
~ Alvesta — lsommun 
Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 1(38) 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid 

Justerade paragrafer 

Övriga deltagare 

Thalia, Folkets Hus i Alvesta 1 noveinber 2016, k1.18.30 — 21.05 
Ajournering mellan § 144 och § 145, k1. 

130-160 

Per Ribacke (S) 
Frida Christensen (S) 
Robert Olesen (S) 
Rose-Marie Larsson (S) 
Peter Johansson (S) 
Mats Martinsson (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Torbjörn Svensson (S) (S) 
Mats Martinsson (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Torbjörn Svensson (S) 
Bertil Olsson (S) ordfi 
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 
Mats Nilsson (C) 
Hagart Valtersson (C) 
Andreas Nilsson (C) 
Heléne Andersson (C) 
Birgit Andersson (MP) 
Kent Mandorff (MP) 
Thomas J ohnsson (M) 
Mikael Johansson (M) 

Kristiina Kosunen Eriksson, 
kommunchef 
Lisa Áberg, kanslichef 
Christina Utterström, ekonornichef, § 
1 3 7 
Mats J ohnsson, revisorernas ordförande, 
§ 136 

19.30 — 20.00 

Helen Gustavsson (M) 
Anders J ohnsson (M) 
J ohn-Erik Pettersson (M) 
Gunilla Gustafsson (M) §§ 142-160 
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 (-) 
J an-Erik Svensson (AA) 
Isabell Barindelli (AA) 
Jan Johansson (AA) 
Christer Brincner (KD) 
Roxana Sepulveda (KD) 
Börge Nielsen (V) 
Ola Andersson (V) 
Bengt-Olof Söderströrn (L) 2:e Vice



~ Alvesta lsommun Sammanträdesprotokoll Sida 
Sammanträdesdatum 

2016-11-O1 2(38) 

Kommunfullmäktige 

Justering tid och plats Alvesta 2016-11-09 k1. 15.00 

Sekreterare 

Ÿ‘ L _

3 Ordförande Í C’) [AA
A 

Bertil Olsson (S) 
‘f

. 

Justerare r/Á 
#1-Erik 'Svens‘s({n (AA) Bérée Nielsen (V) 

AnsIagIBevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-01 
Anslaget under tiden 16-11-10 — 2016-12-02 
Förvaringsplats C nt mata Underskrift W _______ __ 

JLj/sa Eriksson 
Utdragsbestyrkande 

Ju ringsmännens sign Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
2016-11-01 3(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 130 Dnr 2016/015.000 

Allmänhetens frägestund 

Redogörelse 
Allmänheten ska, Vid varje sammanträde med konnnunfullmäktige, 
beredas tillfälle att ställa frägor inom Alvesta kommuns 
kompetensomräde. 
Vid dagens sammanträde ställs inga frâgor frân alhnänheten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justel" lgsméinnens Sign 

Z34, Ë 
Beslutsexpediering Utdragsbeslyrkande



A|Ve5ta Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 4(38)
~ 
Kommunfullmäktige 

KF § 131 Dnr 2016/572.509 

Anmälan av motion (M) angäende korsningen vid 
StorgatanISockenvägen/Olvägen i Vislanda 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 18 oktober 2016 

Redogörelse 
I en motion redo gör Mikael Johansson (M) för att, det är problem for 
fordon att kóra igenom korsningen vid Storgatan/ Socken/ Olvägen i 

Vislanda. 

Motionären fôreslâr att en utredning kring hur trafiksituationen ska 
förbättras Vid korsningen Storgatan/Sockenvéigen/Olvéigen i Vislanda 
bör genomfôras snarast, samt att lokala företagare ska fä lämna in sina 
synpunkter. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen for beredning inom sex mänader. 

Protokollet ska skickas till 
Nämnden for samhällsplanering 
Mikael Johansson (M) 
Akten 

I) 

Juster gsmännens sign Beslutsexpedieling Utdragsbestyrkande
)

‘ i



~ Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-O1 5(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 132 Dnr 2016/547.000 

Anmälan av medborgarfôrslag angâende kontroll av 
uppgifter och information pà Alvesta kommuns hemsida 
Beslutsunderlag 
1. Medborgarfôrslag, 10 Oktober 2016 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterat den 10 Oktober 2016 fôreslâs att det 
central‘: inom Alvesta kommun ska inráttas en funktíon fór kontroll aV 
att uppgifter och information hâlls aktuella pâ kommunens hemsida, 
samt atthe1nsidan innehäller de uppgifter som utlovas enlígt rubriker. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarfôrslaget till 
kommunstyrelsen fôr beredning inom sex mänader. 

Protokollet ska kickas till 
Bengt-Olof Göransson 

Kommunstyrelsen 
Akten

0 
Justerin smännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida 
-" Sammanträdesdatum 

2016-11-01 6(38)
~ 
Kommunfullmäktige 

KF § 133 Dnr 2016/548.510 

Anmälan av medborgarfôrslag angàende trafiksituationen 
pâ Fornvägen 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarfôrslag, 10 Oktober 2016 

Redogörelse 
I ett 1nedborgarfôrslag daterat den 10 Oktober 2016 föresläs att 
kommunen lângsiktigt, men framfôrallt kortsiktigt, ser ôver 
trafiksituationen pá Fornvägen. Detta med beaktande av de framfôrda 
fakta och synpunkter som redovisas i medborgarfdrslaget. 

/ Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ôverlämna medborgarfôrslaget till 
kommunstyrelsen fôr beredning inom sex mänader. 

Protokollet ska skickas till 
Bengt-Olof Göransson 
Nämnden fôr sarnhällsplanering 
Akten 

J usterin Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

~



Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida~ :' Sammanträdesdatum 

2016-11-01 7(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 134 Dnr 2016/565.000 

Anmälan av medborgarförslag angäende jämte pápekande 
av oegentligheter 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarfdrslag, 17 Oktober 2016 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterat den 17 Oktober 2016 föresläs att Alvesta 
komrnun utformar § 24 i fullmäktiges arbetsordning pâ ett sädant sätt 
att: 

Allmänhetens frâgestund kan fâ vara, som det antagligen var tänkt, när 
den bôrj ade infôras pá kornmunalnivâ, ett Ställe där allmänheten under 
30 minuter kan stálla frägor om sädant som faller inom kommunens 
ansvarsomrâde. 

