
TILLKÄNNAGIV  ANDE  AV

KOMMUNFULLMÄKTIGES  SAMMANTRÄDE

2018-05-08

Kommunfullrnäktige  sammanträder  för  behandling  av ärenden  enligt  nedan  förteckning.

Tid:  Tisdagen  den  8 maj  2018  kl 18:30

Plats:  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Förteckning  över  kommunfullmäktiges  ärenden  den  8 maj  2018

1.  Närvaro

Val  av justerare

Fastställande  av dagordning

Allmänhetens  frågestund

Anmälan  av motioner

Aktuellt  från  revisorerna

Information  från  ordföranden

Årsredovisning  för  Alvesta  kommun  2017

Revisionsberättelse  för Alvesta  kommun  2017  och  fråga  om  ansvarsfrihet  för  nämn-

der  och  styrelser

lO. Årsredovisningar  för  de kommunalägda  bolagen  2017

1l.  Information  från Värends Räddningstjänstförbund  om  verksamheten  2017,  insatstider  och

framtida  utmaningar

12. Årsredovisning  och revisionsberättelse  för  Värends  Räddningstjänstförbund  för  år 2017

13. Årsredovisning  och revisionsberättelse  för  kommunalförbundet  Sydarkivera  för  år 2017

14. Årsredovisning  och revisionsberättelse  för  Samordningsförbundet  Värend  för  år 2017

15. Svar  på motion  (-) om  att anmäla  ensamkommande  barn  som  ljuger  om  sin ålder

16. Svar på motion (-) om regelverk för utemi5ön  vid de kommunala  gnundskolorna

17. Svar på medborgarförslag  om hastighetsbegränsning  på Växjövägen  på sträckan  mellan  kurvan

vid  Bergbogatan  till  fotgängarnas  övergång  vid  Aringsbergsgatan

18. Svar  på medborgarförslag  om  Sjöparkens  område

19. Redovisning  från omsorgsnämnden  av ej verkställda  beslut  enligt  SoL  och  LSS

20. Anmälan  av interpellationer  och  frågor

21. Val  och  entlediganden

22. Meddelanden

Tillkännagett  enligt  5 kap. 13 % kommunallagen

från och med 2018-04-30 till  och med 2018-05-09.

Intygas:  -Q-



Sammanträdesprotokol

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Kommunfullmäktige

Plats  och  tid Den  8 maj 2018,  klockan  18:30  -  20:40
Sammanträdesrurnmet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Sida

i (38)

Ajorirnering  mellan  S, 34 och !S) 35, klockan:  19:48  -  20:09

Paragrafer

Beslutande

Utses  att  justera

5 25 -  53

Bertil  Olsson  (S), ordförande
Per Ribacke  (S) gg 31, 35 p.g.ajäv

Robert  Olesen  (S)

Frida  Christensen (S) g4 3t p.g.a jäv
Torbjörn  Svensson  (S) ersätter  Ros-Marie
Larsson  (S)

Sebastian  Ohlsson  (S) j4 36 p.g.a jäv
Peter Johansson (S) g4 31 p.g.a jäv
Lars-Olof  Petersson  (S)
Lisbeth  Holmqvist  (S)

Peter  Öhman Danforth  (S) 4% 31 p.g.ajäv
ersätter  Jessica  Håkansson  (S)
Gunnel  Nordahl  (S) ersätter  Johnny
Lundberg  (S)
Tomas  Hedevik  (S)
Anita  Lindstedt  (S)
Phlogy  Ludiongo  (S) ersätter  Tommy
Mases  (S)

Thomas  Haraldsson  (C) 4g 31 p.g.a3åv
Margareta  Berggren  (C) ersätter  (C) Sven
Sunesson  (C)

Monica  Pihl  (C), 1 :e vice  ordförande
Hagart  Valtersson  (C)

Andreas Nilsson (C) 5g 31 p.g.ajäv

He16ne Andersson  (C)

Mats  Nilsson  (C) jg 31p.g.a  jäv ersätter
Jonas Engkvist  (C)

Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)
Kent  Mandorff  ('MP)  jg 31p.g.a jäv ersätter
Birgit  Andersson  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)  46 31, 35 p.g.ajäv
Mikael  Johansson  (M)  g4 40-53
Helen  Gustavsson  (M)  4g 31, 36 p.g.a jäv

Matz  Athley  (M)  gE131 p.g.ajäv
Niclas  Salomonsson  (M)
Gunilla  Gustafsson  (M)
John-Erik  Pettersson  (M)  ersätter  Tomas
Öhling  (M)

Rune  Gustafsson  (M)  gH 31 p.g.ajäv

Björn  Tisjö  (M)  jg 31 p.g.a  jäv

Sara Karlsmo  (M)
Lemiart  Johansson  (SD)
David  Kristiansson  (SD)

Jan-Eric  Svensson  (AA)  gg 31 p.g.a  jäv

Christer  Brincner  (KD)  g4 31 p.g.a jäv

Roxana  Sepulveda  (KD)
Ola Andersson  (V)
Dumiö  Drugas  (V)  ersätter  Börge
Nielsen  (V)

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

He16ne Andersson  (C) och  David  Kristiansson  (SD)
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Kommunfullmäktige

ÖW'ga när'arande Stefan  Karlsson,  t.f.  kommunchef

Karolina  Olsson,  kornmunsekreterare

Peggy  Hall,  förva1tningssekreterare

Christina  Utterström,  ekonomichef  jg 30

Jörgen Gertsson, förbundschef för Värends Räddningstjänstförbund {% 33
Joakim Karlsson, räddningstjänstschef för Värends Räddningstjänstförbund 55 33

Tid och plats för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Måndagen  den  21 maj  2018,  klockan  15:00

Aly  kornrnun,  kommunledningsförvaltningen

lina C4sop
å J.  (  y  (

E3-erti1 0lsson  (S)

e16ne Andersson  (C) David  Kristiansson  (SD)

Sigll

,7 ji

Beslutsexpediering Utdrags%styrkande
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Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på

kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige

2018-05-08

2018-05-23-2018-06-12

Koun1ed4ingsförva1fö

Karolina  Olsson

Alvesta

Utdragsbestyrkande

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Ordföranden  frågar  kommunfullmäktige  om  utskickad  dagordning

kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnmanträde:

