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Kommunfullméiktige 

Plats och tid 

Justerade paragrafer 

Beslutande 

Tjénsgérande 
erséttare 

("Dvriga nérvarande 

Utses attjustera 

Thalia, Folkets Hus i Alvesta den 2 maj klockan 18.30 — 22.10 
Ajournering mellan § 34 och § 35 k1. 19.47 till 20.13 

24— 47 

Per Ribacke (S) 
Frida Christensen (S) 
Robert Olesen (S) 
Sebastian Ohlsson (S) 
Peter J ohansson (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Lisbeth Holmqvist (S) 
Bertil Olsson (S) ordf. 
Jessica Madsen (S) 
Johnny Lundberg (S) 
Sven Sunesson (C) 
Monica Pihl (C) 126 Vice 
Jonas Engkvist (C) 
Hagart Valtersson (C) 
Andreas Nilsson (C) 
Heléne Andersson (C) 
Anita Thérn von Rosen (MP) 
Thomas J ohnsson (M) 
Mikael J ohansson (M) 

Torbjérn Svensson (S) 
Hanna Evelyndotter (MP) 
J ohn-Erik Petterson (M) 
Sten-Ake Carlsson (KD) 

Kristiina Kosunen Eriksson, 
kommunchef 
Christina Utterstrém, ekonomichef §§ 
24-3 3 

Lisa Aberg, kanslichef (sekreterare) 

My Andersson § 24 
Bertil Palmgren § 24 
Bengt-Olof Géransson § 24 

Helen Gustavsson (M) 
Matz Athley (M) 
Niclas Salomonsson (M) 
Tomas Ohling (M) 
Rune Gustafsson (M) 
Bjém Tisjé (M) 
Sara Karlsmo (M) 
Lennart J ohansson (SD) 
David Kristiansson (SD) 
Benny Lundh J ohansson (SD) 
Fredrik Johansson (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
J an-Eric Svensson (AA) 
Isabell Barindelli (AA) 
Christer Brincner (KD) 
Bérge Nielsen (V) 
Ola Andersson (V) 
Bengt-Olof Séderstrém (L) 226 vice 

Helene Andersson (C) och J an-Erik Svensson (AA)
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Justering tid 00h plats Alvesta kommun, kommunledningsférvaltningen den 
10 m Id 15 00 

Sekreterare an E: Aha") .................... 
Ordférande LL 3 WM 

__________ 

B 
I 

WC Justerare (1th (flu C" (j: /é///g // » Mfl 
Helene Andersson (C) \dlan- Elrik Svensson (AA) 

Anslangevis 
Protokollet éir justerat. Justeringen har tillkéinnagivits genom anslag. 

Kommunfullm'a'ktige 

Sammantrédesdatum 2017—05—02 

Anslaget under tiden 

Férvaringsplats 

Underskrift

V 

2K017-05-11— 2017—06—01 

Uunledyfl-n sférvaltnjngen, Alvesta v/W 
Visa Eriksson 

Utdragsbestyrkande 

Justeringsmiinnens Sign Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyrkande
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KF § 24 KS 2017/177.000 

Allménhetens frégestund 

Redogérelse 
Allm'einheten ska, i enlighet med kommunfulhnéiktiges arbetsordning § 

24, Vid varje sammantréide med kommunfullméiktige beredas tillfalle 
att stéilla frégor inom Alvesta kommuns kompetensomréde. 

Vid dagens sammantréide stéills fdljande fréigor: 

0 My Andersson stiller fréiga om hanteringen av sékanden i kommunens 
tomtké. Hagart Valtersson (C) svarar My och ber éiven att fé éterkomma 
med ett skriftligt svar. 

o Bertil Palmgren stiiller freiga avseende kommunfullméiktiges kommande 
beslut om startbesked fdr Orrakullens verksamhetsomre‘ide. Hagart 
Valtersson (C) och Per Ribacke (S) svarar p5 frégan. 

o Bengt-Olof Géransson stéiller fréga om vad kommunen stéder Sig p51 néir 

man i handling Visar att det inte behéver framgé att en paragraf har fétt 
en ny lydelse och annat innehéll. I detta fall en paragraf ingéende i 
Alvesta kommuns f'drfattningssamling. Ordféranden Bertil Olsson (S) 
ber att fé fiterkomma med ett skriftligt svar. 

J usteringsméinnens 

$7 
Beslutsexpedien'ng Utdragsbcstyrkande 

\. v: m
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KF § 25 Dnr 2017/122. 269 

Anmélan av medborgarférslag angéende att fbrbéittra 
framkomligheten pé Klosterleden 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarférslag, daterat den 24 mars 2017 

Redogc‘irelse 

I ett medborgarfdrslag daterat den 24 mars 2017, redogérs f‘dr att 
Klosterleden har bliVit ett populé'u‘t promenadstrék. F {firslagsstéillaren 
menar att Klosterleden 5r i behov av fdrbéittringar och har i sitt 
medborgarférslag gett férslag p51 étgéirder. 

Beslut 
Kommunfullméiktige beslutar att fiverléimna medborgarfo'rslaget till 
kommunstyrelsen for beredning inom sex mé’mader. 

Protokollet ska skickas till 

Kauko Antbacke 

K01nmunstyrelsen

L 
Justelingsmérmgns SiC 

3 

Beslutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande 

wk %> :J 
‘\

f
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KF § 26 Dnr 2017/126.266 

Anméilan av medborgarférslag angéende kommunens 
skogspoficy 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarfdrslag, daterat den 18 april 2017 

Redogérelse 
I ett medborgarfdrslag daterat den 18 april 2017, redogérs fiir att 
Alvesta kommun béir se (fiver sin skogspolicy. Férslagsstéillaren hari 
sitt medborgarfdrslag redogjort fdr fdrslag p5 étgéirder. 

Beslut 
Kornmunfullméktige beslutar att 6verléimna medborgarfdrslaget till 
kommunstyrelsen fdr beredning inom sex méinader. 

Protokollet ska skickas till 

Per Darell 

Kommunstyrelsen 

J ustenngsmannens 
swig 

Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyrkande

%
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KF § 27 

Information frén ordféranden 

Redogbrelse 
Kommunfixllm'aktiges ordférande Iélnnar fdlj ande information till 
kommunfullméktige: 

o Det 5r finnu inte beslutat om det blir ett halvdags— eller 
heldagssmmnantréide med kommunfullméiktige mémdag den 19 juni. 
Kommunfullméiktiges presidium ber att féi éterkomma i frfigan. 

Beslut 
Kommunfullméktige noterar informationen. 

