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Kommunfullmäktige

Plats och tid Den  19  december  2017,  klockan  14:30-16:30

Saimnanträdesmmrnet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta
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Ajournering  mellan  e) 145  och  Eg 146,  klockan  16:19-16:23

Justeradeparagrafer 44 127146

Beslutande Per  Ribacke  (S)

Frida  Christensen  (S)

Rose-Marie  Larsson  (S)

Robert  Olesen  (S)

Sebastian  Ohlsson  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Peter  Johansson  (S)

Bertil  Olsson  (S),  ord'förande

Lisbeth  Holmqvist  (S)

Torbjörn  Svensson  (S)  ersätter  Jessica

Håkansson  (S)

Johmiy  Lundberg  (S)

Tomas  Hedevik  (S)

Anita  Lindstedt  (S)

Tormny  Mases  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Sven  Sunesson  (C)

Monica  Pihl  (C),  1 :e vice  ordförande

Jonas  Engkvist  (C)

Hagart  Valtersson  (C)

Andreas  Nilsson  (C)

He16ne  Andersson  (C)

Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)

Hanna  Evelyndotter  (MP)  ersätter  Birgit

Andersson  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)

Mikael  Johansson  (M)

Helen  Gustavsson  (M)

Gunilla  Gustafsson  (M)

Matz  Athley  (M)

Niclas  Salomonsson  (M)

Tomas  Ohling  (M)

Björn  Tisjö  (M)

Rune  Gustafsson  (M)

Sara  Karlsmo  (M)

Lennart  Johansson  (SD)

David  Kristiansson  (SD)

Fredrik  Johansson  (SD)

Jan-Eric  Svensson  (AA)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Isabell  Barindelli  (AA)

Flor  de Maria  Ticeran  (AA)  ersätter  Jan
Johansson  (AA)

Christer  Brincner  (KD)

Roxana  Sepulveda  (KD)

Börge  Nielsen  (V)

Dumitru  Drugas  (V)  ersätter  Ola

Andersson  (V)

Bengt-Olof  Söderström  (L),  2:e  vice

ordförande

Utses att justera

Övriga
narvarande

Thomas  Haraldsson  (C)  och  Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Stefan  Karlsson,  t.f.  kornrnunchef

Lisa  Åberg, kanslichef

Sandra  Mowide,  komrnunsekreterare

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Karolina  Olsson,  praktikant

Synnöve  Hugosson,  admimstrativ  assistent

Kerstin  Karlsson,  turistassistent

Karin  Åström,  kulturadministratör

Simon  Herlitz,  kulturchef
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Carola  Gunnarsson,  enhetschef  för  bygg  och  miljö

Tid  och  plats  för

justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Torsdagen  den  21 december  2017,  klockan  IO.OO

A1ve5ta koimnun, kormnun1edningsförvaltningen

Lisa

);7, ,F, )])(:l /i4)
(C) Lars-Olof  F (AA)

Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på

kornmunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige

2017-12-19

2017-12-22-2018-01-12

KprpnuJedr;ingsförva1tningen, Alvesta

Utdragsbestyrkande

Justeringsinännens sign i Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KF  g 127

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kommunfullmäktige  om  utskickad  dagordning  kan

godkännas  och  behandlas  på dagens  samrnanträde:

Närvaro

Val  av justerare

Fastställande  av dagordning

Allmänhetens  frågestund  (klockan  14.30)

Anmälan  av medborgarförslag  och  motioner

Aktuellt  från  revisorerna

Information  från  ordföranden

Beslut  om införande  av e-förslag

Revidering  av komi'nunfullmäktiges  arbetsordning  med  anledning

av kormnunfullmäktiges  beslut  om  att avskaffa  medborgarförslag

10.  Förslag  till  drivmedels-  och  fordonspolicy  för  Alvesta

komi'nunkoncern

11.  Komplettering  av kapitel  10  i miljöbalken  vid  övertagen  tillsyn

från  Länsstyrelsen

12.  Revidering  av "Taxa  för  prövning  och  tillsyn  inom  miljöbalkens

ornråde"

13.  Förslag  till  avgifter  för  uthyrning  av Kulturkällaren

14.  Revidering  av VA-taxa  för  år 2018

15.  Besvarande  av motion  (KD)  angående  att involvera

fövilligorganisationerna  i integrationsarbetet  med  nyanlända

16.  Besvarande  av motion  (-) angående  att utreda  möjligheten  att starta

ett eget  vaktbolag

17.  Uppföljning  av verkställigheten  av kormnunfullmäktiges  beslut

18. Infornnation  om  nämndernas  verksamhetsplaner  med  internbudget

2018

19. Information  om  näinndernas  internkontrollp1aner  2018

20. Amnälan  av interpellationer  och  frågor

21. Val  och  entlediganden

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordmng.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens  frågestund

Redogörelse

Allmänheten ska, i enlighet med 24 % i komrnunfullmäktiges
arbetsordning,  vid  varje  sarm'nanträde  med  komi'nunfullmäktige

beredas  tillfälle  att ställa  frågor  inom  Alvesta  kommuns

kompetensområde.

Vid  dagens  sarm'nanträde  ställs  inga  frågor  från  allmänheten.

Mona  Nilsson  från  IOGT-NTO  inforrnerar  fullmäktige  om  uppropet

för  en Vit  jul.

JusteYsinännen:sign
Beslutsexpedie+ing Utdragsbestyrkande

Sida
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KF  g 129

Anmälan  av  medborgarförslag  och  motioner

Redogörelse

Sedan  :föregående  saimnanträde  har  följande  medborgarförslag  och

motion  inkommit:

*  Medborgarförslag  angående  att  utnyttja  en del  av  Borslövsvallen  i

Moheda  till  aktivitetsplats  och  lekplats.

*  Motion  (M)  om  att  inrätta  uteförskolor  i Alvesta  kornmun.

Beslut

Koimnunfullmäktige  beslutar  att  överlämna  medborgarförslaget  och

motionen  till  kommunstyrelsen  för  beredning  inom  sex  månader.