Närvaro

Val  av justerare

Fastställande  av dagordning

Allmänhetens  firågestund

Anmälan  av motioner

Aktuellt  från  revisorerna

Information  från  ordföranden

Årsredovisning  för  Alvesta  kommun  2017

Revisionsberättelse  för  Alvesta  kornmun  2017  och  fråga  om

ansvarsfrihet  för  nämnder  och  styrelser

10. Årsredovisningar  för  de komrnunalägda  bolagen  2017

1l.  Information  från  Värends  Räddningstjänstförbund  om

verksamheten  2017,  insatstider  och  framtida  utmaningar

12.  Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  Värends

Räddningstjänstförbund  för  år 2017

13. Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  kornmunalförbundet

Sydarkivera  för  år 2017

14. Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för

Samordningsförbundet  Värend  för  år 2017

15. Svar  på  motion  (-)  om  att anrnäla  ensarnkornmande  barn  som

ljuger  om sin  ålder

16. Svar  på  motion  (-)  om  regelverk  för  utemiljön  vid  de

kommunala  grundskolorna

17. Svar  på medborgarförslag  om  hastighetsbegränsning  på

Växjövägen  på sträckan  mellan  kurvan  vid  Bergbogatan  till

fotgängarnas  övergång  vid  Aringsbergsgatan

18. Svar  på medborgarförslag  om  Sjöparkens  område

19. Redovisning  från  omsorgsnämnden  av ej verkställda  beslut

enligt  SoL  och  LSS

20. Anmälan  av interpellationer  och  frågor

21. Val  och  entlediganden

22. Meddelanden

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  godkänna  dagordningen.

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Allmänhetens  frågestund

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS 201  8/192.000

Sida

5(38)

Redogörelse

Allmärföeten  ska, i enlighet  med  kornmunfullmäktiges  arbetsordning
83 24, vid  varje  sarnmanträde  med  komrnunfullmäktige  beredas
tillfölle  att  ställa  frågor  inom  Alvesta  kommuns  kompetensområde.

På dagens  sarnmanträde  ställer  Arvid  Nikolausson  följande  frågor  till
kornmunstyrelsens  ordförande  Per  Ribacke  (S):

l.  Ser fullmäktige  positivt  på den  verksarnhet  som  man  planerar  att
bedriva  i mosk6n?

2. Anser  man  att  verksamheten  som  man  planerar  bedriva  stärnmer
överens  med  kommunens  jämställdhetspolicy?

3. Tror  ni  att detta  projekt  kornmer  att  förbättra  och  stärka  integrationen  i
Alvesta?

Ordförande  för  kornmunstyrelsen  Per  Ribacke  (S)  besvarar  frågorna.  Nedan
ges en kortfattad  redovisning  av svaren:

1.  Utifrån  det  inskickade  bygglovet  om  ett kulturcenter  har
kornmunstyrelsen  inte  gjort  några  värderingar  av den
verksarnhet  som  eventuellt  ska  bedrivas  eftersom  det  ligger
utanför  komrnunstyrelsens  kompetens  att  bedöma  det  iru'ian
man  vet  vilken  verksamhet  som  ska  bedrivas.

2. Synpunkter  på  verksarnheten  utifrån  kornmunens
jämställdhetspolicy  kan  först  bli  aktuellt  när  och  om
föreningen  söker  föreningsbidrag  från  kornmunen.  Det  är
först  då som  kornmunen  kan  ställa  krav  på föreningen
gällande  frågan  om  verksarnheten  lever  upp  till  komrnunens
jämställdhetspolicy.

3. Frågan  om  påverkan  på integrationen  är beroende  av vilken
typ  av verksarnhet  som  kornmer  att  bedrivas  i lokalerna.  Ett
kulturcenter  skulle  mycket  väl,  om  det finns  intresse  från  alla
parter,  kunna  integrera  både  nyanlända  och  de som  bott  i
Sverige  under  en längre  tid.  Denna  information  har  dock  inte
kornmunstyrelsen  inhämtat  utifrån  det bygglov  som  har
lämnats  in.

sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Anmälan  av  motioner

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Redogörelse

Sedan  föregående  sarnmanträde  har  följande  motioner  inkornmit:

l.  Motion  (KD)  om  ny  gnindskola  i Spåningslanda

2. Motion  (KD)  om  takliftar  på alla  äldreboenden

3. Motion  (SD)  angående  minskad  avgift  vid  begäran  om  kopior  av

allmänna  handlingar.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  överlämna  motionerna  till

kornmunstyrelsen  för  beredning  inom  sex månader.

Protokollet  skickas  till

Kornmunstyrelsen

s<iKgn, I Beslutsexpediering I Utdragsbestyrkande

Sida
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Aktuellt  från  revisorerna

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS 201 8/088.007

Redogörelse

Ingen  infornnation  lämnades  av revisorerna  till  kommunfullmäktige

vid  dagens  samrnanträde.

Beslut

Kommunfullmäktige  noterar  informationen.

SigIl

p«

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Information  från  ordföranden

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS  201  8/089.000

Kommunfullmäktiges  ordförande  Bertil  Olsson  (S) informerar

kommunfullmäktige  om  det  kornmande  budgetsarnmanträdet

tisdagen  den 19  juni  2018.  Ordförande  ber  om att få återkomma  med

infornnation  om  tid  för  budgetsammanträdet.

Beslut

Kommunfullmäktige  noterar  informationen.

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

8(38)
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS  201  8/1 00.042

Årsredovisning  för  Alvesta  kommun  2017

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånkornmunstyre1sen,dateratden10april2018

2. Protokollfrånarbetsutskottet,dateratden27mars2018

3. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad

den 16 mars  2018

4. ÅrsredovisningförAlvestakornmun2017,dateradden22mars

2018

Redogörelse

Komrnun1edningsförva1tningen  har  upprättat  Alvesta  kornmuns

årsredovisning  för  år 2017  utifrån  lag  om  kommunal  redovisning.  I

årsredovisningen  finns  bland  annat  en samlad  bedömning  av

huruvida  målen  för  god  ekonomisk  hushållning  uppnås  samt  en

bedömning  av huruvida  balanskravet  uppnås.  Efter  att

kommunstyrelsen  har  fastställt  årsredovisningen  ska den  granskas  av

de förtroendevalda  revisorerna.  Revisorerna  kornmer  därefter  att

bedöma  om  resultatet  i årsredovisningen  är förenligt  med  de mål

som  kornmunfullmäktige  har  fastställt.