Fôr att detta ska kunna ske menar fôrslagställaren att inskränlmingarna 
i nuvarande ordning, i punkt fyra tas bort. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning inom sex mänader. 

Protokollet ska skickas tiIl 
Bengt-Olof Göransson 

Kommunstyrelsen 
Akten 

J usteri ‘gslnánnens sign Beslutsexpediexing Utdragsbestyrkande



A|Ve5tc'I Sammanträdesprotokoll Sida~ - - Sammanträdesdatum 

2016-11-01 8(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 135 Dnr 2016/569.880 

Anmälan av medborgarförslag angäende biblioteket i 

Grimslöv 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarfiirslag, 18 Oktober 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterat den 18 Oktober 2016 redogörs för att 
bibliotekslokalen i Grimslöv inte är lättillgängli g fôr 
rôrelsefôrhindrade. Fôrslagställaren fôreslâr därfôr att biblioteket i 

Grimslôv bôr flyttas till en lokal som är mer lättillgänglig fór 
kommunens invânare. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ôversända medborgarfôrslaget till 
kommunstyrelsen fôr beredning inom sex mänader. 

Protokollet ska skickas till 
Stig J ohnsson 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnéimnden 

Akten 

Just Sign Beslutsexpediering Utdlagsbestylkande



~ Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida 
-' Sammanträdesdatum 

2016-11-01 9(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 136 Dnr 2016/014.007

h

\ 

/ 

Juste sign 

Aktuellt frán revisorerna 

Redogörelse 
Mats J ohnsson (M), ordfdrande i kommunrevisionen, infonnerar om 
revisorernas utlätande ôver kornmunens delärsrapport, som har 
överlämnats till kommunfullmäktige efter genomfórd granskning. 
Revisorerna bedéimer att: 

o Delärsrapporten uppfyller kraven, enligt den kommunala 
redovisningslagen och god revisionssed. 

o Balanskravet kommer att uppfyllas enligt pro gnos. 

o Revisorernas granskning Visar pâ att pro gnostiserat resultat, inte är 
fdrenligt med det finansiella mâlet som fullmäktige fastställt i mäl 
och budget 2016 med plan 2017-2018. Revisorerna bedömer att 
det râder Viss osäkerhet kring kornrnunstyrelsens bedômning 0m 
mâlet bedöms uppfyllas 61161” inte. Det fdrekommer bäde en 
avstämning att mälet troligtvis kommer att uppfyllas, samtidigt 
som kommunstyrelsens prognos fôr helâr pá +8‚6 milj oner kronor, 
innebär att verksamhetens nettoresultat uppgâr till 100,4 % av 
skatter och statsbidrag. Detta innebär enligt revisorernas 
bedömning att mälet inte kommer uppnäs. 

o Nämnderna pro gnostiserar en samlad avvikelse fôr âr 2016 pá — 31 
milj oner kronor. Revisorerna ser det ytterst angeläget att 
kommunstyrelsen följ er upp de nämnder som redovisar underskott, 
gentemot beslutad budget, samt att de ätgärder som omnämns i 

delârsrapporten realiseras och fâr ônskad effekt. 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande



Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 10(38)
~ 
Kommunfullmäktige 

KF § 137 Dnr 2016/519.0042 

Delärsrapport per augusti 2016 

Beslutsunderlag 
Revisionsutlâtande, 19 Oktober 2016 
Revisorernas granskningsrapport, 19 oktober 2016 
KS § 118, 18 oktober 
KS AU § 93, 4 oktober 2016 
Tjänsteskrivelse, 28 September 2016 
Delärsrapport per augusti 2016, 28 September 2016 

.°‘EJ‘:'>P°!\’t‘ 

Redogörelse 
Kommunledningskontoret överlämnar delärsrapport augusti 2016 med 
helärsprognos upprättad utifrän lag om kommunal redovisning. 
Efier ätta mänader redovisar Alvesta kommun ett positivt resultat pâ 
drygt 28 miljoner kronor. Det motsvarar en budgetavvikelse pä 22 
miljoner kronor, Varav minus 12 milj oner kronor hänförs till 
nämndema, som Vägs upp av positiv avvikelse för centrala medel med 
33 mi1j oner kronor. Resultate‘: fôr motsvarande period är 2015 Var 2 
miljoner kronor. Prognosen för âr 2016 indikerar ett positivt 
helärsresultat pä drygt 8 miljoner kronor, Vilket är knappt 3 miljoner 
kronor sämre än budget. 
Nämnderna pro gnostiserar underskott (-31 mnkr) oeh gemensam 
finansiering öVerskott (+28 mnkr) vid ärets slut. J ämfort med 
foregäende uppfdljning i juli har prognosen förbättrats med över 20 
miljoner kronor, Vilket framförallt ¿ir hänforbart till gemensam 
finansiering. De pro gnostiserade negativa budgetavvikelsema för 
nämndema fôr âret och förutsättningar i övrigt ställer krav pä fortsatta 
prioriteringar för att ekonomin längsiktigt ska Vara i balans. 

Beredning 
KS 5 118 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delärsrapport augusti 2016 
med helärsprognos. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Samtliga nämnder 
/7 

Juste ngsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbeslyrkande 

0??



Alvesta~ Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
2016-11-01 11(38) 

Kommunfullmäktige 

Ekonomi 
Akten

a 
Juste "ngslnännens sign Beslutsexpedienhg Utdragsbestyrkande 

„zu;



Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
2016-11-01 13(88) 

Kommunfullmäktige 

KF § 139 Dnr 2016/019.000 

Information frân ordfôranden 

Redogërelse 
Ordfôrande (S) informerar fullmäktige om att fullmäktiges 
sammanträde den 13 december börjar Vid klockan 13.00. 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten

û 
Juster" gslnä ens sign Besltttsexpediefing Utdragsbestyrkande

~



Sammanträdesprotokoll Sida 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 12(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 138 Dnr 2016/.526.006 

Förslag till sammanträdesplan 2017 

Beslutsunderlag 
1. KS § 120, 18 Oktober 2016 
2. KS AU § 103, 4 Oktober 2016 
3. Tjänsteskrivelse, 3 Oktober 2016 
4. F örslag till sammanträdesplan 2017, 3 oktober 2016 

Redogôrelse 
Kommunfullmäktige ska fastställa sammanträdesplan för är 2017. 
Bilagt fôrslag till sammanträdesplan innehäller sammanträdesdatum 
for kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens 
personalutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Vid framtagande av planen har hänsyn tagits till tidplanerna for 
hantering av ärsredovisning 2016, mâl och budget 2018 med plan 
2019-2020, delärsrapport per augusti 2017 samt nämndernas 
ekonomiska uppföljningar per mars, april, maj, September, Oktober 
och november 2017. 