Protokollet  skickas  till

Kormminstyrelsen

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Aktuellt  från  revisorerna

Redogörelse

Revisionens  ordförande  Mats  Johnsson  (M)  informerar  fullmäktige

om  nyligen  slutförda  granskningar  och  pågående  granskningar.  Vidare

meddelar  revisionens  ordförande  att  en enkät  kommer  att  ställas  till

fullmäktige  i syfte  att få veta  om  hur  revisionens  arbete  uppfattas  av

fullmäktige.

Avslutningsvis  tackar  revisionens  ordförande  för  ett  gott  samarbete

med  förtroendevalda  och  tjänstemän  under  det  gångna  året.

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  infon'nationen.

Justerj4gsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Information  från  ordföranden

Redogörelse

Kormnunfullmäktiges  ordförande  inforrnerar  kornmunfullmäktige  om

agendan  för  dagens  sarmnanträde  med  efterföljande  utdelning  av

minnesgavor  och  priser.

Beslut

Koimnunfullmäktige  noterar  informationen.

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Beslut  om  införande  av  e-förslag

KS  201  7/1 33.003

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komi'nunstyrelsen,  daterat  den  5 december  2017.

2. Protokol1frånkornmunstyrelsensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad  den

13 november  2017.

Redogörelse

Kommunstyrelsens  presidium  gav  under  våren  2017

koimnun1edningsförvaltningen  i uppdrag  att  utreda  en eventuell

ändring  av komrnunfullmäktiges  arbetsordning,  vilken  innebär  att

möjligheten  att läinna  medborgarförslag  eventuellt  tas bort.  Detta  med

anledning  av att införandet  av medborgarförslag  inte  upplevs  ha gett

de lokaldemokratiska  effekter  som  :förväntats  och  att  komi'nunen

erbjuder  kominuninvånarna  andra  forrner  för  påverkan  och  dialog.

Kornmunfullmäktige  behandlade  ärendet  i Fg 35, den  2 maj  2017  och

beslutade  att:

@ Uppdraåtkoinmunstyrelsenattunderhösten2017utredaett

införande  av e-förslag  i Alvesta  komrnun  från  och  med  2018-01-01.

*  Ändra  kommunfullrnäktiges  arbetsordning  så att  möjligheten  att

väcka  medborgarförslag  i Alvesta  kommun  upphör  från  och  med

2018-01-01.

*  Uppdra  till  kominunstyrelsen  att  upprätta  riktlinjer  för  hanteringen

av e-förslag  som  även  inkluderar  hur  invånare  utan  tillgång  till

Internet  kan  ges möjlighet  att fömna  e-förslag.

I en tjänsteskrivelse  från  korm'nunledningsförvaltningen,  daterad  den

13 november  2017,  presenteras  förvaltningens  utredning  och  förslag

till  införande  av e-förslag  i Alvesta  komrnun.  Av  tjänsteskrivelsen

framgår  bland  annat  vad  ett  e-förslag  är, hur  ett  införande  av e-förslag

skulle  kunna  gå till  samt  förslag  till  riktlinjer  för  hur  e-förslag  ska

handläggas.

Yrkanden

Börge  Nielsen  (V),  Mikael  Johansson  (M),  Per  Ribacke  (S) och

Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag.

Justering7nämiens sign
/I,/;'  I)-iP

/ /s i i/

Beslritsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Beslut

Komiuunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Göra  det  möjligt  att  läinna  e-förslag  i Alvesta  kommun  från  och  med

den  1 februari  2018.

2.  Antaförs1agti11rikt1injerföre-förs1agiA1vestakomrnun.

3.  Uppdra  till  koim'nunstyrelsen  att  införa  ett system  för  e-förslag.

4.  Kostnaderna  för  införandet  av e-förslag  ska  täckas  av  befintliga

budgetmedel  i komrnunstyrelsens  budget.

Protokollet  skickas  till

Kanslichef

Ekonomiclief

Justey'+ngsmämiens  sign

h I ""  '  i/il
U 'il  "'  /

Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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KF  g 133 KS  201  7/354.003

Revidering  av  kommunfullmäktiges  arbetsordning  med

anledning  av  kommunfullmäktiges  beslut  om  att  avskaffa

medborgarförslag

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kormnunstyrelsen,  daterat  den  5 december  2017.

2.  Protokoll  från  koimnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  21

noyember  2017.

3.  Tjänsteskiivelse  'från  koinrnunledningsförva1tningen,  daterad  den

12  november  2017.

Redogörelse

Kormnunstyrelsens  presidium  gav  under  våren  2017

kornmun1edningsförvaltningen  iuppdrag  att  utreda  en eventuell

ändring  av  koimnunfullmäktiges  arbetsordning,  vilken  innebär  att

möjligheten  att läimia  medborgarförslag  eventuellt  tas bort.  Detta  med

anledning  av att  införandet  av medborgarförslag  inte  upplevs  ha gett

de  lokaldemokratiska  effekter  som  förväntats  och  att  kornrnunen

erbjuder  korm'nuninvånarna  andra  forrner  för  påverkan  och  dialog.

Kornmunfullmäktige  behandlade  ärendet  i Fg 35, den  2 maj  2017  och

beslutade  att ändra  kommunfullmäktiges  arbetsordning  så att

möjliglieten  att  väcka  medborgarförslag  1 Alvesta  koinrnun  upphör

från  och  med  2018-01-01.  Mot  bakgrund  av ovanstående  krävs  att

fullmäktige  fattar  beslut  om  ändrad  arbetsordning  enligt  följande:

*  Nuvarande 25 e3 "Medborgarförslag"  i koim'nunfullmäktiges
arbetsordning  utgår

*  Nuvarande 18 Eg får följande nya lydelse: Jktuellt  från revisorerna
ska hållas efter att allmänhetens frågestund har hållits och innari
fullmäktige behandlar ärendena enligt kungörelsen."

*  Dennyaparagrafordningenb1irföljande:

Inforrnation  och  temadebatter

Återrapportering

Expediering  m.m.

Fördelning  av uppgifter  och  ansvar  inom  arbetsmiljöområdet

Justeringsinännens  sign Beslritsexpediering Utdragsbestyrkande



mWorn"manf

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-19

Sida

-i1(33)

Väckta  medborgarförslag  fram  till  och  med  den  31 december  2017  ska

behandlas  enligt  gällande  reglenngar  om  medborgarförslag  i25  e) i
kornmunfullmäktiges  arbetsordmng.