[7‘ 

Justelingsméinnens si 
' 

Beslutsexpedien'ng 

WK ff r
xy 

Utdmgsbestyrkande
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KF § 28 

Aktuellt frén revisorerna 

Redogbrelse 
Revisionens ordfdrande Mats J ohnsson (M) informerar om fdlj ande 

genomférda granskningar: 

o Gransknin g av lénehantering inom Alvesta kommun. 
Revisorema ser positivt pé‘t det som framkommit i 
revisionsrapporten och ger kommunen goda Vitsord avseende 

kommunens Iénehantering. 

o Granskning av néimndernas hantering av budgetunderskotten samt 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Revisorerna bedémer att 
kommunen fdrbéittrat sin hantering av den ekonomiska 
uppfdljningen fdr néimnder och styrelse genom tydligare 
beslutsfattning, tydligare protokollfdring och béittre spérbarhet. 
Dock har kommunen inte nétt Linda fram avseende att fe‘i budgeten 
i balans. 

Beslut 
Kommunfullméiktige noterar informationen.

/ 
’\ Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyrkande 

\) 

Justeringsméinnens Sign



AIVGSta Sammantr'a'desprotokoll Sida 

kommun Sammantrédesdatum 

2017-05-02 8(36) 

Kommunfullméktige 

KF § 29 Dnr 2017/147.044 

Revisionsberéittelse f6r Alvesta kommun 2016 och fréga 
om ansvarsfrihet f6r styrelse och némnder 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsberéittelse fcir Alvesta kommun 2016, daterad den 18 

april 2017 
2. Revisionsberfittelse och granskningsrapport fdr Alvesta Energi 

AB, daterad den 19 april 2017 
3. Revisionsberéittelse och granskningsrapport fdr Allbohus 

Fastighets AB, daterad den 19 april 2017 
4. Revisionsberéittelse och granskningsrapport fér Alvesta Elnéit AB, 

daterad den 19 april 2017 
5. Revisionsberéittelse och granskningsrapport fdr Alvesta 

Renhéillnings AB, daterad den 19 april 2017 
6. Revisionsberiittelse och granskningsrapport fér Bredband i Varend 

AB, datera den 19 april 2017 
7. Revisionsberéittelse och granskrfingsrapport fdr Alvesta 

kommunfdretag AB, daterad den 19 april 
8. Revisionsberéttelse och granskningsrapport fér Alvesta 

Utveckling AB, daterat den 19 april 2017 
9. Granskningsrapport och revisionsberéittelse fér Huseby Bruk, 

daterad den 19 april 2017 

Redogbrelse 
Kommunens revisorer har i sin revisionsberé’ittelse fér fir 2016 
redo gj ort fdr den granskning och det arbete som genomfdrts under ér 
201 6. 

o Revisorerna bedtimer sammantaget att styrelse och némnder i allt 
véisentligt har bedrivit verksamheten p51 ett éndaméilsenligt och 
frén ekonomisk synpunkt tillfredsstéillande séitt. 

o Revisorema bedémer att réikenskaperna i allt Véisentligt 5r 
r'eittvisande. 

o Revisorerna bedémer att styrelsens och néimndernas interna 
kontroll varit tillréicklig. 

o Revisorema bedémer att firets resultat iir forenli gt med 
filllméiktiges mil fdr god ekonomisk hushéllning i det finansiella 
perspektivet. Verksamhetens nettokostnad uppgér till 98 "/0 av 
skatter och generalla statsbidrag.

/ 
Justefingsmfinnensgign Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyrkande 

m 7?
k
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o Revisorerna bedémer, utifrén érsredovisningens aterrapportering, 
att verksamhetens utfall delvis éir fdrenligt med fullméiktiges 
(Evergripande r1151 for verksamheten. AV fullméiktiges totalt 14 

resultatmél bedéms 8 av me‘ilen uppné’ts. 

Revisorerna har i sin revisionsberéittelse tillstyrkt kommunfullméiktige 
att bevilja ledaméterna i styrelse och néimnder ansvarsfrihet, samt att 
kommunens érsredovisning fdr it 2016 godkéinns. 

Beslut 
Kornmunfullméiktige beslutar att ge ansvarsfrihet fér ledaméter i 
styrelse och néimnder. 

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna 

Ekonomiavdelningen 

Samtliga néimnder 

Justeringsmz‘innens Sign 

Us 

Beslutsexpedien'ng Utdl‘agsbestyrkande 

W %5
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KF § 30 Dnr KS 2017/118.042 

Arsredovisning 2016 f6r Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fréin kommunstyrelsen, § 35, daterat den 11 april 2017 
2. Arsredovisning 2016 fdr Alvesta kommun, daterad den 4 april 2017 
3. Protokoll frén arbetsutskottet, § 24, daterat den 28 mars 2017 
4. Tjéinsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 

Redogbrelse 
Kommunledningsfdrvaltningen har uppréittat firsredovisning 2016 med 
sammanst'élld redovisning uppr'eittad utifré’m lag om kommunal redovisning. 

Kommunens bokslut fdr fir 2016 Visar ett 6verskott p51 61 miljoner kronor, 
Vilket éir 49 miljoner kronor béittre in budget. I kommunens resultat ingér 
engéngsintéikter avseende tillfeilligt flyktingstatsbidrag med 32 miljoner och 
realisationsvinster med 3O miljoner kronor som uppstéitt i och med byte av 
kapitalfdrvaltare fdr placerade pensionsmedel. Néimndernas utfall éir 19 

milj oner kronor séimre in budget. Negativa budgetawikelser finns inom 
néimnden fdr individ— och familjeomsorg, omsorgsnéimnden samt inom 
utbildningsnéimnden. PositiV budgetavvikelse fdr gemensamma 
nettokostnader och finansiering Véiger upp néimndernas underskott. 

Ekonomin éir en restriktion fdr verksamhetens omfattning p51 kort och 15mg 

sikt. Kommunens obalans i ekonomin fdr éir 2016 med fortsatt negativa 
avvikelser f'dr Vissa néimnder, stiller krav p51 fortsatta étgéirder och 
prioriteringar fdr att ekonomin léngsiktigt ska vara i balans. 

Alvesta kommun redovisar fdr ér 2016 ett positivt resultat p53 61 miljoner 
kronor. Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det 
Vill séiga érets intiikter ska 6verstiga dess kostnader. Avstéimning enligt 
balanskravet innebéir att realisationsvinster Vid férséljning av anléiggnings— 

tillgéngar inte ska medrz'iknas. Arets resultat justerat med dessa poster p5 0,5 
miljoner kronor innebéir att balanskravet déirmed uppfylls fijr Alvesta 
kommun 5r 2016. Kommunen har inga negativa resultat fréin tidigare fir att 
fiterstéilla. 

Sammantaget éir bedémningen att kravet p51 god ekonomisk hushfillning 
delvis uppfylls fdr fir 2016. Det ekonomiska 6versk0ttsmélet uppfylls samt 
verksamhetsmélen och det personalpolitiska malet uppfylls delvis. Kom— 

munstyrelsens arbete med att utveckla resultat- och mélstymingen fortséitter. 
Stérsta utmaningen framéver kvarstér som tidigare, det vill séiga att stéirka 

den ekonomiska stéillningen fdr att méjliggéra fortsatt lé’mgsiktig héllbar 
utveckling inom samtliga mélomréden. 