Beredning 
KS § 120 

Beslut 
Fullrnäktige beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för âr 2017. 

Protokollet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomi 
Akten 

Justerdgsmä ens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida ' Sammantrédesdatum 

2016-11-01 14(38)
~ 
Kommunfullmäktige 

KF § 140 Dnr 2016/364.291 

Beslut om startbesked för projektet om- och tillbyggnad av 
matsal i Mohedaskolan 

Beslutsunderlag 
KS § 117, 18 Oktober 206 
KS AU § 88, 4 Oktober 2016 
Tjänsteskrivelse, 4 Oktober 2016 
Projektplan, 4 oktober 2016 
Bilaga, karta Moheda matsal, 4 oktober 2016 
KS § 73, Sjuni 2016 

.°‘.V‘:‘>S*°!"t“ 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige har hittills beslutat om tvä tîllbyggnader vid 
Mohedaskolan, som delproj ekt i en mer omfattande projektering Vid 
Mohedaskolan. Proj ektet har gâtt Vidare med en första upphandling av 
utbyggnad av matsal och kök. 
Proj ektet för om- och tillbyggnad av Mohedaskolans matsal och kôk 
bôr genornföras snarast, varav kommunfullmäktige ska besluta om 
startbesked för projektet. 

Beredning 
KS § 117 

Yrkanden 
Benny Lundh Johansson (SD), Per Ribacke (S), Thomas J ohnsson 
(M), Thomas Haraldsson (C), Lars-Olof Petersson (S) Lars-Olof 
Franzén (AA), Björn Tisjö (M), Börge Nielsen (V), Birgit Andersson 
(MP) och Hagart Valtersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
fôrslag till beslut. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge startbesked för proj ektet om- och 
tillbyggnad av Mohedaskolans matsal och kök. 

Protokollet ska skickas till 
Utbildningsnämnden 

Byggsamordnare

1 V 

Jus ingsméinnens sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande



Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida~ Sammanträdesdatum 
2016-1 1-01 15(38) 

Kommunfullmäktige 

Akten 

J us üngsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestylkande ü à” à



~ Alvesta _ Sammanträdesprotokoll Sida 
- Sammanträdesdatum 

2016-11-01 16(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 141 Dnr 2016/524.339

i 

J usterin 

Beslut om verksamhetsövergäng av verksamhet för 
markskötsel frän Allbohus till förvaltningen för 
samhällsplanering 

Beslutsunderlag 
KS § 122, 18 oktober 2016 
KS AU § 91, 4 oktober 2016 
Tj änsteskrivelse, 28 September 2016 
Tj änsteskrivelse, förvaltningen för samhällsplanering, 26 September 2016 
NFS § 55, 6 September 2016 
Förhandlingsprotokoll, 1 9 augusti 2016 

S315-":'>E*’!\3.*‘ 

Redogörelse 
Nämnden för samhällsplanering beslutade i § 55/2016 att föreslä 
fullmäktige besluta om en Verksamhetsövergäng av verksamhet för 
markskötsel frân Allbohus till förvaltningen för samhällsplanering. 
Verksamhetsövergängen ska genomföras pä samma sätt och med 
motsvarande Villkor som tillämpades Vid övergängen fiän Alvesta kommun 
till Allbohus är 2013. Tidpunkt för den obligatoriska överföringen ska ske 
frân och med 2017-04-01. 

' Beredning 
KS § 122 

Yrkanden 
Hagart Valtersson (C), Anita Lindstedt (S), Lars—O1ofFranzén (AA), Per 
Ribacke (S) och Börge Nielsen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
fórslag till beslut. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. uppdra ât nämnden för samhällsplanering att genomföra en 
Verksamhetsövergäng av Verksamhet för markskötsel frän Allbohus 
till förvaltningen för samhällsplanering, 

2. tidpunkt för den obligatoriska övergängen ska ske frän och med 
201 7-04-01 . 

Protokollet ska skickas till 
Allbohus 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 17(38) 

Kommunfullmäktige 

Nämnden fôr samhällsplanering 
Akten

i 

Justeri gsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

‘



~ Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida 
- Sammanträdesdatum 

2016-11-01 18(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 142 Dnr 2016/564.406

9 

111375 

Fôrslag till renhällningstaxa för hushâllsavfall 2017 

Beslutsunderlag 
1. KS § 125, 18 Oktober 2016 
2. Förslag till renhällningstaxa för hushällsavfall 2017, 17 Oktober 2016 
3. Protokoll, Alvesta Renhällnings AB, 17 oktober 2016 
Red ogörelse 
Alvesta Renhâllnings AB har upprättat förslag till renhällningstaxa för 
hushällsavfall i Alvesta kominun att gälla frän och med 2017-01-01. 
Förslaget är att renhällningstaxan liöjs med 4 % inklusive moms 
avseende sophämtning och slambrunnstömning. 
Normalabonnemanget för sophämtning för en Villa innebär en höjning 
med 82 kr/är inklusive moms, och för slambrunnstömning med 40 
kr/brunn inklusive moms. 

Beredning 
KS § 125 

Beslut 
Fullrnäktige beslutar att: 

1. anta förslag till renhällningstaxa för hushällsavfall i Alvesta 
kornrnun som innebär en höjning med 4 % inklusive moms 
avseende sophämtning och slambrunnstömning, 

2. renhällningstaxan ska gälla frân och med 2017-01 -O1. 

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering 

Alvesta Renhällnings AB 
Akten 

Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande



~ Alvesta — s Sammanträdesprotokoll Sida 

f Sammanträdesdatum 

2016—11-01 19(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 143 Dnr 2016/120.009 

Àterrapportering av beslut fattade av kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
1. Tj änsteskrivelse, 20 Oktober 2016 
Redogörelse 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning i § 27 bôr âterrapportering 
av beslut fattade av kommunfullmäktige ske till kommunfullmäktiges 
sammantréide i april och Oktober. F ulhnäktige har inte haft ett 
sammanträde i Oktober mânad, varfôr ärendet tas upp pâ dagens 
sammanträde. 