Beslut

Korrununfullmäktige  beslutar  att:

1. Ändra koimnunfullmäktiges arbetsordning så att nuvarande 25 el
"Medborgarförslag"  utgår.  Den  nya  paragrafordningen  blir  följande:

Information  ocli  temadebatter

Återrapportering

Expediering  m.m.

Fördelning  av uppgifter  och  ansvar  inom  arbetsmiljöoimådet

Medborgarförslag  som  amnäls  fram  till  och  med  den  31 december  2017  ska

behandlas  enligt  gällande  regleringar  om  medborgarförslag  i25  8, i

kommunfullmäktiges  arbetsordmng.

2. Paragraf18,punkt4,fårföljandenyalydelse:"4/ctue//t7rån
revisorerna ska hållas efter att allmänhetens frågestund har hållits
och innan fitllmäktige  behandlar ärendena enligt kungörelsen."

3. Ändringarna  i arbetsordningen  träder  ikraft  den  1 januari  2018

Protokollet  skickas  till

Kanslichef

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Förslag  till  drivmedels-  och  fordonspolicy  för  Alvesta
kommunkoncern

Beslutsunderlag

1. Protokollfrånkorruminstyre1sen,dateratden5december2017

2. Protokoll  från  kormnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  21
november  2017

3. Tjänsteskrive1sefrånkomi'nun1edningsförvaltningen,dateradden

16 november  2017

4. Förslag  till  drivmedels-  och  fordonspolicy,  daterad  den 16
november  2017

5. Bränsledeklaration  SEAT,  daterad  december  2015
6. Kostnadska1kyl,dateradden16november2017

7. Restvärdesamtdrivmedelspris,dateradden14november2017

Redogörelse

Kormnunfullrnäktige  antog  ioktober  2015  "Energi-  och  klimatstrategi
inklusive  handlingsplan  for  Alvesta  kornmun"  (g 134/2017).  Det
övergiipande  målet  för  energi-  och  klimatstrategin  är att den  direkta
användningen  av fossila  bränslen  i komrnunen  senast  år 2030  i princip
ska ha upphört.  Strategin  anger  mål  för  såväl  koinrnunens  organisation
som  för  koinrnunen  som  geografiskt  ornråde.  Vad  avser  förnybara
drivmedel  är målet  att kormnunkoncernens  alla  personbilar/lätta  lastbilar
år 2020  ska köras  på förnybara  drivmedel.

Koimnunstyrelsen  behandlade  ärendet  på sitt  sarmnanträde  den 17
oktober  2017  och  beslutade  då att återremittera  ärendet  med  motivering
att policyn  skulle  uppdateras  enligt  de förutsättningar  som  gäller  idag,
ochiframtiden,  vad  gäller  förnyelsebara  drivmedel  samt  vad  detta
innebär  kopplat  till  en ekonomisk  konsekvensanalys.

Komx'nun1edningsförva1tningen  har  sedan  kormnunstyrelsens  möte  den
17 oktober  uppdaterat  förslaget  till  policy.  Den  nu  justerade  policyn
anger  komrnunkoncernens  framtida  inriktning  för  att  uppnå  en
fossilbränslefri,  trafiksäker  och  kostnadseffektiv  fordonsflotta.  Till
policyn  finns  även  en ekonomisk  analys  mellan  olika  drivmedel  såsom
gas, HVO  och  el. Analysen  är kopplad  till  olika  körsträckor  samt
ägandetid.  Utifrån  den ekonomiska  jämförelsen  kan  konstateras  att  det
ekonomiskt  mest  fördelaktiga  drivrnedlet  i dagsläget  är el :följt  av gas och
därefter  HVO.  Rangordningen  av drivmedlen  gmndas  primärt  på den riu
gällande  skattereduktionen.

Justeiiridsmämiens sign

I / /  //',7  t i'
)l  I/  l'i  7

Beslritsexpediering Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

1.  Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  på återremiss  av ärendet  med

motiyeringen  att drivmedels-  och  fordonspolicyn  ska uppdateras

enligt  de förutsättningar  som  gäller  idag  och  1 framtiden  vad

gäller  förnyelsebara  drivmedel.  Samt  vad  detta  innebär  kopplat

till  en ekonomisk  konsekvensanalys,  en miljökonsekvensanalys

och en livscykelanalys  med hänsyn taget till  varle  bränsleslag. Att
prioritenngsordningen  i policyn  rangordnas  för  att  uppna  minsta

möjliga  negativa  globala  miljöpåverkan.

2. Börge  Nielsen  (V),  Per  Ribacke  (S) och  Thomas  Haraldsson  (C)

yrkar  bifall  till  kornrnunstyrelsens  förslag  till  beslut.

3. Per  Ribacke  (S)  yrkar  avslag  på Thomas  Johnssons  (M)

återremissyrkande.

4. Mikael  Johansson  (M)  yrkar  bifall  till  Thomas  Johnssons  (M)

återremissyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att det fimis  två  förslag  till  beslut  som

kormnunfullmäktige  har  att ta ställning  till,  ett återremissyrkande  och  ett

bifallsyrkande  till  kornmunstyrelsens  förslag.

Ordföranden  frågar  först  kormnunfullmäktige  om ärendet  ska avgöras

idag  eller  om  kommunfullmäktige  vill  bifalla  återremissyrkandet.  Via

acklamation  fimier  ordföranden  att ärendet  ska avgöras  idag.

Omröstning  begärs.

Ordföranden  instmerar  kommunfullmäktige  om  följande  beslutsgång:

En Ja-röst  är en röst  på att ärendet  ska avgöras  idag.

En  Nej-röst  är en röst  på  Thomas  Johnssons  (M)  m.fl.  återremissyrkande

Efter  genomförd  oimöstning  fimier  ordföranden  att komi'nunfullmäktige

beslutar  att ärendet  ska  avgöras  idag.  Resultatet  av genomförd

oimöstning  blev:

31 Ja-röster

13 Nej-röster

1 Avstår

Därefter  frågar  ordföranden  om  kommunfullmäktige  kan  besluta  i

enlighet  med  Börge  Nielsens  (V)  m.fl.  bifallsyrkande  till

kominunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Via  acklamation  finner  ordföranden

att  kommunfullmäktige  beslutar  i enlighet  med  kommunstyrelsen  förslag

till  beslut.