Justeringsmiinnens 
signi/ 

B 

Beslutsexpedien'ng Utdl‘agsbcstyrkande 

M f3)
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Beredning 
KS § 35 

Beslut 
Kommunfullméiktige beslutar att godkéinna firsredovisning fiir é’tr 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna 

Ekonomiavdelningen 

Samtliga néimnder

/ 
J ustefingsménnens Sign Beslutsexpedieling Utdragsbestyrkande 

WY %) x
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KF § 31 Dnr KS 2017/149.042 

Arsredovisningar f6r de kommunalégda bolagen 2016 

Beslutsunderlag 
Arsredovisning fér Alvesta Energi AB, daterad den 19 april 2017 
Arsredovisning fdr Allbohus F astighets AB, daterad den 19 april 2017 
Arsredovisning fdr Alvesta Elnéit AB, daterad den 19 april 2017 
Arsredovisning fo'r Alvesta Renhéllnings AB, daterad den 19 april 2017 
Arsredovisning fdr Bredband i Véirend AB, datera den 19 april 2017 
Arsredovisning fér Alvesta kommunféretag AB, daterad den 19 april 2017 
Arsredovisning fdr Alvesta Utveckling AB, daterad den 19 april 2017 
Arsredovisning fdr Huseby Bruk AB, daterad den 2 maj 2017 

9°N9‘SJ‘P‘P’P?‘ 

Redogérelse 
Kommunfullméiktige har tagit del av érsredovism'ngen fdr fdlj ande 

Kommunala bolag fdr 5r 2016, Alvesta Energi AB, Allbohus 
Fastighets AB, Alvesta Elnéit AB, Alvesta Renhéillnings AB, 
Bredband i V'eirend AB, Alvesta kommunféretag AB samt Huseby 
bulk AB. 

Beslut 
Kommunfullm'aiktige beslutar att godkéinna firsredovisningen 2016 fdr 
Alvesta Energi AB, Allbohus Fastighets AB, Alvesta Eln‘cit AB, 
Alvesta Renhéllnings AB, Bredband i Véirend AB, Alvesta 
kommunfdretag AB samt Huseby Bruk AB. 

Protokollet ska skickas ti|| 

Samtliga bolag 

Revisorerna 

Ekonomiavdelningen 

Justeringsmz'innens si Beslutsexpediering Utdlagsbestyrkande

ff
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KF § 32 Dnr 2017/135.042 

Arsredovisning och revisionsberfittelse f6r Véirends 
réddningstjénstsfbrbund f6r ér 2016 

Beslutsunderlag 
1. Arsredovisning och revisionsberéittelse fér Véirends 

réiddningstj énstfdrbund, daterad den 5 april 2017 

Redogbreise 
Véirends réiddningstj éinstfdrbund har 6ver1éimnat érsredovisning och 
revisionsberéittelse fdr it 2016. 

Revisorerna fdr Virends réiddningstj éinst har fdreslagit 
kommunfullméiktige att godkéinna firsredovisningen fdr fir 2016, samt 
att bevilja direktionen for Véirends réiddningstj é'mst ansvarsfrihet fdr ér 
2016. 

Beslut 
1. Kommunfullm‘ciktige beslutar att fdr sin del godké'mna 

firsredovisningen fdr Véirends réiddningstj éinstfdrbund fdr 5r 2016. 

2. Kommunfullméiktige beslutar att beVilja direktionen fdr Véirends 
rfiddningstj Emst ansvarsfrihet fdr verksamhetséret 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Véirends réiddningstj iinstsfijrbund 

// 
Justefingsméinnens Sig Beslulsexpedien'ng Utdl‘agsbestyrkande 

\. 
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KF § 33 Dnr KS 2017/112.806 

Beslut om entréavgift f6r Vislandabadet 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frén kommunstyrelsen § 39, daterat den 11 april 2017 

2. Protokoll frfm arbetsutskottet § 26, daterat den 28 mars 2017 

3. Protokoll frfin kultur- och fi‘itidsnéimnden § 6, daterat den 27 februari 
201 7 

4. Tj finsteskrivelse fréin kultur- och fritidsfdrvaltningen, daterad den 8 

februari 2017 

Redog'o'relse 

Det nyrenoverade Vislandabadet 6ppnade under sommaren 2016. 
Néistan 7 000 besék registrerades under den dryga ménad fBr 
6ppethé’111ande, vilket motsvarar det totala antalet besék fijr en hel 
sommar p5 det gamla badet. 

I ett yttrande frén kultur— och fritidsnéimnden redo gérs fdr att néir 

Vislandabadet 6ppnade i juli 2016, bestéimdes att besékare ej behévde 
erléigga entréavgift sommaren 2016. Fér att kunna séikra en bra och 

trygg badmiljé p5 Vislandabadet parallellt med en éppen anléiggning i 
Alvesta féreslés déirfcir under sommaren 2017 fdlj ande priser fdr 
Vislandabadet. Samtliga besékare fcireslés erléigga entréavgift. 

Priser 2017 2016 Priser 2014 

Engéng vuxen* 30 kr 0 kr 25 kr 

Engéng barn* 20 kr O kr 15 kr 

Engéng barn till och med 3 fir O kr O kr 15 kr 

10—kort vuxen 200 kr O kr Farms ej 

10- kort- barn, 150 kr 0 kr Fanns ej 

Séisong/Sommarkort, vuxen 500 kr O kr 300 kr 

Séisong/Sommarkort, barn 300 kr 0 kr 225 kr 

*Vuxen : flfin 06/1 med 18 fir 
*Barn 2 4 5r fill och med 17 {if 

Kultur- och fritidsnéimndcn har den 27 februari 2017 i § 6, gett kultur- och 
fi‘itidsfdrvaltningen i uppdrag att éterkomma med uppgift 0m beséksantalet 

och, 0m méjligt, éldersspann pfi besékarna i Vislandabadet och Virda bad- 

och sportcenter. 

Beredning 
KS 3139 

Justeringsméinnens 

7g 

Beslutsexpedieriug Utdmgsbestyrkande
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Yrkanden 
Frida Christensen (S), Lars-Olof Franzén (AA) och Thomas J ohnsson 

(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens fdrslag till beslut. 

Beslut 
1. Kommunfullméiktige beslutar att godkéinna entréavgifier fdr 

Vislandabadet enligt fdljande: 

Priser 2017 2016 Priser 2014 

Engéng vuxen* 30 kr 0 kr 25 kr 

Engéng barn* 20 kr 0 kr 15 kr 

Engéng barn till och med 3 ér 0 kr O kr 15 kr 

10-kort vuxen 200 kr 0 kr Farms ej 

10— kofi- barn, 150 kr 0 kr Farms ej 

Séisong/Sommarkort, vuxen 500 kr O kr 300 kr 

Séisong/Sommarkort, barn 300 kr O kr 225 kr 

*Vleen =frfin och med [8 fir 
*Barn = 4 (31‘ till och med 17 (“11' 

2. Kommunfullméiktige beslutar att det ska vara gratis entréavgift fdr 
barn till och med 3 firs alder éiven p5 Virda bad- och sportcenter. 