Kornmunens  bokslut  för  år 2017  visar  ett resultat  på 53 miljoner

kronor,  vilket  är 40 miljoner  kronor  bättre  än budget.  I resultatet

ingår  engångsintäkter  avseende  realisationsvinster  med  32 miljoner

kronor  som  uppstått  i och  med  byte  av kapitalförvaltare  för  placerade

pensionsmedel.  Nämndernas  utfall  är 10 miljoner  kronor  sämre  än

budget.  Negativa  budgetavvikelser  finns  inom  nämnden  för  individ-

och  familjeomsorg  och  omsorgsnämnden.  Positiv  budgetavvikelse

för  gemensarnma  nettokostnader  och  finansiering  väger  upp

nämndernas  underskott.  Det  positiva  resultatet  som  kornrnunen

redovisar  för  2017  återfinns  alltså  inte  inom  den  ordinarie

verksamheten,  utan  kan  i stort  sett  hänföras  till  finansnettot.

Ekonomin  är en restriktion  för  verksamhetens  omfattning  på kort  och

lång  sikt.  Kommunens  obalans  i ekonomin  för  år 2017  med  fortsatt

negativa  avvikelser  för  vissa  nämnder  ställer  krav  på fortsatta

åtgärder  och  prioriteringar  för  att  ekonomin  långsiktigt  ska vara  i

balans.

Enligt  kommunallagen  ska kommunernas  ekonomi  vara  i balans,  det

vill  säga årets  intäkter  ska  överstiga  dess kostnader.  Avsfömning

enligt  balanskravet  innebär  att realisationsvinster  vid  försäljning  av

anläggningstillgångar  inte  ska medräknas,  men  i likhet  med  år 2016

ingår  rea1isationsvinsterna  för  de placerade  pensionsmedlen.  Det

sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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innebär  att  balanskravet  för  Alvesta  kommun  år 2017  uppfylls.

Kommunen  har  inga  negativa  resultat  från  tidigare  år att återställa.

Sammantaget  är bedömningen  att  kravet  på god  ekonomisk

hushållning  inte  uppfylls  för  år 2017.  Det  ekonomiska

överskottsmålet  uppfylls  inte  och  inte  heller  verksamhetsmålen.  Den

största  utmaningen  framöver  kvarstår  som  tidigare,  det  vill  säga att

stärka  den  ekonomiska  ställningen  för  att möjliggöra  fortsatt

långsiktig  hållbar  utveclding  inom  samtliga  målområden.

Den  IO april  2018  beslutade  kommunstyrelsen  att:

1.  Överlämna  årsredovisningen  för  år 2017  till  revisorerna  för  granskning.

2. Föreslå  kommunfullmäktige  besluta  att  godkänna

årsredovisningen  för  år 2017

Yrkande

Per Ribacke  (S),  Thomas  Johnson  (M)  och  Thomas  Haraldsson  (C)

yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Godkännaårsredovisningenförår2017.

2. Tillföra  till  verksamhetsberättelsen  revisorernas  gransla'iing  av

årsredovisningen.

Sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Revisionsberättelse  för  Alvesta  kommun  2017  och  fråga

om  ansvarsfrihet  för  nämnder  och  styrelser

Beslutsunderlag

1.  Revisionsberättelseförår2017frånrevisorerna,dateradden26april

2018

2.  Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Alvesta

Kommunföretag  AB

3. Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Allbohus  Fastighets

AB

4.  Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Alvesta  Energi  AB

5. Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Alvesta  Renhållnings

AB

6.  Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Alvesta  Utvecklings

AB

7. Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Huseby  Bruk  AB

Redogörelse

Vice  ordförande  för  revisionen  Lennart  Axelsson,  informerar

kommunfullmäktige  om  revisionsberättelsen  för  Alvesta  kommun  år

2017.  Kommunens  revisorer  har  i sin  revisionsberättelse  för  år 2017

redogjort  för  den  granskning  och  det  arbete  som  genomförts  under  år

2017.

Revisorerna  gör  följande  bedömningar:

l.  Revisorerna  bedömer  sammantaget  att  nämnder  och  styrelse  har

bedrivit  verksarnheten  på  ett  ändamålsenligt  och  från  ekonomisk

synpunkt  tillfredställande  sätt.

2.  Nämnden  för  individ-  och  familj  och  omsorgsnämnden  påvisar  ett

underskott.  För  att  kornmunen  långsiktigt  ska  ha en god  ekonomisk

hushållning  så bedömer  revisionen  att  nämnderna  ska  hålla  sig  inom

fullmäktiges  beslutade  ramar.

3. Revisorerna  bedömer  att  räkenskaperna  i allt  väsentligt  är  rättvisande

4.  Revisorerna  bedömer  att  styrelsens  och  nämndernas  interna  kontroll

varit  tillräcklig.

5. Revisorerna  bedömer  enligt  måluppfyllelse  utifrån  god  ekonornisk

hushållning  att  varken  de finansiella  målen  eller  verksamhetsmålen  är

sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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uppfyllda.  Bedömningen  är även  att det  är angeläget  att åtgärder  och

aktiviteter  med  tydlig  koppling  till  effekt  på målen  vidtas.

Revisorerna  har  i sin  revisionsberättelse  tillstyrkt  kommunfullmäktige  att

bevilja  ledamöterna  i styrelse  och  nämnder  ansvarsföhet.  Revisorerna  har  även

tillstyrkt  att  kornmunens  årsredovisning  för  år 2017  godkänns.

Jäv

Ordförande  Bertil  Olsson  (S) informerar  kommunfullmäktige  att

jäviga  ledamöter  i bolagsstyrelser  inte  deltar  i handläggningen  av

ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  bevilja  ansvarsfrihet  för  ledamöter  i

styrelse  och  nämnder  och  att  det  tillstyrks.

Justeru4smännens

si,gnt, I Beslutsexpediering I Utdragsbestyrkande
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Årsredovisningar  för  de  kommunalägda  bolagen  2017

Beslutsunderlag

I.  ÅrsredovisningförAlvestaKommunföretagAB2017,daterad

den 17 april  2018.

2. ÅrsredovisningförAlvestaUtvecklingAB2017,dateradden17

april  2018.

3. ÅrsredovisningförAllbohusFastighetsAB2017,dateradden

17 apriI  2018.

4. ÅrsredovisningförAlvestaRerföållningAB2017,dateradden

17 april  2018.

5. Årsredovisning  för  Alvesta  Energi  AB  2017,  daterad  den 17

april  2018.

6. ÅrsredovisningförAlvestaElnätAB2017,dateradden17april

2018.