Juste4gsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyi'kande
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Beslut

Korrunun:fullmäktige  beslutar  att:

1.  Anta  förslag  till  ny  drivmedels-  och  fordonspolicy.

2.  Ändra  de komrnunala  bolagens  ägardirektiv  så att antagen

fordons-  och  drivmedelspolicy  även  gäller  för  Alvesta  korm'nuns

hel-  och  majoritetsägda  bolag.

Protokollet  skickas  till

Upphandlingschef

Kommunchef

Kanslichef

De  koimnunala  bolagen

Justeri6'gsmämiens sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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KF  g 135 KS  2017/313.000

Komplettering  av  kapitel  10  i miljöbalken  vid  övertagen
tillsyn  från  Länsstyrelsen

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkornmunstyre1sen,dateratden5december2017.

2. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  21
november  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförva1tningen,  daterad  den
7 november  2017.

4. Protokoll  och  tillhörande  beslutsunderlag  från  nämnden  för
myndighetsutövning,  daterat  den 16 oktober  2017.

Redogörelse

Den  18 oktober  2007  beslutade  Länsstyrelsen  i Växjö  att Alvesta
kotnrnun  övertar  tillsynen  för  ett antal  verksamheter  som  är
tillståndspliktiga  enligt  miljöbalken.  Det  beslutet  omfattar  inte  tillsyn
enligt  IO kap.  miljöbalken.  Alvesta  kommun  har  dock,  rent  praktiskt,
även  genomfört  denna  tillsyn  trots  att det  inte  finns  ett formellt  beslut.
Detta  eftersom  Länsstyrelsen  och  Alvesta  kornrnun  har  ingått  en
muntlig  överenskomrnelse  om  att Alvesta  komrnun  även  ska
genomföra  den  tillsynen.  I ett mejl  från  Länsstyrelsen,  daterat  den 6
september  2017,  framförs  önskemål  om att få demia  överenskomi'nelse
formaliserad  i ett skriftligt  beslut.  Koinmunfullmäktige  måste  därför
ansöka  om en komplettering  till  Länsstyrelsen.

De  verksamheter  som  idag  berörs  av tillsynen  har  alla  en sådan  storlek
och  omfattning  av sin verksamhet  att de har  behövt  ansöka  om
miljötillstånd.  Verksarnheterna  som  avses finns  uppräknade  i
beslutsunderlaget  "Lista  på  nu  gällande  övertagna  verksarrföeter"  som
ligger  till  grund  för  nämnden  för  myndighetsutövnings  beslut  den 16
oktober  2017.

Nämnden  för  myndighetsutövning  har  på sitt  sarmnanträde  den 16
oktober  2017  föreslagit  kommunfullmäktige  att ansöka  hos

Länsstyrelsen  Kronoberg  om  en utökning  och  formalisering  av
Länsstyrelsens  beslut,  med  ärende  nurnrner  504-7042-07,  att  även
innefatta  tillsyn  enligt  lO kapitlet  miljöbalken  (1998:808)  för  redan
övertagna  verksamheter  och  eventuella  nya  verksamheter  i framtiden.

Slgn Besk+tsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Ansöka  hos  Länsstyrelsen  Kronoberg  om  en utökning  och

formaliseiing  av Länsstyrelsens  beslut,  med  ärendenumi'ner  504-

7042-07,  att även  im'iefatta  tillsyn  enligt  IO kapitlet  imiljöbalken

(1998:808)  för  redan  övertagna  verksamheter  och  eventuella  nya

verksamheter  i framtiden.

Protokollet  skickas  till

Länsstyrelsen

Nämnden  för  myndighetsutövning

Beslutsexpediering Utdragsbestyi'kande
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KF  g 136 KS 201  7/355.406

Revidering  av  "Taxa  för  prövning  och  tillsyn  inom
miljöbalkens  område"

Beslutsunderlag

I.  Protoko11frånkornrnunstyrelsen,dateratden5december2017

2. Protoko11frånkornmunstyrelsensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  kormnun1edningsförva1tningen,  daterad  den
7 november  2017.

4. Protokoll  från  nämnden  för  myndighetsutövning,  daterat  den 30
oktober  2017.

5. Taxebi1agal,dateradden30oktober2017.

6. Taxebilaga2,dateradden30oktober2017.

Redogörelse

Nämnden  för  myndighetsutövning  har  på sitt  sarnmanträde  den  30
oktober  2017  berett  ett ärende  till  fullmäktige  med  förslag  till
revidering  av taxa  för  miljöbalken.  Den  nu gällande  taxan  för

miljöbalken antogs av fullmäktige den 16 december 2014, FB 118.
Bakgrunden  till  behovet  av revidering  av taxan  är att
miljöprövnings:förordningen  (2013:251)  har  uppdaterats.  Vilket
medför  att den nu  gällande  taxebilaga  1 och  taxebilaga  2 avseenden
miljöbalken  också  behöver  uppdateras.

Förändringarna  i miljöprövnings:förordningen  beror  på en anpassning
till  framförallt  industriuts1äppsdirektivet  (IED).  De  flesta  ändringarna
av beskrivningarna  innebär  ingen  ändring  i sak. Det  kan  vara  vissa  ord
eller  begrepp  som  ändrats/lagts  till,  ändrade  paragrafer  i hänvisningar
eller  att  man  helt  tagit  bort  Mnvisning  till  andra  punkter  beroende  på
att det har  införts  intervall  för  till  exempel  produktion.  Många
beskrivningar  har  ändrats  för  att tydliggöra  vad  som  är en IED-
verksamhet  och  inte.  Flera  har  därför  delats  upp  i nya  punkter.

För  alla  beskrivningar  som  iruiebär  IED-verksamhet  har  ett tillägg
gjortsiverksamhetskoden,  -i. På flera  IED-punkter  har  det lagts  till  en
dygns-  eller  timnivå  som  komplement  till  årsnivån.  Detta  följer  av
anpassningen  till  indusföutsläppsdirektivet.