Protokollet ska skickas till 
Kultur- och fritidsnéimnden 

J usteringsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KF § 34 Dnr KS 2017/102.260 

Beslut om startbesked f6r Orrakullens verksamhetsomréde 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frén kommunstyrelsen, § 40, daterat den 11 april 2017 
2. Protokoll fré’m arbetsutskottet, § 27, daterat den 28 mars 2017 
3. Protokoll fré‘m fdrvaltningen fér samhéillsplanering § 15, daterat 

den 28 februari 2017 
4. Férenklad investeringskalkyl 
5. Karta fiver Orrakullens verksarrlhetsomrz‘ide 

Redogérelse 
I ett yttrande fré’m néimnden fdr samhéillsplanering redo gérs det fdr att 
det ré’lder brist p5 mark for industrietablering, Alvesta kommun har 
éiven uppméirksammat att det éir en 6kad efterfréga p5 fastigheter som 
5r avseende fdr verksamhetsetablering. 

Ar 2013 faststéilldes en detaljplan fdr verksamhetsomrédet Orrakullen. 
Omré’tdet éir cirka 3 5 hektar stort och get méjlighetar till 
industrietablering, med bra skyltléige ut mot Véig 25. 

Omrédet fér Orrakullen éir i huvudsak fairdigproj ekterat. En 
upphandling kan déirav pébélj as under 2017 med m5] att 
entreprenaden kan pébérj as i oktober 2017, och bér vara klar i augusti 
201 8. 

Investeringskostnaden f‘dr utbyggnad av Orrakullen uppgér till cirka 
35 miljoner kronor. AV dessa finanseras 4,3 miljoner av VA- 
kollektivet. Framtida anléiggningsavgifter fér VA kommer att tillfalla 
skattekollektivet. Anliiggningsavgiftema fdr VA bakas déirfdr in i 
tomtpriset fdr fastigheten 

N'aimnden for samhéillsplanering har féreslagit fullmfiktige besluta att 
ge startbesked fdr iordningstéillande av Orrakullens 
verksamhetsomréde, etapp 1. Néimnden fdr samhéillsplanering har 
éven fdreslagit fullméiktige beslut att ge startbesked fdr proj ektering 
aV etapp 2, omré’ldet bsterut mot Bj 6mstorp industriomréde. 

Beredning 
KS § 40 

Yrkanden 
Per Ribacke (S), Hagart Valtersson (C), Thomas J ohnsson (M), Matz 
Athley (M), Tomas Ohling (M), Bérge Nielsen (V), Sven Sunesson 

(C), Fredrik J ohansson (SD), Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till 
kormilunstyrelsens fdrslag till beslut. 

Justen’ngsrnéinnens s' Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Alvesra Sammantrfidesprotokoll Sida 

-' kommun Sammantrédesdatum 

2017-05-02 17(36) 

Kommunfullméiktige 

J an-Eric Svensson (AA) och Lars-Olof F ranzén (AA) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 1 och 
éterremiss avseende beslutspunkt 2. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar avslag péi J all-Eric Svenssons (AA) och 
Lars-Olof F ranzéns (AA) aterremissyrkande p51 kommunstyrelsens 
fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 2. 

Beslutsgéng 
Ordfdranden, Bertil Olsson (S) frigar 0m kommunfullméiktige kan 
godkéinna fdlj ande beslutsgéng. Férst kommer kommunstyrelsens 
fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 1 att behandlas och direfter 
kommer beslutspunkt 2 att behandlas. 

Ordférande firmer att kommunfullméiktige godkéinner beslutsgé’mgen. 

Ordfdrande frigar kommunfulhnéiktige 0m kommunstyrelsens fdrslag 
till beslut avseende beslutspunkt 1 kan bifallas, och finner att 

kommunfullméiktige bifaller beslutspunkt 1. 

Ordfdrande frégar kommunfullméiktige 0m beslutspunkt 2 ska avgéras 

p51 dagens sammantr'zide eller om det ska fiterremitteras enligt yrkande 
frén J an—Erik Svensson (AA) och Lars—Olof Franzén (AA), och finner 
att kommunfullméiktige beslutar att beslutspunkt 2 ska avgéras idag. 

Ordférande frigar sedan 0m kommunfullméiktige kan bifalla 
kommunstyrelsens fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 2, och 

firmer att kommunfullméiktige bifaller beslutspunkt 2. 

Beslut 
1. Kommunfullméiktige beslutar att ge startbesked fiir feirdigstéillande 

av verksamhetsomréde Orrakullen, etapp 1. Den totala 
investeringsutgiften beréiknas till 35 miljoner kronor. 
Investeringsutgiften fiir skattekollektivet uppgér till cirka 31 

miljoner kronor. 4 miljoner kronor éir taxefinansierat via VA- 
kollektivet. Kapitalkostnader och lépande driftsko stnader 
avseende taxefinansierad del av investeringen finansieras av VA- 
kollektivet. Skattefinansierad del uppgé’u‘ till 31 milj oner kronor i 
investeringsutgift. Ber'aiknade kapitalkostnader (avskrivningar och 
intemré'mta 1,75 %) och lépande driftskostnader fdr underhéll 
uppskattas till totalt cirka 1,2 miljoner érligen. Finansiering av 

dessa kostnader sker inom ramen fdr strategiska étg'érder. 

Budgetkompensation till néimnden fdr samhéillsplanering sker néir 

investeringen avslutats och definitiv kostnadseffekt kan beréiknas. 

2. Kommunfilllméktige beslutar att ge startbesked fdr projektefing av 

etapp 2, omrédet ésterut mot Bjérnstorps industriomrz‘ide. 

Justelingsméinnens sign 
, 

g 

Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande 

W\ % I
V
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Sida 

18(36) 

Protokollet ska skickas till 

Néimnden fdr samhéillsplanering

L 
Justen'ngsmiinnens Sign Beslutsexpedieling Utdmgsbestyrkande
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Kommunfullmfiktige 

KF § 35 KS 2017/133.003 

Utredning om rétten att léimna medborgarférslag i Alvesta 
kommun 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fré’m kommunstyrelsen, § 41, daterat den 11 apri12017 
2. Protokoll frén arbetsutskottet, § 28, daterat den 28 mars 2017 
3. Tjéinsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 

Redogérelse 
Under (16 senaste tre firen har relativt f5 medborgarfdrslag Vickts i 
kommunfullméiktige i Alvesta kommun. Antalet fdrslagsstéillare éir feirre éin 

antalet medborgarfdrslag. En 6vervéigande del av fdrslagen hat berbrt 
néimnden flit samhéillsplanerings verksamhetsomréde. 

Det kan Vidare konstateras att flera av medborgarfdrslagen till sitt innehéill 
har varit mer att betrakta som rena synpunkter, Vilka hade kunnat hanteras 

snabbare Via kommunens synpunktshantering 

Sedan h6 sten 2016 erbjuder kommunledningen invénama att delta i 
invénardialoger i de olika kommundelarna. Ménga av de frégor/synpunkter 
som de senaste tre firen har 1yfts i medborgarférslag it frégor/synpunkter 
som hade kunnat stéillas Vid en invé’lnardialog med svar direkt. 