7. ÅrsredovisningförBredbandiVärendAB2017,dateradden17

april  2018.

8. ÅrsredovisningförHusebyBrukAB2017,dateradden20april

2018.

Redogörelse

Kornmunfullmäktige  har  tagit  del  av årsredovisningarna  för  år 2017

för  följande  komrnunala  bolag:

1.  Alvesta  Kornmunföretag  AB

2. Alvesta  Utveckling  AB

3. Allbohus  Fastighets  AB

4. Alvesta  Renhållning  AB

5. Alvesta  Energi  AB

6. Alvesta  Elnät  AB

7. Bredband  i Värend  AB

8. Huseby  Bruk  AB

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  godkäru'ia  årsredovisningen  2017

för  Alvesta  Kornmunföretag  AB,  Alvesta  Utveckling  AB,  Allbohus

Fastighets  AB,  Alvesta  Rerföållning  AB,  Alvesta  Energi  AB,  Alvesta

Elnät  AB,  Bredband  i Värend  AB  samt  Huseby  Bruk  AB.

Protokollet  skickas  tiJl

Alvesta  Komrnunföretag  AB

Alvesta  Utveckling  AB

Sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Allbohus  Fastighets  AB

Alvesta  Rerföållning  AB

Alvesta  Energi  AB

Alvesta  Elnät  AB

Bredband  i Värend  AB

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Sida
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Huseby  Bruk  AB

sign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS 2018/189.170

Sida
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Information  från  Värends  Räddningstjänstförbund  om

verksamheten  2017,  insatstider  och  framtida  utmaningar

Redogörelse

Förbundschef  Jörgen  Gertsson  och  räddningstjänstchef  Joakim

Karlsson  för  Värends  räddningstjänstförbund  informerar

kommunfullmäktige  om  insatstider  och  framtida  utmaningar  för

verksarnheten.

Här  nedan  följer  en kort  sarnrnanfattning  av den  information  som

lämnades.

1.  Kommunfiillmäktige  informeras  om  en föränderlig

räddningstjänstverksamhet  som  beror  på en befolkningsökning

inom  medlemskommunerna  Alvesta  kommun  och  Växjö  kommun

samt  trender  och  struktur  i boende  och  infrastruktur  som  påverkar

räddningstjänstverksamhetens  arbete.

2. Kornmunfullmäktige  informeras  om  hur  räddningstjänstens

insatstider  ser ut  i Alvesta  tätort  utifrån  nuvarande

stationsplacering  samt  utifrån  ett förslag  på en alternativ

stationsplacering  på Björnstorp  i Alvesta.  Utifrån  ökade

säkerhetsrisker  som  ökad  användning  av syntetiska  material  i

moderna  boenden  bedöms  en alternativ  placering  på Björnstorp

med  en heltidsstyrka  ge bättre  möjligheter  att  täcka  ett  större

område.  Frågan  utreds  av Värends  räddningstjänst  och  förslag  till

beslut  ska kunna  presenteras  till  Våren  2019.

3. Förbundet  väntar  på besked  från  Alvesta  kommun  i frågan  kring

en nybyggnation  av en station  i Vislanda.

Beslut

Komrnunfiillmäktige  noterar  informationen.

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS  201  8/081  .042

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  Värends

Räddningstjänstförbund  för  år  2017

Beslutsunderlag

1.  Sammanträdesprotokol1  från  Värends  Räddningstjänstförbund,

daterad  den  22 februari  2018.

2. Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  Värends

Räddningstjänstförbund  2017,  daterad  den  22 februari  2018.

Redogörelse

Direktionen  för  Värends  Räddningstjänstförbund  har  överlämnat

årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  år 2017  till

kommunfullmäktige  för  beslut.

Revisorerna  för  Värends  Räddningstjänst  har  i revisionsberättelsen

tillstyrkt  att direktionen  för  Värends  Räddningstjänstförbund  beviljas

ansvarsfrihet  för  år 2017  och  att  årsredovisningen  för  år 2017

godkänns.

Beslut

1.  Kommunfullmäktige  beslutar  att för  sin  del  godkänna

årsredovisningen  för  Värends  Räddningstjänstförbund  för  år

2017.

2. Kornmunfiillmäktige  beslutar  att  bevilja  direktionen  för  Värends

Räddningstjänstförbund  ansvarsfrihet  för  verksamhetsåret  2017.

Protokollet  skickas  till

Värends  Räddningstjänstförbund

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
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Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för

kommunalförbundet  Sydarkivera  för  år  2017

Sida
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Beslutsunderlag

1.  Sammanträdesprotokoll  från  kornmunalförbundet  Sydarkivera,

daterat  den  6 april  2018

2. Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  kornmunalförbundet

Sydarkivera  2017,  daterad  den 1 mars  2018

Redogörelse

Förbundsfullmäktige  för  kornrnunalförbundet  Sydarkivera  har

överlämnat  årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  år 2017  till

komrnunfullmälctige  för  beslut.

Revisorerna  för  komrnunalförbundet  Sydarkivera  har  i

revisionsberättelsen  tillstyrkt  att  förbundsstyrelsen  för

kommunalförbundet  Sydarkivera  beviljas  ansvarsfrihet  för  år 2017

och  att  årsredovisningen  för  år 2017  godkänns.

Yrkande

1.  Sebastian  Ohlsson  (S) yrkar  bifall  till  komrnunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Jäv

På gmnd  av jäv  deltar  inte  Per  Ribacke  (S) och  Thomas  Johnson  (M)

i handläggningen  av ärendet.

Beslut

1.  Kornmunfullmäktige  beslutar  att för  sin  del  godkänna

årsredovisningen  för  kornmunalförbundet  Sydarkivera  för  år

2017.

2. Kommunfullmäktige  beslutar  att  bevilja  förbundsstyrelsen  för

kommunalförbundet  Sydarkivera  ansvarsfirihet  för

verksarnhetsåret  2017.

Protokollet  skickas  till

Kommunalförbundet  Sydarkivera

Juste  gsmännens sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS  201  8/11l  .042

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för

Samordningsförbundet  Värend  för  år  2017

Beslutsunderlag

1.  Missiv  från  Samordningsförbundet  Värend,  daterad  den  28 mars

2018

2. ÅrsredovisningförSamordningsförbundetVärend2017,daterad

den  9 mars  2018

3. RevisionsberättelseförSamordningsförbundetVärend2017,

daterad  den  28 mars  2018

Redogörelse

Samordningsförbundet  Värend  har  överlämnat  årsredovisning  och

revisionsberättelse  för  år 2017  till  kommunfullmäktige  för  beslut.