Alla  U-punkter  har  setts  över  så att de ska följa  strukturen  utifrån
mi1jöprövningsförordningen.  Flera  a'v dem  är borttagna  för  att de inte
längre  är aktuella  och  en del  har  skrivits  om  utifrån  erfarerföet  och
förslag  (SKL).

SlgIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Hänvisning  till  lagrum  följer  paragraferna  i den gällande

mi5öprövningsförordningen.

Underlaget  har  tagits  fram  av Sveriges  Koimnuner  och  Landsting

(SKL).

I samband  med  uppdateiingen  föreslås  en uppdelning  av verksamhet

för  bassängbad  i två  verksamhetskoder,  200.50-2  för  bassängbad  med

två  eller  fler  bassänger/badkar  som  omfattas  av årlig  avgift  (6h)  och

200.50-3  (ny)  för  bassängbad  med  en bassäng/badkar  som  omfattas  av

timavgift.

Verksai'rföet  200.50-4,  strandbad,  ändras  från  timavgift  till  årlig  avgift

(2h).

Verksamhet  20.8002,  Anläggning  för  lagring  av högst  500 kubikmeter

timrner  fast  mått  under  bark  (m3 fub)  i vatten,  ändras  från  årlig  avgift

till  timtaxa.

Verksamhet  10.20-6,  10.20-7,  10.20-8,  10.20-9,  10.20-10,  torvtäkter

sänks  från  20 h till  10 h utifrån  erfarenhetsbedöimiing.

Allt  som  är ändrat  på något  sätt  jämfört  med  gamla  bilagan  är

markerat  med  lila  i bilaga  1 och  med  rött  i bilaga  2. För  de punkter  i

bilaga  2 där  ingenting  står  i rött  har  inga  ändringar  skett

överhuvudtaget.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att anta  :föreslagna  ändringar  i "Taxa  för

prövning  och  tillsyn  inom  miljöbalkens  område".

Protokollet  skickas  till

Närmiden  för  myndighetsutövning

Juste+$gsmännens sign
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KFg137 KS 201  7/341  .806

Förslag  till  avgifter  för  uthyrning  av  Kulturkällaren

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånkorru'nunstyrelsen,dateratden5december2017.

2.  Protoko11frånkormnunstyre1sensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad  den  8

november  2017.

4. Protokoll  från  kultur-  och  fötidsnämnden,  daterat  den  23 oktober

2017.

5. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad  den  6

oktober  2017.

Redogörelse

Kulturkällaren  är en kulturlokal  som  ägs av det kommunala  bolaget

Allbohus  AB.  Lokalens  I :a hands  hyresgäst  är kultur-  ocli

fötidsförvaltningen.  Lokalen  är avsedd  för  att hyras  ut till  främst

kulturföreningar  och  andra  kulturaktörer.  Lokalen  ska främja

utvecklingen  av nya  evenemang  och  aktiviteter  på kulturområdet  för

olika  målgrupper  så som  barn  och  ungdomar,  vuxna,  äldre  och

funktionshindrade.

Typ  av verksai'rföet  som  avses  att bedrivas  är främst  olika

kulturevenemang,  samt  kurs-  och  utbildningsverksai'rföet  kopplat  till

kultur.  Tanken  är att lokalen  skall  vara  en öppen  kulturmötesplats  som

är lättillgänglig.  Bra  tillgänglighet  kan  här  skapas  genom  att det är lätt

att  boka  samt  genom  låg  prisnivå.

Förslaget  på nivå  av priser  följer  en indelning  i tre  kategorier:

*  Taxa  I : Privatpersoner,  företag,  organisation

*  Taxa  2: Föreningar  och  förvaltningar  inom  Alvesta  kormnun

*  Taxa3:BidragsberättigadeföreningariAlvestakornmun

Den  nivå  som  har  högst  pris  är Taxa  1. Den  som  har  lägst  pris  är Taxa

3.

Hyra  av PA  anläggning  och  piano  koinmer  också  erbjudas.  PA

anläggning  motsvarar  mixerbord,  4 monitorer,  högtalarsystem  samt  i

ovrigt fungerande 13udteknik för genomförande av konsert.

Prisnivån  som  föreslås  är medvetet  låg. Skälet  är att främja  och  stödja

aktörernas  utveckling  av nya  verksarnheter  och  evenemang  på

kulturområdet.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Lokalhyra  slutna  grupper  (repetition,  utbildning,  möte)

Tid Taxa  1 Taxa  2 Taxa  3

Hyra/timrne 150 100 75

Dag/kväll

(max  16 tun.)

1500 1000 750

Lokalhyra  publika  evenemang  med  eller  utan  entr6

Tid Taxa  I Taxa  2 Taxa  3

Hyra/timme 300 200 150

Dag/kväll

(max  16 tun.)

1750 1250 1000

Lokalen  hyrs  ut  till  föreningar,  juridiska  personer  eller  personer  över

18 år.

Hyra mixer  och I,iudanläggning
Taxa  1 Taxa  2 Taxa  3

Hyra/timme 200 150 IOO

Dag/kväll

(max  16 tim.)

500 350 250

Hyra  av piano

Taxa  1 Taxa  2 Taxa  3

Hyra/timme 200 150 100

1 dag

(max  16 tim.)

500 350 250

PA  system  samt  piano  hyrs  ut  till  föreningar,  juridiska  personer  eller

personer  över  18  år.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Godkämia  förslag  till  taxor  i enlighet  med  kultur-  och

fritidsnämndens  förslag.

Protokollet  skickas  till

Kultur-  och  fritidsnämnden

Kultur-  och  fritidschef

Kulturchef

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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KF  g I 38

Revidering  av  VA-taxa  för  år  2018

KS 201  7/356.346

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrnunstyrelsen,  daterat  den 5 december  2017.

2. Protoko11frånkormnunstyre1sensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  koimnunledningsförvaltningen,  daterad  den

17 november  2017.

4. Delegationsbeslut  från  ordföranden  från  nämnden  för

samhällsplanering,  daterad  den 17 november  2017.

5. Förslagtil1VA-taxa,daterad17november2017.

6. Bilaga  D från  Alvesta  korrununs  VA-plan,  daterad  den  3 febmari

2015.