Alvesta kommun har i sitt remissyttrande, (fiver betéinkande av 
demokratiutredningen, pétalat att det b6r finnas méjlighet att pfi olika séitt 

utveckla dagens medborgarfdrslag, exempelvis vad g'ailler 1n6jligheten att 
underséka om fdrslaget har stérre folkligt stéd éin enbart fdrslagsstéillarens. 
Mot bakgrund av det torde det finnas grund fdr att préva ett infdrande W e- 

fdrslag. 

Kommunstyrelsen har fdreslagit kommunfilllméiktige besluta att: 

1. uppdra fit kommunstyrelsen att under hésten 2017 utreda ett 
infdrande av e-f'drslag i Alvesta kommun frén och med 2018-01-01. 

2. 'aindra kommunfullméiktiges arbetsordning séi att mijj 1i gheten att 
Véicka medborgarfo'rslag i Alvesta kommun upphér fréin och med 
201 8-01-01 . 

3. uppdra till kommunstyrelsen att uppréitta riktlinj er fdr hanteringen av 
e—férslag som éiven inkluderar hur invé’mare utan tillgéng till internet 
kan ges méjlighet att léimna e-fdrslag. 

Be redning 
KS § 41 

Justen'ngsmfimlens Sign Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande 

{El-K“ g5
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Kommunfullméiktige 
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Yrkanden 
Per Ribacke (S) och Robert Olesen (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens fijrslag till beslut. 

Benny Johansson (SD) yrkar avslag p5 kommunstyrelsens fdrslag till 
beslut avseende beslutspunkt 2 och bifall till beslutspunkt 1 och 3. 

Ola Anderson (V) yrkar bifall till Benny Lundh J ohanssons (SD) 
avslagsyrkande p5 beslutspunkt 2. 

Mikael J ohansson (M) med instéirmnande av Thomas J ohnsson (M), 
Helene Gustavsson (M) och Bjém Tisjé (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 2 och 3, 

och yrkande fdlj ande avseende beslutspunkt 1: kommunstyrelsen 
fdresléir kommunfullméiktige besluta att uppdra 5t kommunstyrelsen 
att under hésten 2017 fdrbereda fdr ett inférande av e-férslag frén och 
med 2018-01-01. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag pé Mikael J ohnssons (M) 
yrkande. 

Beslutsgéng 
Ordfdranden, Bertil Olsson (S) fréigar om kommunfullméiktige kan 
godkénna fdljande beslutsgéng. Férst kommer kommunstyrelsens 
fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 3 att behandlas, déirefter 
beslutspunkt 1, och sist beslutspunkt 2. Ordférande firmer att 
kommunfullméiktige godkéinner beslutsgéngen. 

Ordférande frégar om kommunfullméiktige bifaller kommunstyrelsens 
fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 3, och firmer att 
kommunfullméiktige bifaller beslutspunkt 3. 

Ordfdrande stiller kommunstyrelsens fdrslag till beslut avseende 
beslutspunkt 1 mot Mikael J ohanssons (M) yrkande p51 beslutspunkt 1, 

och firmer att kommunfullméiktige bifaller kommunstyrelsens férslag 
till beslut. 

Ordférande stéiller sedan kommunstyrelsens f‘drslag till beslut 
avseende beslutspunkt 2 mot Benny Lundh J ohanssons (M) 
avslagsyrkande p51 beslutspunkt 2 och firmer att kommunfullmiiktige 
bifaller kommunstyrelsens fdrslag till beslut 

Beslut 
1. Kommunfilllméiktige beslutar att uppdra 5t kommunstyrelsen att 

under hésten 2017 utreda ett infdrande av e-fdrslag i Alvesta 
kommun fré’m och med 2018-01-01.

/ 
Justefingsm'zinnens Sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

34' /" 
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Kommunfullméiktige 

2. Komunfullmfiktige beslutar att findra kommunfullméiktiges 
arbetsordning 351 am méjligheten att Véicka medborgarférslag i 
Alvesta kommun upphér fré’ln och med 2018-01-01. 

3. Kommunfullméiktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen 
att uppréitta riktlinj er fdr hanteringen av e-fo‘rslag som Ewen 

inkluderar hur invé’mare utan tillgé’mg till internet kan ges 

méjlighet att léimna e—fdrslag. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

I! 
J usten'ngsmfirmens Sign 

/ 
Beslulsexpedien'ng Utdragsbestyrkande 
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kommun Sammantrédesdatum 

2017-05—02 22(36) 

Kommunfullméktige 

KF § 36 Dnr 2017/005.730 

Redovisning frén omsorgsnémnden om ej verkstéllda 
beslut enligt SoL och LSS 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning frén omsorgsnéimnden, daterad den 5 april 2017 

Redogérelse 
Enligtlé kap. 6 f§ och 6 h § socialtjéinstlagen (SOL), samt enligt 28 f 
§ och 28 h § lagen 0m stéd och service till Vissa funktionshindrade, 
(LSS) ska omsorgsnéimnden kvartalsvis till Inspektionen fdr Vérd och 
omsorg, kommunens revisorer samt till kommunfullm'aktige 
rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SOL och 9 § LSS som 
inte har verkstéillts inom tre manader frén dagen fdr beslutet. 

Per den 5 april 2017 redovisar omsorgsn'eimnden tre gynnande beslut 
som inte verkstéillts inom tre mz‘inader. 

Beslut 
Kormnunfilllméiktige noterar redovisningen. 

Protokollet ska skickas till 

Omsorgsnéimnden 

Justen'ngsmzinnens 

$27; 

Beslutsexpedienng Utdragsbestyrkande
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kommun Sammantrédesdatum 

2017-05-02 23(36) 

Kommunfullméiktige 

KF § 37 Dnr 2017/1g%.000 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarfc'irslag 

Beslutsunderlag 
1. Tjéinsteskfivelse, daterad den 18 april 2017 

Redogérelse 
Enligt kommunfullméiktiges arbetsordningi § 15 och i § 25 ska 

kommunstyrelsen tvfi ginger varje 5r redovisa de motioner och 
medborgarfiirslag som éir obesvarade. Redovisningen ska géras p5 
fullméiktiges ordinarie sammantr'eide i april och oktober. 
Kommunledningsfdrvaltningen har till konnnunfullm‘eiktiges 
sammantréide den 2 maj 2017 sammanstéillt en fdrteckning (fiver de 

motioner och medborgarfdrslag som iinnu inte har behandlats. 

AV fdrvaltningens uppfdljning framkommer det att det fir nio motioner 
och 13 medborgarfdrslag som éinnu inte har besvarats av fullméiktige. 
Sex av de 1110 motionerna och tre av (16 tio medborgarférslagen har 
passerat tidpunkten fér beredningsffisten och har séledes inte beretts 
inom 12 mé’mader. 