Medborgarfôrslag och motioner är inte inkluderade i 

âterrapporteringen, dessa redovisas särskilt till fullmäktige i enlighet 
med fullmäktiges arbetsordning. 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar den redovisade éiterrapporteringen í 

protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande Juste gslnännens sign



Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 20(38) ï 

Kommunfullmäktige 

KF § 144 Dnr 2016/132.00 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 20 Oktober 2016 
Redogörelse 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordningi ig‘ 15 ochi Q 25 ska 
kommunstyrelsen tvâ ginger Varje är redovisa de motioner och 
1nedborgarfórs1ag som är obesvarade. 
Kommunledningskontoret har till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 1 november 2016 sammanställt en förteckning över de motioner 
och medborgarförslag som är under beredning. 
Av de 15 obesvarade motioner som redovisas, hat tre passerat 
tidsfristen pá tolv mânaders beredningstid. 
AV de elva medborgarförslag som redovisas, hat fyra passerat 
tidsfristen pâ tolv mânaders beredningstid. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen av obesvarade 
motioner och medborgarförslag i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten

k 
Juste" r Beslutsexpedienhg Utdragsbestyrkande



~ Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida 
- Sammanträdesdatum 

2016-11-01 21(38) 

Kommunfullmäktige

/ 
‘v 

KF § 145 Dnr 2016/033.730 

Aterrapportering frân omsorgsnämnden om ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS 

Beslutsunderlag 
1. Äterrapportering frân omsorgsnämnden, 18 Oktober 2016 
Redogörelse 
Enligt16 kap. 6 f § och 6 h Q socialtjänstlagen, SoL, samt enligt 28 f § 
och 28 h § lagen om stód och Service till Vissa funktionshindrade, 
LSS, ska omsorgsnärnnden kvartalsvis till Inspektionen fôr Vârd och 
omsorg, IVO, kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige 
rapportera alla gynnande bes1uten1igt4kap. 1 § SOL och 9 Q LSS som 
inte har Verkställts inom tre mânader frân dagen fôr beslutet. 
Per den 30 September redovisar omsorgsnämnden sex gynnande 
beslut, som inte har Verkställts inom tre mânader frän dagen fôr 
beslutet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Omsorgsnämnden 
Akten 

Beslutsexpediefing Utdmgsbestyrkande
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Sammanträdes roto oll Sida 
-' Sammanträdesdatum 

2016-11-01 22(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 146 Dnr 2015/632.139 

Besvarande av motion (V) angäende integrationsarbete i 

kommunen 
Beslutsunderlag 
1. KS § 126,18 Oktober 2016 
2. KS AU § 96, 4 Oktober 2016 
3. Tjänsteskrivelse, 28 September 2016 
4. KF 1§ 170, 24 november 2015 
5. Motion, 24 november 2015 
Redogörelse 
Anne Grotrnaak (V) hat i en motion, daterad 2015-10-23, föreslagit att 
kommunens integrationssarnordnare fâr i uppdrag att undersôka môjligheten 
att infôra ett mentorsproj ekt fôr infôdda och nyanlända kommuninvânare, 
enligt exempelvis den model] som används i Torsäs kommun. Modellen 
innebär att ett kommunalt proj ekt har drivits i syfte att underlätta für infôdda 
svenskar och nyanlända att träffas. 

Beredning 
KS § 126 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar bifall till komrnunstyrelsens fôrslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslär fullmäktige besluta att avslä motionen med 
hänvisning till att Alvesta kommuns integrationsfrärnj ande arbete fortsatt 
bygger pä att aktivt involvera och stötta civilsamhället. 

Protokollet ska skickas till 
Anne Grotmaak 
Akten

I 
Justen’ gsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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2016-11-01 213(38) 

Kommunfullmäktige

1

Ï 
Jerin 

nens Sign 

KF § 147 Dnr 2016/155.001 

Besvarande av motion (M) angäende nämndsorganisation 

Beslutsunderlag 
1. KS § 127, 18 Oktober 2016 
2. KS AU § 97,4 Oktober 2016 
3. Tjéinsteskrivelse, 28 September 2016 
4. KF1 16, 1 mars 2016 
5. Motion, 22 februari 2016 
Redogörelse 
Mikael Johansson (M) har i motion, daterad 2016-02-22, fereslagit att 
kommunfullméiktige beslutar att inrätta en kultur- och fritidsnämnd med fem 
ledamöter samt att överfönnyndarnämnden och närnnden fer 
myndighetsutevning tas bort. 

Beredning 
KS ç 127 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar bifall till kornrnunstyrelsen ferslag till beslut 
Mikael J ohansson (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgäng 
Ordfiirande (S) ställer Per Ribackes (S) yrkande mot Mikael 
J ohanssons (M) yrkande, och finner att kornmunfullmäktige beslutar 
enligt Per Ribackes (S) yrkande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. ferslaget att inrätta en kultur- och fritidsnämnd besvaras med att 

fullmaktige i § 105/2016 beslutat att inrätta en ny nämnd fer 
ku1tur- och fritidsfrägor. 

2. ferslaget att ta bort everferrnyndarnéirnnden avsläs med hänvisning 
till att det enligt F öräldrabalken ska finnas en everferrnyndare 
eller everferrnyndarnéimnd i Varj e kommun och att uppgifterna 
inte fär överflyttas eller placeras under nägon annan nämnd. 

3. förslaget att ta bort nämnden för myndighetsutövning avsläs med 
hänvisning till att nämnden har inrättats av fullmäktige fer att 
kunna felja kommunallagens regler om att en nämnd inte fär 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

“\



Alvesta~ Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-O1 24(38) 

Kommunfullmäktige 

bestämlna 0m rättigheter eller skyldigheter för kommunen i 

ärenden där nämnden företräder kommunen som part, eller utôva i 

lag eller annan fôrfattning fôreskriven tillsyn ôver sädan 
verksamhet som nämnden sj äIV bedriver. 