Redogörelse

Nuvarande  VA-taxa  antogs  av kommunfullmäktige  den  29 november

ar 2016  och  började  gälla  från  och  med  den 1 )anuari  2017.  Enligt

VA-taxan  {' 10 samt  8, 22 får  nämnden  för  sarrföällsplanering  årligen

reglera  avgiftsbeloppen  i taxan  vid  årsskiftet  enligt  förändringen  s

konsumentpnsindex,  KPI.  Avgifterna  i antagen  VA-taxa  baserades  på

indextalet  316,38  (2016-08)1  konsumentprisindex,  KPI  (1980=100).

Senast  publicerade  indextal  är 323,18  (2017-08),  vilket  imiebär  en

ökning  med  +2,15  %.

En  VA-plan  för  Alvesta  kommun  antogs  av kommunfullmäktige  den

28 april  2015.  Genom:förandet  av VA-planen  kommer  att generera

ökade  kostnader  för  VA-kollektivet.  I VA-planens  Bilaga  D -  VÅ-

avgifter i framtiden behandlas både framtida investerings- och
driftkostnader  och  dess påverkan  på taxan.  Där  framgår  att en årlig

investeringsnivå  om cirka  14  miljoner  kronor  per  år under  de näri'naste

tio  åren  motsvarar  en taxeökning  om  +2,8  % om  året  utöver  KPI.

Under  innevarande  år har  KPI  gått  upp  med  +2,15  %. I samband  med

taxehöjningen  görs  även  en indexjustering  av taxan  vilket  innebär  en

taxehöjning  om  +4,95  %.

Ordföranden  för  näi'nnden  för  samhällsplanering  har  i ett

delegationsbeslut,  daterat  den 17 november  2017,  beslutat  att på

nämndens  vägnar  föreslå  kominunfullmäktige  att indexreglera  VA-

taxan,  vilket  innebär  en ökning  om  +2,15  %, samt  att  höja  taxan

därutöver  med  +2,8  %. Den  nya  VA-taxan,  som  sarnmantaget  im'iebär

en höjning  med  +4,95  %, föreslås  gälla  'från  2018-01-01.

Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Beslut

Koimnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Antaförs1agtillVA-taxaförår2018,vilketinnebärenhöjningmed

+ 4,95  %.

2.  VA-taxan  för  år  2018  börjar  gälla  från  och  med  den  1 januari  2018.

Protokollet  skickas  till

Nämnden  för  sainhällsplanering

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KF 5139 KS 201  7/030.139

Besvarande  av  motion  (KD)  angående  att  involvera
frivilligorganisationerna  « integrationsarbetet  med
nyanlända

Beslutsunderlag

1. Protoko11frånkommunstyrelsen,dateratden5december2017.

2. Protokoll  från  korm'nunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  21
november  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  korru'nun1edningsförva1tningen,  daterad  den  7
november  2017.

4. Protokoll  från  kultur-  och  fötidsnämnden,  daterat  den  23 oktober
2017.

5. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fötidsnämnden,  daterad  den 10
november  2017.

6. Protokoll från näinnden för individ- och fami5eomsorg, daterat den
25 september  2017.

7. Tjänstesknvelse  fran  :förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg,
daterad  den  22 augusti  2017.

8. Motion,  daterad  den 18 )anuari  2017

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 18 januari  2017  föreslås  det  att
kormnunen  bör  införa  ett nytt  kulturstipendium.  Motionären  menar  att
stipendiet  skulle  kunna  användas  till  att  uppmuntra  arbetet  med
integration  mellan  svenskar  och  nyanlända  på kultur-  och
fritidsområdet.  Som  skäl  till  motionen  anges  det att  man  vill  förändra,
styra  och  involvera  civilsamhället  för  att därigenom  öka  möjligheten
till  ett  mer  positivt  resultat  i integrationsprocessen.

Motionen  har  beretts  av nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg  samt
kultur-  och  fötidsnämnden.

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg  behandlade  motionen  på sitt
sarmnanträde  den  25 september  2017.  Nämnden  föreslår  att
fullmäktige  beslutar  att anse motionen  som  besvarad  med  hänvisning
till  den  tjänsteskrivelse  som  förvaltningen  för  individ-  och
familjeomsorg  har  upprättat.  I tjänsteskrivelsen  redogörs  för  ett flertal
insatser  inom  nämnden  har  i syfte  att verka  för  integrationen  i
koinrnunen.  Bland  annat  omnämns  snabbstöd  integration,  språkcaf6er,
olika  projekt,  Alvesta  folkfest,  och  löpande  råd och  stöd  från
förvaltningens  integrationsutveck1are.  Av  tjänsteskrivelsen  framgår
det att förvaltningen  har  en positiv  inställning  till
frivilligorganisationers  roll  i integrationsarbetet.

Beslutsexpediering Utdragsbestyi'kande
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Kultur-  och  fritidsnärmiden  beliandlade  motionen  på sitt  saimnanträde

den  23 oktober  2017.  Av  näinndens  behandling  av ärendet  framgår  det

också  att  snabbstöd  integration  är ett  av  de främsta  stöden  som  finns

inom  koimnunen  som  riktar  sig  särskilt  till  att  främja  integration.

Nämnden  föreslår  bland  annat  att  kommunfullmäktige  beslutar  att ge

kultur-  och  fötidsnäinnden,  i samverkan  med  nämnden  för  individ-

och  familjeomsorg,  i uppdrag  att göra  en fördjupad  utredning  av hur

integrationsstödet  används  och  vilka  behov  som  kan  finnas  av stöd  i

framtiden.

Beslut

Korm'nun'Ju11mäktige  beslutar  att:

1.  Kultur-  ofö  fritidsnärmiden  och  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  gör  en fördjupad  utredning  och  utvärdering  kring  hur

dagens  integrationsstöd  på 100  000  används  och  vilka  behov  som

kan  finnas  av detta  stöd  och  hur  det  skall  hanteras  i framtiden.

2.  Kultur-  och  fritidsnämnden  och  nämnden  för  individ-  och

fami5eomsorg ger förslag på förändringar som kan verka
gynnsamma  för  en utveckling  la'ing  integrationsarbetet  på  kultur-

och  fötidsornrådet.