Beslut 
Kommunfullméiktige noterar redovisningen av obesvarade motioner 
och medborgarférslag. 

Justefingsmfinnens sign . Beslutsexpediefing Utdmgsbestyrkande 

(,.\ :K
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Kommunfullméiktige 

KF § 38 Dnr KS 2015/0557.112 

Besvarande av medborgarfbrslag angéende 
trafiksituationen vid f6rsko|an i Slétthég 

Beslutsunderlag 
Protokoll fréin kommunstyrelsen, § 45, daterat den 11 april 2017 
Protokoll fré’m arbetsutskottet, § 31, daterat den 28 mars 2017 
Tj Einsteskrivelse, daterat den 17 mars 2017 
Yttrande frén trafikverket, daterat den 7 april 2016 
Protokoll frén kommunfullméiktige § 112, daterat den 27 september 2015 
Medborgarfdrslag, daterat den 27 oktober 2015 

991%.“!97‘ 

Redogérelse 
I ett medborgarfdrslag daterat den 27 oktober 2015 redogérs det fdr 
trafiksituationen Vid fdrskolan i Sléitthég utanfdr Moheda. Utanfdr 
fdrskolan 'eir en stor véig bel'eigen d'eir det passerar mycket fordon och 
tung trafik. F 6rutom att Véigen éir tungt trafikerad redogér 
fijrslagsstéillaren fdr att hastighetsbegr'einsningen ofta 6verskn'ds. 

Férslagsstéillaren Vill forekomma att en olycka hinder néigot av 

fdrskolebarnen och 6nskar att fartdéimpande étgirder genomférs. 
Fijrslagsstéillaren héinvisar bland annat till fafidéimpande fitgérder som 
genomfdrts i Alvesta kommun utanfdr fdrskolan i Lekaryd. Déir har 
plintar placerats ut med stolpar som medverkar till att 
fordonstrafikanter behéver Sanka hastigheten. 
I ett yttrande frén fdrvaltningen fdr samhéillsplanering framgé’tr att det 

(air trafikverket som 'eiger den Vigstréicka som berérs i 
medborgarfdrslaget, fdrslaget har déirfér remitterats till Trafikverket 
fér yttrande. 

I yttrandet fré’m Trafikverket redogérs fdr fdlj ande: 

o Det éir inte aktuellt med z‘itgz’irder pé’l den berérda str'eickan. 

Behoven i léinet éir stora och denna véigstréicka prioriteras inte i 
dagsléiget. 

o Det 'eir inte séikert att det gé’tr att genomféra étg'eirder Vid kurvan i 
Sléitthég p5 grund av att siktférhéllandena inte fir optimala, 
5tgéirder kan dirfdr medfdra en 6kad olycksrisk fdr 
fordonstrafikanterna. 

o Atgérderna i Lekaryd genomfdrdes inte pé grund av fdrskolans 
lége, utan fdr att fdrtydliga hastighetséindringen som sker pé 
stréickan genom byn. 

Beredning 
KS § 45 

J usteringsmémlens Sign Beslutsexpedien‘ng Utdragsbestyrkande 
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kommun Sammantrédesdatum 

2017-05-02 25(36) 

Kommunfullméktige 

Beslut 
Kommunfullméiktige beslutar att besvara medborgarfdrslaget enli gt 
félj ande: 

Det éir Trafikverket som éiger Véigstréickan utanfér fdrskolan i Sléitthé g. 

Det éir déirmed deras ansvar att sté fdr eventualla étgéirder och 
underhé’lll p51 den aktuella strickan. I yttrandet fré’m Trafikverket 
framgér att étgéirder lfings stréickan inte fir aktuella i dagsléiget. 

Medborgarfdrslaget éir h6rsammat och fortsatta dialoger kommer att 
féras med Trafikverket. 

Protokollet ska skickas till 

Anna Berggren 

Justen'ngsméinnens sign Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyrkande 
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kommun Sammantrédesdatum 

2017—05-02 26(36) 

Kommunfullméiktige 

KF § 39 Dnr KS 2016/394.512 

Besvarande av medborgarfbrslag angéende ” Stoppa 
Gemlaracet” 

Beslutsunderlag 
Protokoll fri’m kommunstyrelsen, § 46, daterat den 11 april 2017 
Protokoll fré’m arbetsutskottet, § 32, daterat den 28 mars 2017 
Tj 'einsteskfivelse, daterat den 17 mars 2017 
Yttrande frén n'eimnden fdr samhéillsplanering, daterat den 28 februari 2011 
Protokoll fré’m kommunfullméiktige § 112, daterat den 20 juni 2016 
Medborgarfdrslag, daterat den 8 juni 2016 

QWerNT" 

Redogérelse 
I ett medborgarf‘drslag daterat den 8 juni 2016 fdreslés att étgéirder 

genomfdrs fdr att héja séikerheten utmed Véxjévéigen i Alvesta. 
Stréickan som omnéimns i medborgarfdrslaget benémns som ” 
fartstrz'ickan frén Aringsbergsgatan i riktning mot Gemla till avtaget 
mot Engaholm”. 

I medborgarfdrslaget fdreslés att fdlj ande étg'eirder genomfdrs: 
- Det ska genomféras en farts'einkning utmed V'eixj 6véigen bort till 

Bergbogatan. Hastigheten ska sinkas frén dagens 60 kilometer 
i timmen till 40 kilometer i timmen. 

o Det kr'e'ws en fartd'eimpare fdr att fé fordonstrafikanter att s'einka 

hastigheten. 
o Ett fivergéngstéille placeras Vid den sédra nedgé’mgen till 

natursti gen pé gatans Véistra sida. 

I ett yttrande fré’m néimnden fdr samhéillsplanering redo gérs fdr att 
Véixjéiv'eigen it an matargata (en gata med funktion att mata andra 
gator med trafik) med en separerad ging- och cykelvéig Vid sidan om, 
5r hastigheten p51 60 kilometer i timmen en korrekt hastighet. En 
avsmalning samt en sidofdrskjutning kommer att genomfdras under 
2017 i héjd med Bergbogatan. Genom denna fitgéird fér gatan den 
utformning som stémmer fiverens med Trafikverkets anvisningar och 
rekommendationer. 

Beredning 
KS § 46 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) och Hagart Valtersson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens fdrslag till beslut.

A 

J usten'ngsm‘cinnens 
sign/ 

Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande 
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kommun Sammantrédesdatum 

2017-05-02 27(36) 

Kommunfullméiktige 

Beslut 
Kommunfullméiktige beslutar att besvara medborgarfdrslaget enli gt 
fdlj ande: férvaltningen fdr samhéillsplanering kommer att genomféra 
en hastighetsdéimpande étgéird under 2017. 