Protokollet ska skickas till 
Mikael Johansson (M) 
Akten

fl y 

J usten’ Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande



Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida~ Sammanträdesdatum 

2016-11-01 25(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 148 Dnr 2016/090.340 

Besvarande av motion (KD) angäende offentlig information 
om kommunens dricksvatten 
Beslutsunderlag 

KS § 128, 18 Oktober 2016 
KS AU § 98, 4 Oktober 2016 
Tj änsteskrivelse, 27 September 2016 
NFS § 54, 9 September 2016 
KF § 12, 1 mars 2016 
Motion, 2 februari 2016 

Redogörelse 
I en motion frän Kauko Antbacke (KD) föresläs att Alvesta kommun 
bör informera kommuninvänarna om kommunens Vattenkvalité. 
Informationen bör omfatta PH-Värde samt eventuella föroreningar frän 
rester av exempelvis processkemikalier, bly, järn, aluminium och 
radon och andra hälskoskadliga metallföroreningar. 

S3‘.U‘:"P’!°t“ 

Beredning 
KS § 128 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslâ motionen med hänvisning till 
att: 

1. Alvesta kommun redogôr for den mest efterfrägade 
informationen om kommunens dricksvatten pä kommunens 
hemsida, 

2. det finns ett lâgt allmänt intresse for en mer grundäggande 
infonnation om Vattenanalys, det framkommer genom att 
kommunen fâr fâ forfrägningar om sâdan information. Vid 
förfrägningar ger kommunens VA-enhet information i ärendet. 

Protokollet ska skickas till 
Kauko Antbacke (KD) 
Akten 

Just ggsmä s sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida~ Sammanträdesdatum 

2016-11-01 26(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 149 Dnr 2016/167.532 

Besvarande av motion (AA, KD,V,L) angáende Alvesta 
kommuns strategiska läge vid södra stambanan 
Beslutsunderlag 

KS § 129, 18 oktober 2016 
KS AU § 99, 4 Oktober 2016 
Tj änsteskrivelse, 27 September 2015 
KF § 21, 1 mars 2016 
Motion, 22 februari 

.”‘:'>P°!\’t“ 

Redogörelse 
I en motion daterad den 22 februari 2016 fôreslâr J an-Erik Svensson (AA), 
Kauko Antbacke (KD), Anne Grotrnaak (V) och Bengt-Olof Söderström (L) 
att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 
arbetsgrupp med inriktning att arbeta vidare med idéerna i forslaget om ”Det 
tredje späret” och ”Bangärd Sydost, Logistikcentra i Alvesta”. 
Motionärerna föreslär ocksâ att arbetsgruppen fâr i uppdrag att bjuda in 
kommunerna i regionen och kommuner som ligger längs södra stambanan 
och kust-till-kustbanan for samverkan runt frâgorna som angetts ovan. 

I en tj änsteskrivelse redo görs det for att frâgor 0m järnväg och 
transporter har hôg prioritet i Alvesta kommun. Med dagens befintliga 
resurser bevakar och driver kornmunen frägor pâ flera fronter. Det 
finns inte rimliga skäl for att bygga upp ytterligare nätverk och 
samarbeten utöVer de som nämnts ovan. 

Beredning 
KS § 129 

Yrkanden 
Lars-O1ofFranzén (AA) och J an-Erik Svensson (AA) yrkar bifall till 
rnotionen. 

Per Ribacke (S), Robert Olesen (S), Thomas J ohnsson (M), Thomas 
Haraldsson (C) och Sven Sunesson (C) yrkar bifall till 
kom1nunstyre1sens fiirslag till beslut. 

Beslutsgàng 
Ordfôrande (S) ställer Lars-O1ofFranzéns (AA) yrkande mot Per 
Ribackes (S) yrkande och finner att fulhnäktige beslutar enligt Per 
Ribackes (S) yrkande.

L 
Justel" Beslutsexpediering Utdragsbestyl-kande



Alvesta~ _ Sammanträdesprotokoll Sida 
:' Sammantréidesdatum 

2016-11-01 27(38) 

Kommunfullmäktige 

Beslut 
Fullmäktige beslutar att: 

l. avslâ motionen med hänvisning till föreliggande tj änsteskrivelse, 
2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska 

hantera kommunens strategiska jämvägsfrâgor. 

Protokollet ska skickas till 
J an- Erik Svensson (AA) 
Kauko Antbacke (KD) 
Anne Grotmaak (V) 
Bengt- Olof Sôderstrôm (L) 
Kommunstyrelsen 
Akten 

t) 

Juste ingslnännens sign 

¿L 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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2016-11-01 28(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 150 Dnr 2015/.359.510 

Besvarande av medborgarförslag angàende hastigheten pâ 
Fornvägen 

Beslutsunderlag 
KS § 130, 18 Oktober 2016 
KS AU § 100, 4 Oktober 2016 
Tjänsteskrivelse, 27 September 2016 
NFS § 51, 9 September 2016 
KF § 103, 29 September 2015 
Medborgarförslag, 26 juli 2015 

QMPWPT‘ 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag föresläs att den rädande 
hastighetsbegränsningen pá Fornvägen i Alvesta pá 40 km/h höjs till 
50 km/h. 

I en tj änsteskrivelse redo görs fôr att det i Alvesta kommuns 
hastighetsplan framgär att hastigheten pá gator i tätorter, där det vistas 
bâde fordon och oskyddade gângtrafikanter, ska uppgâ till maximalt 
40 km/h. 

Beredning 
KS § 130 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslä medborgarförslaget med 
hänvisning till att det inte är fôrenligt med riktlinj ema i kommunens 
hastighetsplan att höja hastigheten pâ Fornvägen. 