3.  Motionen  anses  som  besvarad.

Protokollet  skickas  till

Kultur-  och  fötidsnämnden

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

Kommunstyrelsen

xSlgn
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KF g 140 KS 2016/665.167

Besvarande  av  motion  angående  utredning  av  kommunalt

vaktbolag

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkomi'nunstyrelsen,dateratden5december2017.

2. Protokollfrånkormnunstyre1sensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  koinmun1edningsförva1tningen,  daterad  den

7 november  2017.

4. Motion,dateradden18november2016.

Redogörelse

I en motion  från  Bemiy  Lundh  Johansson,  daterad  2016-11-16,

föreslås  att "kornmunstyrelsen  utreder  möjligheter  att starta  ett eget

vaktbolag,  dels  för  att inte  stå helt  oförberedda  om  utvecklingen  skulle

eskalera  även  i vår  kormnun,  samt  dels  för  att motverka  bildande  av

medborgargarden,  något  som  har  börjat  spridas  på flera  håll  i ett

alltmer  otryggt  Sverige."

För  att kommuner  själva  ska få ha hand  om  en angelägerföet  krävs  att

det  ryms  inom  den  s.k. koinmunala  kompetensen.  Den  kormnunala

kompetensen  anger  de uppgifter  en kormnun  får  ut:föra.  Den

kormnunala  kompetensen  definieras  ikommunallagen  (så kallad

allmän  kompetens)  och  i speciallagstiftning  (den  speciallagsreglerade

kompetensen).  Reglerna  begränsar  kormnunens  verksarnhet.  I2  kap.

7-8 %g kominunallagen  finns särskilda bestärmnelser som  reglerar
komrnunens  kompetens  i näringslivsfrågor.  Bestärmnelserna  ger

utrymme  för  koimnunen  att bedriva  sådant  som  bmkar  kallas

sedvanlig  kommunal  affärsverksamhet.  Sådana  verksamheter,  har

karaktären  av att tyngdpunkten  ligger  i att  tillhandahålla  kollektiva

anläggningar  eller  anordningar  av olika  slag,  exempelvis

bostadsföretag,  el- och  värmeverk,  rerföållningsverk,

parkeringsanläggningar.

Mot  bakgrund  av gällande  lagstiftning  bedöms  verksamhet  som

innebär  att  komrnunen  driver  ett eget  vaktbolag  inte  ryrmnas  inom  den

koinrnunala  kompetensen.  Skäl  att utreda  frågan  vidare  föreligger

således  inte.  Motionen  föreslås  därför  avslås.
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Sammanträdesdatum
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Beslut

Kormnunfullmäktige  beslutar  att avslå  motionen.

Protokollet  skickas  till

Bemiy  Lundh  Johansson  (-)

Kommunstyrelsen
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KF5141 KS  201  7/233.009

Uppföljning  av  verkställigheten  av  kommunfullmäktiges

beslut

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteslaivelse  från  kormnun1edningsförvaltningen,  daterad  den

5 december  2017.

Redogörelse

Av 27 % ikommunfullmäktiges  arbetsordning framgår det att en
återrappoiteiing  av beslut  som  fattats  av kornmunfullmäktige  bör  ske  till

kommurållmäktige  i april och oktober månad. I uppfö5mngen av
verkställigheten  av fullmäktiges  beslut  följs  de beslut  upp  som  är av

uppdrags-  eller  verkställighetskaraktar.  Återrapporteringen  innehaller

därmed  ingen  uppföljning  av hur  namnderna  arbetar  med  att

verkställa/implementera  ärenden  såsom  taxor,  budget,  planer  eller

program.  Besvarandet  av  medborgarförslag  och  motioner  ar inte

inkluderade  i återrapporteringen  e:ttersom  detta  följs  upp  och  redovisas

separat  till  koinmunfullmäkttge  i enlighet  med  arbetsordnungen.

Under  perioden  2017-03-14  till  2017-06-19  har  kornmunfullmäktige

fattat  16  beslut  av  verkställighets-  och  uppdragskaraktär.  I bilaga  2

redovisas  samtliga  beslut  som  kormnunfullmäktige  har  fattat  under

perioden  2017-03-14  till  2017-06-19  med  kommentarer  om  humvida

besluten  har  verkställts  eller  ej.

Vid den förra uppfö5ningen av verkställigheten av fullmäktiges beslut
framkom  det  att 6 beslut  som  fattades  under  år 2016  ännu  inte  hade

verkställts.  En  ny  uppföljning  av dessa  beslut  redovisas  i bilaga  1 med

kornmentarer  om  humvida  besluten  har  verkställts  euer  ej.

Sarmnanfattningsvis  visar  uppföljningen  att  4 av 16  beslut  som  fattats

under  år 2017  har  verkställts.  Uppföljningen  visar  också  att l av de 6

beslut  som  fattades  under  år 2016  har  verkställts.

Samrnanlagt  har  8 beslut  under  2016  och  2017  bedömts  vara  delvis

verkställda  e'ftersom  arbetet  pågår  på förvaltningarna  med  att  verkställa

besluten.  IO beslut  av  verkställighetskaraktär  under  2017-03-14  till  2017-

06-19  avserkommunensbudgetförår2018vilketinnebärattarbetet

planeras  att påbörjas  först  nästa  år.
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-12-19

Beslut

Koim'nunfullmäktige  beslutar  att  godkänna  redovisad  uppföljning  av

verkställigheten  av  kommunfullmäktiges  beslut.

Protokollet  skickas  till

Kormnunstyrelsen  och  samtliga  näinnder
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KF g 142 KS  201  7/329.040

Information  om  nämndernas  verksamhetsplaner  med
internbudget  2018

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad  den
5 december  2017.

2. Sarmnanställningavnämndernasverksamhetsp1anerförår2018,

daterad  den  5 december  2017.

Redogörelse

Korru'nunfullmäktige  beslutade  i juni  2017  en budget  för  2018  med
plan  2019-2020.  Budgeten  innehåller  vision,  fokusområden,
resultatmål  och  resultatindikatorer  för  verksamheten  samt  nettoram  för
näinnder  och  styrelse.