Protokollet ska skickas till 
Linda J ohansson 

--\;Lt:—T+}‘

' 

Justefingsmfinnens Sign 

/ 
Beslutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande
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-' kommun Sammantrédesdatum 

2017-05-02 28(36) 

Kommunfullméktige 

KF § 40 Dnr KS 2016/455.217 

Besvarande av medborgarférslag angéende Horgenés 1:6 

Beslutsunderlag 
Protokoll frén kommunstyrelsen, § 18 daterat den 28 februari 2017 
Protokoll fré’m arbetsutskottet, § 15, daterat den 14 februam' 2017 
Tj finsteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 
Yttrande fré’m néimnden fér samh'aillsplanering, daterat den 6 december 2016 
Protokoll frén kommunfullméiktige, § 108, daterat den 27 september 2016 
Medborgarfijrslag, daterat den 3 augusti 2016 

99:593591“ 

Redog'drelse 

Detaljplanen fdr del av Horgenéis 1:6 anto gs av kommunfullm'ziktige 
den 26 maj i § 77. I ett medborgarfdrslag daterat den 3 augusti 2016 
fdreslér férslagsstéllaren att Alvesta kommun ska ompréva sitt beslut 
om att exploatera Horgenéis 1:6 Vid sédra Asnen, och istéillet 
vidareutveckla omréidets héga natur— och landsbygdskvalitéer infér 
den blivande Asnen nationalpark. 

I ett yttrande fré’m néimnden fdr samhéillsplanering redogérs fo'r att 
Mark- och milj 6d0mstolen har upphéivt fullméiktiges beslut om att anta 
detaljplanen for del aV Horgenés 1:6. Domstolsbeslutet grundar Sig péi 

att det inte anses finnas néigra hillbara skéil fdr att upphéiva 
strandskyddet. Alvesta kommun har i och med domstolsbeslutet 56kt 
prévningstillsténd hos Mark- 0011 milj'o'domstolen. 

Domen frén Mark- och miljédomstolen ankom den 23 januari 2017. I 
beslutet anges att Mark- och miljédomstolen inte get 
prévningstillsténd och avgérandet stf’ir déirfér fast. 

Beredning 
KS § 18 

Beslut 
Kommunfullméiktige beslutar att besvara medborgarfdrslaget med att 
Mark— och miljédomstolens beslut om att upphéiva fullméiktiges beslut 
om att anta detaljplanen fdr del av Horgenéis 1:6 stir fast. Déirmed 
kommer inte en exploatering enligt fdr firendet fisyftade detaljplanen 
att ske av Horgenéis 1:6. 

Protokollet ska skickas till 

Per Darell 

J ustefingsméjnnen§ si 

K 

Beslutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande
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Alvesra Sammantrédesprotokoll Sida 

kommun Sammantrédesdatum 

2017—05—02 29(36) 

Kommunfullméiktige 

KF § 41 Dnr KS 2016/415.000 

Besvarande av medborgarfc'irslag g'a'llande tillgénglighet av 
handlingar och protokoll pé Alvesta bibliotek 

Beslutsunderlag 
Protokoll fréin kommunstyrelsen, § 19, daterat den 28 februari 2017 
Protokoll friin arbetsutskottet, § 16, daterat den 14 februari 2017 
Tjénsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 
Protokoll fréin kommunfullméiktige, § 107, daterat den 27 september 2016 
medborgarfdrslag, daterat den 21 junj 2016 

91:5pr 

Redogbrelse 
I ett medborgarfdrslag, daterad den 21 juni 2016, fdreslfis att Alvesta 
kommun later kommunens kallelser, protokoll och handlingar som fdrvaras 
péi Alvesta bibliotek inordnas firsvis och i datumfdljd i péirmar. Vidare att 
péirmarna ska betecknas med fullméiktige, kommunstyrelse eller respektive 
néimnds namn. 

I ett yttrande frfin kommunledningsfdrvaltningen redo gérs fo'r att étgérder 
har Vidtagits enligt fdrslagstéillarens fdrslag. En generell 6versyn av 
tillgéingligheten till kommunens handlingari form av protokoll, kallelser 
och beslutsunderlag kommer att genomféras under éir 2017 med anledning 
av fdrslag till éindringar i kommunallagen som innebér kraV p5 att en 

webbaserad kommunal anslagstavla infdrs frz‘in och med den 1 januari 2018. 

Beredning 
KS § 19 

Beslut 
Kommunfullm'elktige beslutar att anse medborgarférslaget besvarat med 
héinvisning till att étgéirder enlig’t fdrslagsstéillarens fdrslag har vidtagits. 

Protokollet ska skickas till 
Bengt-0101" Géransson 

Justefingsm'énnens sign Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunfullméktige 

KF § 42 Dnr KS 2016/547.000 

Besvarande av medborgarfbrslag angéende kontroll av 
uppgifter och information pé Alvesta kommuns hemsida 

Beslutsunderlag 
1. Protokollet fré’m kommunstyrelsen § 20, daterat den 28 februari 2017 
2. Protokoll fréin arbetsutskottet, § 17, daterat den 14 februari 2017 
3. Tjéinsteskrivelse, daterad den 7 februan' 2017 
4. Protokoll frén kommunfullm'eiktige, § 32, date-rat den 1 november 2016 
5. Medborgarfiirslag, daterat den 10 oktober 2016 

Redogérelse 
I ett medborgarfdrslag, daterat den 10 oktober 2016, fdreslés att det centralt 
inom kommunen inréittas en funktion f‘cir kontroll av att uppgifter och 
information hills aktuella p5 kommunens hemsida och att hemsidan 
innehéller de uppgifter som utlovas enligt rubriker. 

I ett yttrande fréin kommunledningsfdrvaltningen redo g6rs det flit att 
respektive fiirvaltning ansvarar fér att publicerad information pé 
kommunens webbplats hélls uppdaterad. Nuvarande 
webbpubliceringssystem har relativt nyli gen infdrts och en funktion som 
innebéir att pz‘iminnelser om uppdatering skickas till den som publicerat 
information p5 webbplatsen ska kopplas p51 systemet. F61“ nirvarande gérs 
ocksé en genomlysning av all information som films pfi kommunens 
webbplats och arbete pégér pé kommunledningsfdrvaltningen med att ta 
fram kommunévergripande rutiner fér att hélla informationen p5 
webbplatsen uppdaterad. 

Beredning 
KS § 20 

Beslut 
Kommunfullméiktige beslutar att besvara medborgarfdrslaget med att en 
funktion fdr uppdatering av information p5 kommunens webbplats ska 
inféras. 