Protokollet ska skickas till 
Bengt-Olof Göransson 
Akten 

Juste: ngsmännens sign __ Beslutsexpedieling Utdnagsbestyrkande



AlVesta Sammanträdesprotokoll Sida 
-* Sammanträdesdatum 

2016—11—01 29(38)
~ 
Kommunfullmäktige 

KF § 151 Dnr 2015/358.510 

Besvarande av medborgarferslag angâende hastigheten 
vid skolor under sommarlovstid 

Beslutsunderlag 
KS§ 131,18 Oktober 2016 
KS AU § 101, 4 Oktober 2016 
Tjänsteskrivelse, 27 September 2016 
NFS § 52, 6 September 2016 
KF § 102, 29 September 2015 
Medborgarförslag, 26 juli 2015 

.°‘.U‘:‘>S*°!\’i—‘ 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag föresläs att det ska tillämpas en hastighet pä 40 
km/h istället fer 30 km/h utanfór skolor under sommartid eftersom det 
inte förekommer nägon skolverksamhet. 
I en tjänsteskrivelse redogörs fer att det fer fern är sedan beslutades att 
frängâ höjningen i sommarlovstid pä grund av att mänga skolor har 
ferskoleverksarnhet fer barn mellan 1-5 är under denna period. 

Beredning 
KS g 131 

Beslut 
Kommunstyrelsen fôreslâr fullmäktige besluta att avslâ 
1nedborgarfôrslaget med hänvisning till att fôrskoleverksamhet 
bedriVs av mânga skolor under sommarlovstid och att det fortsatt ska 
vara en hastighetsgräns pä 30 km/h äret runt. 

Protokollet ska skickas till 
Bengt-Olof Göransson 
Akten 

Î l 
Justel gslnänn ns sign Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 30(38) 

Kommunfullmäktige 

KF § 152 Dnr 2016/146.312 

Besvarande av medborgarförslag angäende gäng- och 
cykelväg i Vislanda 

Beslutsunderlag 
KS § 132, 18 Oktober 2016 
KS AU § 102, 4 Oktober 2016 
Tj änsteskrivelse, 27 September 2016 
NFS § 53, 6 September 2016 
KF 4, 1 mars 2016 
Medborgarförslag, 23 februari 2016 

.°‘S":‘>~E-"!"t" 

Redogörelse 
I ett medborgarfórslag föresläs att en gäng- och cykelväg ska inrättas 
längs Väg 610, fôrbi Bränan/Aplamon utanför Vislanda. 
I en tj änsteskrivelse redogörs för att det är Trafikverket som ansvar fôr 
säkerhets- och fôrbättringsarbete längs denna Vägsträcka. 
Det redo görs äVen för att Region Kronoberg under kommande är ska 
arbeta fram en regional cykelvägsplan. Alvesta kommun ska bevaka 
frägan om Väg 61 O när denna plan arbetas fram. 
Beredning 
KS § 132 

Beslut 
Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras genom att: 

1. En cykel- och gängväg längs Väg 610 behandlas i de samtal 
som Alvesta kommun för med Trafikverket, 

2. Alvesta kommun kommer beakta medborgarfdrslaget i 

samband med upprättande av den lokala cykelvägsplanen. 

Protokollet ska skickas till 
J oakim Svensson 
Akten 

Just ngsmä ens sign f“ Beslutsexpediexing 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 31(38) 

Kommunfullmäktige 

KF§ 153 Dnr2016/115.113 

Val av ersättare (C) i kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
1. VB § 21, 1 november 2016 
2. KF§ 120, 27 september 2016 
3. VB § 13, 27 september 2016 
4. KF§ 102, 20juni 2016 
Redogörelse 
Kommunfullmäktige ska utse ersättare (C) i kommunstyrelsen. 

Beredning 
VB§21 
Beslut 
Kommunfullméiktige beslutar att som ersättare i kommunstyrelsen 
utse Helen Andersson (C). 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Kommunstyrelsen 
Akten 

‚ l 
J Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 32(38) 

Kommunfullmäktige 

KF§ 154 Dnr2016/115.113 

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

Beslutsunderlag 
1. VB § 22, 1 november 2016 
2. Entledigande, 1 ju1i2016 

Redogörelse 
Fulhnäktige ska utse ersättare (M) i nämnden för individ- och 
familj eomsorg. 

Beredning 
VB § 22 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna ärendet om ersättare i 

nämnden för individ- och familj eomsorg vakant till nästa 
sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Personal 

Akten

D 
Juste Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



~ Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida 
-' Sammanträdesdatum 

2016-11-01 133(38) 

Kommunfullmäktige 

KF§ 155 Dnr 2016/115.113 

Val av ordinarie Iedamot (AA) i nämnden för individ- och 
familjeomsorg och i omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 
1. VB § 23, 1 november 2016 
2. KF § 126, 27 September 2016 
3. VB § 19, 27 September 2016 
4. Entledigande, 1 juli 2016 

Redogörelse 
Fullmäktige ska utse ordinarie ledamot (AA) i nämnden för individ- 
och familjeomsorg och i omsorgsnämnden. 

Beredning 
VB ç 23 
Beslut 
Kornmunfulhnäktige beslutar att: 

1. utse Lars—O1ofFranzén (AA) som ny ordinarie ledamot i nämnden 
för individ- och familj eomsorg, 

2. utse Margareta Wiridén (AA) som ny ordinarie ledamot i 

omsorgsnämnden. 

Protokollet ska skickas tiII 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Omsorgsnämnden 
Lars-O1ofFranzén (AA) 
Margareta Wiridén (AA) 
Personal 

Akten 

17 
Just ngsméin ns sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 34(38) 

Kommunfullmäktige 

KF§ 156 Dnr2016/115.113 

Val av ersättare (AA) i utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 
1. VB § 24, 1 november 2016 
2. Entledigande, 1 juli 2016 

Red ogörelse 
Fullmäktige ska utse ersättare i utbildningsnämnden. 

Beredning 
VB § 24 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Suzanne Karlsson (AA) som ny 
ersättare i utbildningsnämnden. 

Protokollet ska skickas till 
Utbildningsnämnden 

Suzanne Karlsson 
Personal 

Akten 

Beslutsexpediering Utdlagsbestyrkande J sign
__
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201 6-1 1 -01 35(38) 

Kommunfullmäktige 

KF§157 Dnr2016/115.113 

Entledigande av ordinarie (V) Iedamot i fullmäktige 

Beslutsunderlag 
1. VB § 25, 1 november 2016 
2. Entledigande, 11 Oktober 2016 
Redogörelse 
Anne Grotmaak (V) har begärt att bli entledigad frän sitt uppdrag som 
ordinarie Iedamot i fullmäktige. 

Beredning 
VB § 25 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. entlediga Anne Grotmaak (V) frän sitt uppdrag som ordinarie 

Iedamot i fullmäktige, 
2. hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning. 