Näinnderna  och  komrnunstyrelsen  ska, inom  ramen  för  tilldelat
budgetanslag,  upprätta  en Verksamhetsplan  med  internbudget  :för
2018,  vilken  utgör  planeringsverktyg  för  det  kommande
verksai'rföetsåret.  I verksamhetsplanen  fastställer  nämnderna  och
kormnunstyrelsen,  bland  annat  egna  nämndsmål  och
resultatindikatorer  som  bygger  på  komrnunfullmäktiges  resultatmål.

Beslut

Kormnunfullmäktige  noterar  inforinationen.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen
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KF  g 143 KS 2017/394.042

Information  om  nämndernas  internkontrollplaner  2018

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförvaltningen,  daterad  den

7 december  2017.

2. Sammanställning  av nämndernas  internkontrollp1aner,  daterad

den I december  2017.

Redogörelse

Gällande  reglemente  för  intern  kontroll  beslutades  av

kominunstyrelsen  i juni  2008  (KF  Fg 71/2008).  Reglementet  syftar  till

att säkerställa  att styrelser  och  nämnder  upprätthåller  en

tillfredsställande  intern  kontroll.

Av  reglementet  framgår  bland  annat  ansvarsfördelning  och

organisation  av intern  kontroll.  Komrnunstyrelsen  har  det

övergripande  ansvaret  för  att  tillse  att det  finns  en god  intern  kontroll.

Nämnderna  har  dock  det  yttersta  ansvaret  för  den  interna  kontrollen

inom  respektive  verksainhetsområde.

Näinnd/styrelse  ska varje  år i samband  med  fastställande  av

internbudget  anta  en särskild  plan  för  den  interna  kontrollen  som  skall

informeras  om  till  komrnunfullmäktiges  decembersarmnanträde  2017

(KF  g 50/2017).

Beslut

Kormnunfullrnäktige  noterar  informationen.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-19

KF 5144

Anmälan  av  interpellationer  och  frågor

Redogörelse

Det  har  inte  inkormnit  några  interpellationer  eller  frågor  till  dagens

sammanträde.
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Entledigande  av  Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  som  ledamot

i nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

Beslutsunderlag

1. Entledigande,dateratden5december2017.

Redogörelse

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  har lärmiat  in en begäran  om

entledigande  från  sitt  uppdrag  som ledamot  i nämnden  för  individ-  och

fami5eomsorg.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1. Entlediga  Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  som ledamot  i nämnden

för  individ-  och familjeomsorg.

Protokollet  skickas  till

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)

Gruppledare  för  miljöpartiet

Näinnden  för  individ-  och familjeomsorg
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KF 5146 KS 2017/398.113

Val  av  ledamot  (MP)  i nämnden  för  individ-  och
familjeomsorg

Beslutsunderlag

1.  Va1beredningensprotoko11,dateratden19december2017.

Redogörelse

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  har  lämnat  in  en begäran  om
entledigande  från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i nämnden  för  individ-
och  familjeomsorg.  Efter  att  komi'nunfullmäktige  har  beslutat  att
entlediga  Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  har  kormnunfullmäktige  i
uppgift  att  välja  en ny  ersättare.

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beslutar  att:

l.  UtseRobeitÖström(MP)somnyledamotinämndenförindivid-
ocli  familjeomsorg.

Protokollet  skickas  till

Robert  Öström  (MP)

Gmppledare  för  miljöpartiet

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

Beslutsexpediei'ing Utdi'agsbestyrkande



Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  1 9 december  2017
g 134

Ja-Avgöras  idag

Nej-Återremiss

Ordinarie  ledamöter Parti Närvaro Tjänstgörande  ersättare Närvaro Ja Avståi Nej Ja Avstår Nej Ja Avståi Nej Ja 'Avståi ' Nej

1.  Per  Ribacke s 1 1

2.  Frida  Christensen s I 1

3.  Robert  Olesen s 1 1

4.  Rose-Marie  Larsson s 1 I

5.  Sebastian  Ohlsson s 1 1

6.  Peter  Johansson s 1 1

7. Lars-Olof  Petersson s I I

8.  Lisbeth  Holmqvist s 1 1

9.  Jessica  Håkansson s Torbjörn  Svensson 1 1

10.  Johnny  Lundberg s 1 I

11.  Tomas  Hedevik s 1 I

4 2. Anita  Lindstedt s 1 I

13.  Tommy  Mases s 1 1

14.  Thomas  Haraldsson c I I

15.  Sven  Sunesson c I I

16.  Monica  Pihl c 1 1

17.  Jonas  Engkvist c I I

18.  Hagart  Valtersson c 1 1

19.  Andreas  Nilsson c I 1

20. Helåne  Andersson c I 1

21. Birgit  Andersson MP Hanna  Evelyndotter I 1

22. Anita  Thörn  von  Rosen MP 1 1

23. Thomas  Johnsson M 1 I

24. Mikael  Johansson M 1
I

I
I



25. Helen  Gustavsson
M I I 1 I I I I

26. Matz  Athley M I 1 I I I I
27. Niclas  Salomonsson

M
I I- I I

I

I
I I I I

28. Gunilla  Gustafsson IM
I q I

I I I
29. Tomas  Öhling M 1 I I
30. Rune  Gustafsson M 1 I

I

31. Björn  Tisjö M 1 1 I

32. Sara  Karlsmo M 1 1

33. Lennart  Johansson SD 1 I I
34. David  Kristiansson SD I II l- I
35. Thomas  Falk SD I I I I
36. Fredrik  Johansson SD 1 1 I

I

37. Gustaf  Arvidsson SD

38. Lars-Olof  Franzån AA I 1

39.  Jan-Erik  Svensson AA 1 1

40. Isabell  Barindelli AA 1 1

44. Jan  Johansson AA Flor  de  Maria  Ticeran 1 1 I
42. Christer  Brincner KD 1 1

43. Roxana  Sepulveda KD 1 1

44. Börge  Nielsen v 1 1

45. Ola  Andersson v Dumitru  Drugas  , I 1

46. Bengt-Olof  Söderström L I I 1
I

47. Benny  Lundh

Johansson I
48. Tommy  Ernemyr I I



49.  Bertil  Olsson,  ordf s 1 I
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