Protokollet ska skickas till 
Bengt-Olof Géransson

/ 
Justen'ngsméiu 6 Sign Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyrkande 
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Kommunfullmfiktige 

KF § 43 Dnr KS 2016/565.000 

Besvarande av medborgarférslag angéende § 24 i 

kommunfullmfiktiges arbetsordning 

Beslutsunderlag 
Protokoll fré’m kommunstyrelsen, § 21, daterat den 28 februari 2017 
Protokoll fré’m arbetsutskottet, § 18, daterat den 14 februari 2017 
Tjéinsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 
Protokoll fréin kommunfullméiktige, § 134, daterat den 1 november 2016 
Medborgarfdrslag, daterat den 17 oktober 2016 

SAP-9N1“ 

Redogérelse 
I ett medborgarfdrslag, daterat den 14 Oktober 2016, fdresléis att Alvesta 
kommun utformar § 24 i arbetsordningen fér kommunfullm'aktige pé ett 
sé’tdant séitt att allménhetens fréigestund kan f5 vara, som det antagli gen var 
téinkt, n'eir den bérj ade infdras p51 kommunal nivé, ett stéille dz'ir allméinheten 
under runt 30 minuter kan f5 stélla frfigor 0m sédant som faller inom 
kommunens ansvarsomréide. Fér att detta ska kunna ske bér 
inskréinkningarna i nuvarande § 24 tas bort, alltsé ”pingpong—momentet” 

dvs. punkt 4. 

I ett yttrande frén kommunledningsfijrvaltnjngen redo gérs fijr att 
anledningen till att f‘ciréindringen infdrdes var dels att skapa en dialog mellan 
frégande och svarande, dels att strukturera upp frégestunden fdr att Vid 
sammantréiden d5 fi'éigorna fréin allméinheten 5r 1nénga, ge samtliga 
méjlighet att fé stiilla sin fréga och f5 ett svar inom utsatt tidsram fdr 
frégestunden. Féréindringen bidrar ockséi till att fokus léiggs p51 sakfréigan och 
dess svar. Utéver allméinhetens freigestund anordnar Alvesta kommun sedan 

hésten 2016 invénardialoger mellan kommunledning och invé’mare i 
kommunen. Syftet med invénardialo gen éir fréimst att lyssna p5 synpunkter 
och frégor frf’m invfinarna. Den 14 november 2016 hélls en invénardialog i 
Grimslbv och ytterligare tillfaillen éir inplanerade under 2017. 

Beredning 
KS § 21 

Beslut 
Kommunfullméiktige beslutar att avslé medborgarfdrslaget med héinvisning 
till att allméinhetens frégestund tillsarmnans med kommunens 
invé’mardialoger ger allméinheten méjlighet att stéilla frz‘igor till de 

fijrtroendevalda om sédant som faller inom ramen fdr kommunens 
ansvarsomréde.

A 
J ustefingsméiunens i Beslutsexpediefing Utdmgsbestyrkande 
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Kommunfullméiktige 

Protokollet ska skickas till 

Bengt-Olof Géransson

L 
Justefingsm'zinnens Sign Beslutsexpediefing Utdlagsbestyrkande 
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Kommunfullméktige 

{46.611 
KF § 44 Dnr 2017LO85?62"6~ 

Anmfilan av interpellation frén Thomas (")hling (M) till 
ordfbrande i némnden fér samhéllsplanering, angéende 
trygghet f6r resenéirer i kollektivtrafiken 

Beslutsunderlag 
1. Interpellationssvar, daterat den 2 maj 2017 
2. Interpellation, daterad den 11 april 2017 

Redogfirelse 
Thomas Ohling (M) har i en interpellation till ordfdrande i néimnden 
fo'r samhz'illsplanering, Hagart Valtersson (C), stéillt frégor angéende 
trygghet fo'r resené’u‘er i kollektivtrafiken. 

Hagart Valtersson (C) har delgivit kommunfullméiktige ett skriftli gt 
svar och besvarar Ewen pé fréigorna p5 dagens sammantréde. 

Beslut 
1. Kommunfullméiktige beslutar att interpellationen far stéillas. 

2. Kommunfullméiktige beslutar att interpellationen éir besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Thomas Ohling (M) 

Hagart Valtersson (C) 

Justelingsmfinnen 51' gn Beslutsexpedieling Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullméktige 

KF § 45 Dnr KS 2014/532.113 

Val av ersé'lttare (KD) i kommunfullméktiges valberedning 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fréin valberedningen, § 9, daterat den 2 maj 2016 
2. Protokoll frfin kommunfulhnéiktige, § 21, datera den 14 mars 2017 
3. Protokoll frén valberedningen, § 6, den 14 mars 2017 

Redogfirelse 
Christer Brincner (KD) var tidigare erséittare i kommunfullméiktiges 
valberedning, och har av kommunfullméiktige den 14 mars 1 § 21 valts 
in som ordinarie ledamot. Kommunfullméktige ska déirmed utse ny 
erséittare (KD) i kommunfullméiktiges valberedning. 

Beredning 
VB§9 

Beslut 
Valberedningen fdreslé’lr kommunfullméiktige besluta att utse Roxana 
Sepulveda (KD) som ny erséittare i kommunfullméiktiges 
valberedning. 

Protokollet ska skickas till 
Valberedningen 

Kristdemokraterna 

Roxana Sepulveda (KD) 

Justelingsmfimlens ign Beslutsexpedien'ng ULdragsbestyrkande 
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Sida 

Kommunfullméiktige 

KF § 46 Dnr KS 2017/086.023 

Val av erséttare (S) i omsorgsnémnden 

Beslutsunderlag 
1. Valberedm'ngens protokoll § 10, daterat den 2 maj 2017 
2. Protokoll fré’m kommunfullméiktige, § 16, daterat den 14 mars 2017 
3. Valberedningens protokoll § 1, den 14 mars 2017 
4. Entledigande, daterat den 23 febmari 2017 

Redogérelse 
Frida Christensen (S) har den 13 mars 2017 i § 16 entledigats fré’m sitt 
uppdrag som erséittare i omsorgsnémnden. Kommunfullméiktige 
beslutade i § 16 den 14 mars att léimna éirendet 0m val av erséittare (S) 
till omsorgsnéimnden vakant till néista sammantréide. 

Beredning 
VB § 10 

Beslut 
Kommunfullméiktige beslutar att utse Gunnel Nordahl (S) som ny 
erséittare i omsorgsnéimnden. 

Protokollet ska skickas till 
Omsorgsn'aimnden 

Socialdemokraterna 

Personalavdelningen 

Justedngsmfinnen Sign Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullméiktige 

I 32 
KF § 47 Dnr KS 2017/123.023 

Entledigande och val av erséttare (L) i kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
1. Valberedningen protokoll § 11, daterat den 2 maj 2017 
2. Entledigande, daterat den 2 maj 2017 

Redogfirelse 
Bengt-Olof Séderstrém (L) har begéirt att bli entledigad frén sitt 
uppdrag som ersiittare i kommunstyrelsen. 

Beredning 
VB § 11 

Beslut 
1. Kommunfulhnéktige beslutar att entlediga Bengt-Olaf Séderstrbm 

(L) fréin sitt uppdrag som erséittare i kommunstyrelsen. 

2. Kommunfullméiktige beslutar att utse Ulf Larsson (L) som erséittare i 
kommunstyrelsen. 

Protokollet ska skickas till 

Personalavdelningen 

Valberedningen 

Kommunstyrelsen 

Bengt-Olof Séderstrém (L) 

Ulf Larsson (L) 

Liberalerna

J 
Justefingsmiinnens Sign 
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