Protokollet ska skickas till 
Arme Grotmaak 
Vänsterpartiet 

Länsstyrelsen 

Personal 

Akten 

Just "ngsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



~ Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
2016-11-01 36(38) 

Kommunfullmäktige 

KF§ 158 Dnr2016/115.113 

Entledigande och val av ordinarie Iedamot (V) i 

kommunfullmäktiges valberedning och i 

utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 
1. VB § 26, l noveinber 2016 
2. Entledigande, 13 September 2016 

Redogörelse 
Anne Grotmaak (V) har begärt att bli entledigad frän sitt uppdrag som 
ordinarie ledamot i fullméiktiges Valberedning och ordinarie ledamot i 

utbildningsnämnden. 

Beredning 
VB § 26 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. entlediga Anne Grotmaak (V) frän sitt uppdrag som ordinarie 

Iedamot i fullmäktiges Valberedning och som ordinarie ledamot i 

utbildningsnämnden, 
2. utse Börge Nielsen (V) som ny ordinarie Iedamot i fullméiktiges 

Valberedning, 
3. utse Hans Svensson (V) som ny ordinarie Iedamot i 

utbildningsnämnden. 

Protokollet ska skickas till 
Utbildningsnämnden 

Börge Nielsen 
Hans Svensson 
Personal 

Akten 

Utdragsbestyrkande Jus lÿgsmä ns sign Beslutsexpediering



Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida 
Sammanträdesdatum 

2016-11-01 37(38)
~ 
Kommunfullmäktige 

KF§159 Dnr2016/115.113 

Entledigande av ers'a'ttare (S) i fullmäktige 

Beslutsunderlag 
1. VB § 27, 1 november 2016 
2. Entledigande, 11 September 2016 
Redogörelse 
Susanne Nordahl (S) hat begärt att bli entledigad frän sitt uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beredning 
VB § 27 
Beslut 
Fullmäktige beslutar att: 

1. entledíga Susanne Nordahl (S) fiän sitt uppdrag som ersättare i 

fullmäktige, 
2. hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning 

Protokollet ska skickas till 
Susanne Nordahl (S) 
Socialdemokraterna 

Länsstyrelsen 

Personal 

Akten

l 

Justerj gstnännens sign Beslutsexpediering Utd1agsbestyrkandeß



Alvesta~ Sammanträdesprotokoll Sida 
-' Sammantrédesdatum 

2016-11-01 138(38) 

Kommunfullmäktige 

KF§ 160 Dnr 2015/186.214 

Information angâende ëverklagande av Horgenäs 1:6 

Redogôrelse 
Hagart Valtersson (C), ordförande i nämnden för samhällsplanering, 
informerar kommunfullmäktige om följ ande: 

Kommunfullméiktiges beslut i § 77/2015, 0m att anta detaljplan för 
Horgenäs 1:6, hat överklagats till mark- och miljödomstolen. 
Ärendet hat nu avgj orts av mark- och miljödomstolen, till de 
klagandes fiirdel. Det innebär att den plan som fastställdes har stannat 
av. Fôrvaltningen för samhällsplanering ska sätta sig in i domen, och 
utifrän domens utfall planera för nästa steg i processen. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Beslutsexpedieling Utdragsbestyrkande Juste Wîslnä 
a 

ns sign __ 
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~ Aäväesta iaommun 

Redogörelse 

2 (4) 

Nedan folj er en sammanstéillning av obesvarade motioner och lnedborgarfórslag. 

AV de 15 obesvarade motioner som redovisas, har tre passerat 
tidsfristen for tolv méinaders beredningstid. 
Av de elva medborgarfôrslag som redovisas, har fyra passerat tidsfristen for to1V 
mänaders beredningstid. 

1.1 Obesvarade motioner som hat passerat tidsfristen pá tolV mânaders 
beredningstid 

Titel Diarienr Inkomstdatum Handläggning 

Motion (C) 0m samlokalisering av 2014/ 2015-05-13 Motionen är under 
Allbo Lärcenters verksamhet. 213.610 beredning 

Motion (AA) angäende Väg- och 2015/520514 2015-10-14 Motionen är under 
parkering vid Spänens badplats. berednjng. 
Motion (AA) angäende 2015/519.514 2015-10-14 Motionen är under 
ôvervakningskameror Vid Sjöparken. beredning. 

1.2 Obesvarade motioner som inte passerat tidsfristen pä tolv mânaders 
beredningstid 

Titel Diarienr In komstdatum Handläggning 
Motion (V) angäende 2015/632139 2015-11-24 Motionen besvaras pâ 
integrationsarbete i kommunen fullméiktiges 

sammantréide den 1 

november. 
Motion (KD) angäende föreskrifter 2016/ 2016-02-02 Motionen besvaras pâ 
och offentlig information om 090.340 fuilméiktiges 
dricksvatten. sammantréide den 1 

november. 
Motion (SD) angäende möjlighet för 2016/ 109.620 2016-02-08 Motionen är under 
mans— och kvinnoj ourer besöker beredning. 
högstadieskolorna i Alvesta kommun. 
Motion (M) gällande behov av 2016/145.315 2016-02-23 Motionen är under 
parkeringshus i Sjöparken. beredning. 
Motion (AA) angäende 20 1 6/ 1 5 0.820 2016-02-24 Motionen är under 
fiamtidsplanerna för Virdavallen och beredning. 
Hanaslövs fritidsomräde. 
Motion (AA) angäende den planerade 2016/ 149.3 1 8 2016-02-24 Motionen är under 
rondellen vid beredning. 
Värnamovägen/Odlingsvägen 

Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639 Allbogatan 3 342 80 Alvcsta 0472-150 00 vx WWW.fliVCStB.SB bz\rn.umIdom((i.alvesluse



Am-sta~ 3 (4) hammam 

Motion (AA) angâende utôkat 2016/ 15 1 .609 2016-02-24 Motionen är under 
användande av skollokaler beredning. 
Motion angäende nälnndorganisation 20 1 6/ 1 5 5 .001 2016-02-25 Motionen besvaras pä 

fulhnäktiges 
sammanträde den 1 

november. 
Motion(AA, KD,V,L) angäende 2016/169.532 2016-03-01 Motionen besvaras pá 
A1Vesta kommuns strategiska läge Vid fullmäktiges 
sôdra stambanan. sammanträde den l 

november. 
Motion (V) angâende ungdomar med 2016/ 177.7 1 1 2016-03-08 Motionen är under 
funktionshjnder behöver mer aktiv beredning. 
fritid. 