Revisorerna  för  Samordningsförbundet  Värend  har  i

revisionsberättelsen  tillstyrkt  att  styrelsen  för  Samordningsförbundet

Värend  beviljas  ansvarsfirihet  för  år 2017  och  att  årsredovisningen

för  år 2017  godkäru'is.

Jäv

På gnund  av  jäv  deltar  inte  Sebastian  Ohlsson  (S)  och  Helen

Gustavsson  (M)  i handläggningen  av  beslutet.

Beslut

1.  Kornmunfiillmäktige  beslutar  att  för  sin  del  godkänna

årsredovisningen  för  Samordningsförbundet  Värend  för  år 2017.

2.  Komrnunfullmäktige  beslutar  att  bevilja  styrelsen  för

Samordningsförbundet  Värend  ansvarsfrihet  för  år 2017

Protokollet  skickas  till

Samordningsförbundet  Värend

sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS 2017/229.139

Svar  på  motion  (-) om  att  anmäla  ensamkommande  barn

som  Ijuger  om  sin  ålder

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkommunstyrelsen,dateratden10april2018

2. Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  27 mars  2018

3. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad

den 8 mars  2018

4. Protokoll  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg,  daterad

den  23 februari  2018

5. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  individ-  och

familjeomsorg,  daterad  den 17  januari  2018

6. Motion,  daterad  den  26 juni  2016

Redogörelse

I en motion  från  Beru'iy  Lundh  Johansson  (-),  daterad  den 26 juni

2016,  föreslås  att  Alvesta  kommun  ska anmäla  ensamkornmande

barn  som  har  fått  sin  ålder  uppslaiven  till  minst  18 år, för  brott  mot

bidragslagen.

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg  behandlade  ärendet  på sitt

sammanträde  den  23 februari  2018.  Nämnden  redogjorde  för  att det

är kornmunenia  som  har  ansvaret  för  mottagande  och  vård  av

ensarnkomrnande  barn  men  att det  är Migrationsverket  som  betalar

ut  bidrag  till  kornmunerna  för  mottagande  och  vård  av

ensamkornmande  barn.  Enligt  l Fg i bidragsbrottslagen  (SFS:

2007:612)  är det inte  kornmunens  ansvar  att  bedöma  om  brott  mot

bidragsbrottslagen  har  begåtts.  Det  är istället  upp  till  andra  ansvariga

myndigheter  att bedöma  om  överträdelser  mot  bidtaagsbrottslagen  har

skett.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  motionen  avslås  med  hänvisning  till

nämnden  för  individ-  och  familjeomsorgs  yttrande.

Protokollet  skickas  till

Benny  Lundh  Johansson  (-)

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

sign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS 201 6/202.337

Svar  på  motion  (-) om  regelverk  för  utemiljön  vid  de

kommunala  grundskolorna

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrnunstyrelsen,  daterat  den  lO april  2018

2.  Protokollfrånarbetsutskottet,dateratden27mars2018

3.  Tjänsteslaivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  8 mars  2018

4.  Protoko11frånutbi1dningsnämnden,dateradden26oktober2016

5.  Tjänsteslaivelse  från  ritbildningsförvaltningen,  daterad  den  5

oktober  2016

6.  Motion,dateradden18mars2016

Redogörelse

I en  motion  från  Benny  Lundh  Johansson  (-),  daterad  den  18 mars

2016,  föreslås  att  lämplig  nämnd  får  i uppdrag  att  utreda

förutsättningar,  kostnader  och  möjligheter  att  ta fram  regelverk  på

miniminivå  på "friyta  för  utevistelse"  för  de kornrnunala  skolorna.

Motionären  uppmärksarnmar  att  tillgång  till  en  god  utemiljö

påverkar  elevernas  skolresultat  positivt.  Skolan  har  därmed  en viktig

roll  i att  erbjuda  eleverna  en god  utemiljö  och  tillräckliga  föytor  för

eleverna  att  röra  på  sig.

Utbildningsnämnden  behandlade  ärendet  på  sitt  sarnmanträde  den  26

oktober  2016.  Utbildningsnämnden  anser  med  stöd  i

utbildningsförva1tningens  yttrande  att  fysisk  aktivitet  förbättrar

elevernas  lärande.  Utbildningsnämnden  anser  vidare  att  en god

utemiljö  bör  prioriteras  på  gnind  av att  barn  och  unga  rör  sig  mindre

än tidigare.  Det  är upp  till  kommunen  att  i samband  med  bygglov

bedöma  vad  som  utgör  en  lämplig  föyta  per  elev.  Utifrån  Boverkets

allmänna  råd  anser  utbildningsförvaltningen  att  ett  rimligt  mått  på

föyta  per  elev  är 30 kvadratmeter.  Utbildningsnämnden  anser  vidare

att  flera  kornrnuner  har  tagit  fram  egna  riktlinjer  som  kan  användas

som  underlag  för  Alvesta  kommun.

I sitt  yttrande  föreslår  utbildningsnämnden  att  kornmunfullmäktige

bör  ge lämplig  nämnd  i uppdrag  att  utreda  förutsättningar,  kostnader

och  möjligheter  att  ta fram  regelverk  på  miniminivå  på  "friyta  för

utevistelse"  för  de komrminala  skolorna.  Utbildningsnämnden  anser

vidare  att  de kommunala  förskolorna  även  bör  inkluderas  i

regelverket.

Kornmunledningsförvaltningen  gör  bedömningen  att  det  ligger  inom

ritbi1dningsnämndens  ansvarsområde  att  ta initiativ  till  och  fastställa

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-05-08

riktlinjer  för  utemiljön  vid  Alvesta  kornmuns  kornmunala  skolor  och

förskolor.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  motionen  anses som  besvarad  med

hänvisning  till  att  det  redan  ligger  inom  utbildningsnämndens

ansvarsområde  att ta initiativ  till  och  fastställa  riktlinjer  för  utemiljön

för  de kornmunala  skolorna  och  förskolorna.

