansson (M) begärde den 1 mars 2016 att bli entledigad från 

sitt uppdrag som ersättare i Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB och 

BIVA (Bredband i Värends AB). Uppdragen har varit vakanta sedan 

Stefan Johanssons (M) entledigande, varav fullmäktige ska välja in 

nya ersättare till uppdragen.  

Beredning 

VB… 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse:   

1. … som ersättare i Alvesta Energi AB 

2. ..som ersättare i Alvesta Elnät AB 

3. ..som ersättare i Bredband i Värend AB   

 

Protokollet ska skickas till  

Stefan Johansson (M) 

Personalavdelningen 

Alvesta Energi AB 

Alvesta Elnät AB 

Bredband i Värend AB 

Moderaterna    
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr KS 2016115.113  

Val av ersättare (M) i Värends räddningstjänstförbund   

Beslutsunderlag 

1. Valberednings protokoll.. 

2. Fullmäktiges protokoll § 194, daterat den 13 december 2016 

3. Valberedningens protokoll § 32, daterat den 13 december 2016 

4. Entlediga, daterat den 8 februari 2016 

Redogörelse 

Anders Malmqvist (M) har den 8 november 2016 begärt att bli 

entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Värends 

räddningstjänstförbund. Uppdraget som ersättare har varit vakant, 

varav fullmäktige ska fatta beslut om att utse ny ersättare.    

Beredning 

VB… 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse.. som ny ersättare i Värends 

räddningstjänstförbund.   

Protokollet ska skickas till  

Anders Malmqvist(M)  

Moderaterna  

Värends räddningstjänstförbund  

Personalavdelningen   
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