Motion (SD) gällande utemiljö Vid 2016/202.337 2016-03-18 Motionen ¿ir under 
skolor. beredníng. 
Motion (SD) angâende ritualslaktat 2016/264.622 20 l 6-04-12 Motionen är under 
kött i Alvesta kommuns kostpolicy. beredning. 

1.3 Obesvarade medborgarfdrslag som hat passerat tídsfristen pâ tolv mänaders 
b eredningstid 

Titel Diarienr lnkomstdatum Handläggning 

Medborgarförslag angäende 2015/358.510 2015-07-27 Besvaras pä 
hastighetsbegränsningar vid skolor fullmäktiges 
under sommarlovet. sammanträde 1 

november. 

Medborgarforslag angäende 2015-07-27 201 5/ 359 .5 10 Besvaras pâ 
hastigheten pá Fornvägen. fullmäktiges 

sammanträde 1 

november. 

Meclborgarförslag gällande 20 1 5/ 5 57.5 12 2015-10-27 Medborgarférslaget är 
trafikséikerhet Vid dagis i Slätthög under beredning. 

2015/558.823 2015-10-27 
Medborgarférslag gällande tillgâng Medborgarförslaget är 
till frilufts- och skidanläggningen i under beredning. 
Hanaslövs för kommunens skolor 

1.4 Obesvarade medborgarférslag som inte hat passerat tidsfristen pâ tolv 
1nânaders beredningstid 

Postad ress 
342 80 Alvesta 

Besëksadress 
Allbogatan 3 

Organísationsnr 
212000-0639 

Telefon 
0472-150 O0 vx 

Hemsida 
www.a1vesta.se 

E-post tiII förvaltningen 
barn.un0dom(ZI. alveslmse



Aivesta 2 (3) éafimmun~ 
Redogörelse 
I bilagd tabell redo görs för beslut fattade av konnnunfulhnäktige under perioden 2016-03-01 — 
2016-09-27, där fullmäktige gett ett uppdrag till nämnd 
eller styrelse. 

Status 
Konnnunfulhnäktige har 
besvarat skrivelsen. 
Omsorgsnälnnden ska till 
kommunstyrelsen senast 
november 2016 
éiterrapportera en 
âtgärdsplan fôr en lângsiktig 
ekonomi i balans. En 
âtgärdsplan ligger för beslut 
till omsorgsnämndens 
sammanträde den 9 
november 2016. 
Kommunfullmäktige 
beslutade att det ska 
genomfôras en 
gruppledarträff under hôsten 
2016, med syfte att förbättra 
äterrapporteringen av 
partistöd. 
Kommunledningskontoret 
kommst att ka11a till 
gruppledartréiff under 
november mänad. 
Enligt kommunfullmäktiges 
beslut ”Bud get 2017, plan 
201 8-2019” 
ska en ny nämnd inrättas fór 
kultur- och fritidsfré'1gor(§ 
1 05/ 20 1 6). 
KF beslutade den 29 
september i § 116 att anta 
ett regemente för en ny 
kultur- och fritidsnämnd. 

Ârende 
Anmälan frân 
omsorgsnämnden om 
överskridande av 
budget. 

Diarienr KF 
Dnr 
2016/337.041 

Handläggning 

K0m1m1nsty1'e1sen, 
Omsorgsnämnden. 

Dnr 
2015/215.104 

Àterrapportering av 
partistôd 

Kommunstyrelsen. 

Dnr 
2016/466.003 

Förslag till reglemente 
fôr kultur- och 
fritidsnämnd. 

Telefon 
0472-150 O0 vx 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Hemsida 
www.alvesta.se 

Besëksadress 
Centraplan l 

Organisationsnr 
212000-0639 

E-post till förvaltningen 
k] Idä A l vesta.se
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Dnr Fërslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
2013/465000 bostadsfôrsërjningsprog beslutade den 29 September 

ram fór Alvesta 2016 i § 115 att anta fôrslag 
kommun ti11 

bostadsfôrsôrjningsprogram 
fôr Alvesta kommun. 
Kommunstyrelsen fick i 

uppdrag att ta fram fôrslag 
till handlingsplan 2017- 
2018 fór genomfórande av 
bostadsfórsórjníngsprogram 
met. Kommunstyrelsen 
beslutade den 18 Oktober 
2016 i ê 123 att anta fórslag 
till handlingsprogram fór 
bostadsfôrsôrjning âr 2017- 
2018 (protokollet är ej 
justerat). 

Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post tiII förvaltningen 
212000-0639 Centraplan l 342 80 Alvesta 0472-150 O0 vx www.a1vesta.se k|l<.’?LA|vesta.se
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Titel Diarienr Inkomstdatum Handläggning 
Medborgarförslag angäende 2016/020530 2016-01-04 
bussturer ti11 och fián Medborgarfôrslaget är under 
Hanaslôvsbacken beredning. 

Medborgarfdrslag angäende 2016/146.312 2016-02-23 
gâng/cykelväg Víslanda. Medborgarförslaget besvaras 

pä fullmäktiges sammanträde 
den 1 november. 

Medborgarförslag gällande ” 20 16/ 394. 2016-06-08 
stoppa Gemlaracet” 512 Medborgarförslaget är under 

berednjng. 

Medborgarfdrslag angâende 2016/3 99.332 2016-06-09 
ny lekplats i A1Vesta. Medborgarfôrslaget är under 

beredning. 

Medborgarféirslag angäende 20 1 6/ 145.000 2016-06-20 
tillgéinglighet av allmänna Medborgarfôrslaget är under 
handlingar. beredning. 

Medborgarförslag angäende 2016/455.217 2016-08-03 
Horgenäs 1:6. Medborgarférslaget är under 

beredning. 

Medborgarförslag angäende 2 016/5 O7 .3 3 9 2016-09-21 Medborgarförslaget är under 
park för skate- och parkour 1 berednjng. 
Alvesta kommun 

Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639 Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se bL11‘n.LtnUclo1n(’iLalvcstase