Protokollet  skickas  till

Benny  Lundh  Johansson  (-)

Utbildningsnämnden

Juste  i gsmännens Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS  2017/244.512

Svar  på  medborgarförslag  om  hastighetsbegränsning  på

Växjövägen  på  sträckan  mellan  kurvan  vid  Bergbogatan

till  fotgängarnas  övergång  vid  Aringsbergsgatan

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsen,  daterat  den  lO april  2018

2.  Protokol1frånarbetsutskottet,dateratden27mars2018

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  8 mars  2018

4.  Protokollfrånnämndenförsamhällsplanering,dateradden13

februari  2018

5. Medborgarförs1ag,dateratden3ju1i2017

Redogörelse

I ett  medborgarförslag  som  inkom  till  kommunen  den  3 juli  2017

föreslår  förslagsställaren  att  kommunen  installerar  två  fartkameror  på

Växjövägen.  Förslaget  är att  fartkamerorna  placeras,  en i vardera

riktningen,  på  sträckan  mellan  kurvan  vid  Bergbogatan  till

fotgängarnas  övergång  vid  Aringsbergsgatan.  Förslagsställaren

bedömer  att  bilarnas  hastighet  på  sträckan  uppgår  till  80-100

lan/timmen,  och  att fartkameror  slculle  bidra  till  att  en  lägre  hastighet

hölls.

Nämnden  för  sarnhällsplanering  behandlade  medborgarförslaget  på

sitt  sarnmanträde  den  13 februari  2018.  Nämnden  har  i sitt  svar

redogjort  för  att förvaltningen  för  sarnhällsplanering  har  genomfört

mätningar  på  den  aktuella  vägen,  och  att  mätningarna  visade  att

hastigheten  var  66 krn  i timmen.  I november  2017  färdigställdes  ett

farthinder  på  Växjövägen  intill  Bergbogatan,  vilket  nämnden  anser

ha en god  effekt  på  att  fordonen  håller  den  skyltade  hastigheten.

Nämnden  svarar  också  att  hastighetskameror  med  möjlighet  att

bötfälla  fortkörare  inte  får  användas  på  kommunala  gator  i dagsläget,

men  att  möjligheten  kan  komma  i framtiden.  Två  hastighetstavlor

där  hastighet  för  fordon  visas  samt  texten  "sänk  hastigheten"  har

dock  köpts  in.  Dessa  kommer  att  periodvis  vara  uppställda  på

Växjövägen.

Nämnden  för  samhällsplanerings  gör  bedömningen  att  ovan  nämnda

åtgärder  kommer  att  leda  till  en förbättring  av hastigheten  på

Växjövägen.  Åtgärderna  kornmer  att  ritvärderas  under  år 2018.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

22(38)



Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08
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1.  Medborgarförslaget  anses  som  besvarat  med  hänvisning  till  att

fartkameror  med  möjlighet  att  bötfälla  fortkörare  inte  får  användas

på  kornmunala  gator  samt  att  nämnden  för  samhällsplanering  har

vidtagit  åtgärder  i syfte  att  minska  hastigheten  på Växjövägen.

2.  Nämndenförsamhällsplaneringfåriuppdragattfö1jaupp

resultatet  av införandet  av  hastighetstavlorna  och  att  beakta  delar

av medborgarförslaget  i det  fortsatta  uppföljningsarbetet.

Protokollet  skickas  till

Förslagsställaren

Nämnden  för  samhällsplanering

sign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS  201  7/276.141

Svar  på  medborgarförslag  om  Sjöparkens  område

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen,  daterat  den  10  april  2018

2.  Protokollfrånarbetsutskottet,dateratden27mars20l8

3. Tjänsteskrivelse  från  kornrnunledningsförvaltningen,  daterad

den  21 februari  2018

4.  Medborgarförslag,  daterad  den  1 september  2017

Redogörelse

I ett  medborgarförslag  som  inkom  till  kommunen  den  1 september

2017  presenteras  flera  förslag  på  vad  kornmunen  kan  göra  för  att

locka  fler  besökare  till  Alvesta  kommun.  Framförallt  handlar

förslaget  om  hur  kornmunen  kan  utveckla  Sjöparken  intill  sjön

Salen.  I medborgarförslaget  föreslås  bland  annat  att  kornmunen

etablerar  en turist-  och  handelsverksamhet  i Sjöparken.

Förslagsställaren  anger  att  anläggning  av en trädgård  med  kat6,

gårdsbutik  och  ett  kafferosteri  med  tillgång  till  gratis  trådlöst  internet

skulle  locka  fler  besökare  till  kornmunen.  Förslagsställaren  menar

också  att  om  vegetationen  vid  området  vid  sjön  intill  Sjöparken  röjs

upp,  skulle  sjön  synliggöras  och  tillgängliggöras  på ett  bättre  sätt  än

vad  det  är idag.  Medborgarförslaget  innehåller  också  förslag  på

rippställning  av  konstföremål  (såsom  skulpturer  eller  vattenstatyer)

och  en anläggning  av en brygga  eller  kaj  i området.  Förslagsställaren

föreslår  även  att  en  ny  cykelväg  anläggs  i området.

Enligt  kommunledningsförvaltningen  och  förvaltningen  för

samhällsplanering  har  inga  intressenter  eller  finansiärer  uttryckt

tankar  om  att  vilja  etablera  sig  för  att  bedriva  verksarnhet  i

Sjöparken.  Däremot  har  komrnunen  planer  på  att  uppföra  bostäder  i

Sjöparken.  En  avsiktsförklaring  för  byggnation  av bostäder  har

tecla'iats  med  en extern  intressent.  Kornmunen  har  också  planer  på  att

tillgängliganpassa  nya  stigar  och  rastplatser  vid  sjön.  Dessa  planeras

även  bli  cykelbara.  Kommunen  planerar  även  att  röja  upp  området

vid  Sjöparken  och  Klosterornrådet,  för  att  synliggöra  och

tillgängliggöra  området  ännu  mer  än vad  det  är idag.

Beslut

Kommunfullmäktige  beshitar  att:

1.  Anse  medborgarförslaget  som  besvarat  med  hänvisning  till  att

många  av frågorna  redan  hanteras  inom  befintliga  planer  för

området,  bland  annat  genom  planerna  att  etablera  bostäder

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-05-08

genom  den  avsiktsförklaring  som  har  tecla'iats  samt

til1gäng1ighetsanpassningen  av fler  stigar  och  rastplatser  vid

sjön.

2. Medborgarförslagetkorni'neritillämpligadelarattbeaktasi

kornmande  planer  för  området.

Protokollet  skickas  till

Förslagsställaren

Näringslivsansvarig

Förvaltningschef  för  förvaltningen  för  sarnhällsplanering

Just  ngsmannens Sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5 41

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS 2018/012.730

Redovisning  från  omsorgsnämnden  av  ej verkställda

beslut  enligt  SoL  och  LSS

Beslutsunderlag

1.  Redovisning  från  omsorgsförvaltningen,  daterad  den  31 mars  2018

Redogörelse

Enligt 16 kap. 6 f Fg och 6 h fl socialtjänstlagen (SoL), samt enligt 28
f F3 och 28 h S, lagen om stöd och service till  vissa funktionshindrade,
(LSS)  ska  omsorgsnämnden  lcvartalsvis  till  Inspektionen  för  vård

och  omsorg,  kornmunens  revisorer  samt  till  kommunfullmäktige

rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 Fg SoL och 9 F3 LSS
som  inte  har  verkställts  inom  tre  månader  från  dagen  för  beslutet.

Per  den  31 mars  2018  redovisar  omsorgsförvaltningen  fem  beslut

som  inte  verkställts  inom  tre  månader.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  godkänna  redovisningen.

Protokollet  skickas  till

Omsorgsnämnden

sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5 42

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS  201  8/188.000

Anmälan  av  interpellationer  och  frågor

Beslutsunderlag

l.  Enkel  fråga,  daterad  den  6 april  2018.

Redogörelse

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  har  inkomrnit  med  en enkel  fråga  till  Hagart

Valtersson  (C).  Eftersom  frågan  inte  är undertecknad  och  ledamoten  som

ställt  frågan  inte  är närvarande  vid  dagens  sammanträde  så skjuts

besvarandet  till  nästkommande  samrnanträde.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Frågan  ska  kompletteras  med  underskrift  och  tas upp  vid

kornmunfullmäktiges  nästa  sammanträde.

Protokollet  skickas  till

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Hagart  Valtersson  (C)

Sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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KF  g 43

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS  201  8/1  33.113

Entledigande  av  Jessica  Håkansson  (S)  som  ledamot  i

omsorgsnämnden

Beslutsunderlag

1.  Entledigande,  daterat  den  1l  april  2018.

Redogörelse

Jessica  Håkansson  (S)  liar  lämnat  in  en begäran  om  entledigande

från  sitt  uppdrag  som  ledamot  i omsorgsnämnden.

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Entlediga  Jessica  Håkansson  (S)  från  uppdraget  som  ledamot  i

omsorgsnämnden

Protokollet  skickas  till

Jessica  Håkansson  (S)

Gruppledare  för  Socialdemokraterna

Omsorgsnämnden

Personalavdelningen

sign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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KF  g 44

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS  201  8/132.113

Entledigande  av  Jessica  Håkansson  (S)  som  ledamot  i

nämnden  för  samhällsplanering

Beslutsunderlag

1.  Entledigande,  daterat  den  1l  april  2018.

Redogörelse

Jessica  Håkansson  (S)  har  lämnat  in  en begäran  om  entledigande

från  sitt  rippdrag  som  ledamot  i nämnden  för  samhällsplanering.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Entlediga  Jessica  Håkansson  (S)  från  uppdraget  som  ledamot  i

nämnden  för  samhällsplanering.

Protokollet  skickas  till

Jessica  Håkansson  (S)

Gruppledare  för  Socialdemokraterna

Nämnden  för  samhällsplanering

Personalavdelningen

sign  Beslutsexpediering
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Sida
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KF  g 45 KS 201 8/087.113

Entledigande  av  Mats  Johnsson  (M)  som  revisor  och

revisorsordförande  i Alvesta  kommun

Beslutsunderlag

1.  Entledigande,  daterat  den  13 mars  2018.

Redogörelse

Mats  Johnsson  (M)  har  lämnat  in  en begäran  om  entledigande  från

sitt  uppdrag  som  revisor  och  revisorsordförande  i Alvesta  kornmun.

Mats  Johnsson  (M)  innehar  följande  revisorsuppdrag  idag:

Revisor  och  ordförande  i kom»inrevisionen

Revisor  för  komrminens  förvaltade  stiftelser

Ersättande  revisor  för  Stiftelsen  Inga-Britt  och  Sven-Gunnars  minne

Revisor  för  kornmunalförbundet  VoB

Ersättande  revisor  för  Alvesta  Renhållning  AB

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Entlediga  Mats  Johnsson  (M)  från  uppdraget  som  revisor  och

revisorsordförande  i Alvesta  komrnun.

Protokollet  skickas  till

Mats  Johnsson  (M)

Gnippledare  för  Moderaterna

Revisionen

Valberedningen

Personalavdelningen

sign  Beslutsexpediering Uföragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS  201  8/1  62.113

Entledigande  av  Göran  Fredricson  (SD)  som  ersättare  i

kommunfullmäktige  och  begäran  om  ny  sammanräkning

från  Länsstyrelsen

Beslutsunderlag

1.  Entledigande,  daterat  den  30  juni  2017.

Redogörelse

Göran  Fredricson  (SD)  har  lämnat  in  en begäran  om  entledigande

från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Entlediga  Göran  Fredricson  (SD)  från  uppdraget  som  ersättare  i

kornmunfullmäktige.

2.  Begära  en  ny  sarnmanrälaiing  från  Länsstyrelsen.

Protokollet  skickas  till

Göran  Fredricson  (SD)

Gruppledare  för  Sverigedemokraterna

Valberedningen

Personalavdelningen

SlgIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KF  g 47

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS  2018/'163.113

Entledigande  av  Göran  Fredricson  (SD)  som  ersättare  i

nämnden  för  samhällsplanering

Beslutsunderlag

1.  Entledigande,dateratden30juni2017.

Redogörelse

Göran  Fredricson  (SD)  har  lämnat  in  en begäran  om  entledigande

från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i nämnden  för  samhällsplanering.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Entlediga  Göran  Fredricson  (SD)  från  rippdraget  som  ersättare  i

nämnden  för  samhällsplanering.

Protokollet  skickas  till

Göran  Fredricson  (SD)

Gruppledare  för  Sverigedemokraterna

Valberedningen

Personalavdelningen

Just:  gsmännens Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KF  g 48  KS  201  8/170.113

Val  av  ledamot  (S)  i omsorgsnämnden

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den 8 maj 2018.

Redogörelse

Efter  att  kommunfullmäktige  har  beslutat  att entlediga  Jessica

Håkansson  (S) från  sitt  uppdrag  som  ledamot  i omsorgsnämnden  har

fullmäktige  i uppdrag  att välja  en ny  ledamot.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Ingägerd  Alm  (S) som  ny  ledamot  i omsorgsnämnden.

2. Utse  Nina  Holmgren  (S) som  ny  ersättare  i omsorgsnämnden.

Protokollet  skickas  till

Ingägerd  Alm  (S)

Nina  Holmgren  (S)

Gruppledare  för  Socialdemokraterna

Omsorgsnämnden

Personalavdelningen

sign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KS 201  8/171  .113

Val  av  ledamot  (S)  i nämnden  för  samhällsplanering

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den 8 maj  2018.

Redogörelse

Efter  att kommunfullmäktige  har  beslutat  att entlediga  Jessica

Håkansson  (S) från  uppdraget  som  ledamot  i nämnden  för

samhällsplanering  har  fullmäktige  iuppdrag  att välja  en ny  ledamot.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  UtsePer-AndersNordahl(S)somnyledamotinämndenför

sarnhällsplanering.

2. UtseTobiasJohansson(S)somnyersättareinämndenför

samhällsplanering.

Protokollet  skickas  till

Per-Anders  Nordahl  (S)

Tobias  Johansson  (S)

Gnippledare  för  Socialdemokraterna

Nämnden  för  samhällsplanering

Personalavdelningen

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KF  g 50  KS  201  8/172.113

Val  av  ledamot  (S)  i nämnden  för  samhällsplanering

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den  8 maj.

Redogörelse

Eftersom  Bengt  Gustavsson  (S)  inte  längre  är valbar  för  sitt  uppdrag

i nämnden  för  samhällsplanering  så har  kommunfullmäktige  i

uppdrag  att  utse  en ny  ledamot.

Beslut

Kornmunfiillmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Martina  Lundström  (S)  som  ny  ledamot  i nämnden  för

samhällsplanering.

2.  Utse  Peter  Ohman  Danforth  (S)  som  ny  ersättare  i nämnden  för

samhällsplanering.

Protokollet  skickas  till

Martina  Lundström  (S)

Peter  Öhman  Danforth  (S)

Gruppledare  för  Socialdemokraterna

Nämnden  för  sarnhällsplanering

Gruppledare  för  Socialdemokraterna

SigIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-05-08

KF  g 51  KS  201  8/173.113

Val  av  revisor  och  revisorsordförande  (M)  i Alvesta

kommun

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den 8 maj  2018.

Redogörelse

Efter  att kommunfullmäktige  liar  beshitat  att entlediga  Mats

Johnsson  (M)  från  uppdraget  som  revisor  och  revisorordförande  i

Alvesta  kornmun  har  fullmäktige  i uppdrag  att  välja  en ny  revisor

och  revisorordförande  i Alvesta  kornmun.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Fredrik  Reirföoldsson  (M)  som  ny  revisor  och

revisorordförande  i Alvesta  kommun.

Protokollet  skickas  till

Fredrik  Reirföoldsson  (M)

Revisionen

Gruppledare  för  Moderaterna

Personalavdelningen

JustfSi'lsmannens Qsign
k

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

20'1 8-05-08

KS  2018/174.113

Val  av  ersättare  (SD)  i nämnden  för  samhällsplanering

Beslutsunderlag

1.  Ent1edigande,dateratden30juni2017.

Redogörelse

Efter  att  kommunfullmäktige  har  entledigat  Göran  Fredricson  (SD)

från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i nämnden  för  samhällsplanering  så

har  fullmäktige  i uppdrag  att  utse  en ny  ersättare.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

l.  UtseJensArnebert(SD)somnyersättareinämndenför

samhällsplanering.

Protokollet  skickas  till

Jens  Arnebert  (SD)

Nämnden  för  sarnhällsplanering

Gruppledare  för  Sverigedemokraterna

Valberedningen

Personalavdelningen

Slgn Bestutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Redogörelse

Följande  meddelanden  delges  till  kommunfullmäktige:

*  Dagordning  för  årsstärnma  och  årsredovisning  för  Inera  AB

(KS  2018/142.000)

Beslut

Kommunfullmäktige  noterar  informationen.

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  5 maj  2018
g

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

1.  Per  Ribacke s x

2.  Frida  Christensen s x

3.  Robert  Olesen s x

4.  Ros-Marie  Larsson s
Torbjörn  Svensson

(S) x

5.  Sebastian  Ohlsson s x

6.  Peter  Johansson s x

7.  Lars-Olof  Petersson s x

8.  Lisbeth  Holmqvist s x

9.  Jessica  Håkansson s
Peter  Öhman

Danforth  (S) x

10.  Johnny  Lundberg s Gunnel  Nordahl  (S) x

11.  Tomas  Hedevik s x

I 2. Anita  Lindstedt s x

13.  Tommy  Mases s Phlogy  Ludiongo  (S) x

14.  Thomas  Haraldsson c x

45. Sven  Sunesson c
Margareta  Berggren

(C) X

16.  Monica  Pihl c x

17.  Jonas  Engkvist c Mats Nilsson (C) x

18.  Hagart  Valtersson c x

19.  Andreas  Nilsson c x

20. Helåne  Andersson c x

21. Birgit  Andersson MP Kent  Mandorff  (MP) x

22. Anita  Thörn  von  Rosen MP x

23. Thomas  Johnsson M x



24. Mikael  Johansson M x fi!r4!E  qo-5':»

I

25. Helen  Gustavsson
M x

26. Matz  Athley M x

27. Niclas  Salomonsson
M x

28. Gunilla  Gustafsson M x

29.  Tomas  Öhling M
John-  Erik  Pettersson

(M)

30. Rune  Gustafsson M x

31. Björn  Tisjö M x

32. Sara  Karlsmo M x

33. Lennart  Johansson SD x

34. David  Kristiansson SD x

35. Thomas  Falk SD

36. Fredrik  Johansson SD

37. Gustaf  Arvidsson SD

38. Lars-Olof  Franzån AA

39. Jan-Erik  Svensson AA x

40. Isabell  Barindelli AA

41.  Jan  Johansson AA

42.  Christer  Brincner KD x

43.  Roxana  Sepulveda KD x

44. Börge  Nielsen v Dimitru  Drugas  (V)

Z1'5':-=-01a Andersson v x

46. Bengt-Olof  Söderström L x

47. Benny  Lundh

Johansson



48.  Tommy  Ernemyr

49.  Bertil  Olsson,  ordf s x
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