
TILLKÄNNAGIVANDE  AV

KOMMuNFULLMÄKTIGES  SAMMANTRÄDE

2018-06-19

Kommunfullmäktige  sammanträder  för  behandling  av ärenden  enligt  nedan  förteckning.

Tid:  Tisdagen  den  19  juni  2018  kl 13:30

Plats:  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Förteckning  över  kommunfullmäktiges  ärenden  den  19  juni  2018

l.  I"Järvaro

2. Val  av  justerare

3. Fastställande  av dagordning

4.  Allmätföetens  frågestund  (klockan  13.30)

5. Anrnälan  av motioner

6. Aktuellt  från  revisorerna

7. Information  från  ordföranden

8. Redovisning  av obesvarade  motioner  och  medborgarförslag

9. Redovisning  av ej verkställda  beslut  enligt  SoL  och  LSS

lO. Beslut  om  mål  och  budget  2019  med  plan  2020-2021

ll.  Återrapportering  av partistöd  för  år 2017

12.  Revidering  av Regler  för  ersättning  till  förtroendevalda

13. Alvesta  komrnuns  strategi  för  ett  värdigt  liv  för  våra  äldre  medborgare

14. Revidering  av ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag

15. Revidering  av ägardirektiv  för  Alvesta  Kommunföretag  AB

16. Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag  AB

17. Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Elnät  AB

18. Revidering  av bolagsordning  för  AllboHus  Fastighets  AJ3

19.  Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Energi  AB

20. Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Renhållnings  AB

21. Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB

22. Revidering  av bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB

23. Svar  på  motion  (M)  om  att  inrätta  uteförskolor  i Alvesta  kommun

24. Svar  på  medborgarförslag  om  skatepark  i Moheda

25. Svar  på  medborgarförslag  angående  att  utnyttja  en del  av Borslövsvallen  iMoheda  till  aktivi-

tetsplats  och  lekplats

26. Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  VoB  Kronoberg  2017



TILLKÄNNAGIVANDE  AV

KOMMUNFULLMÄKTIGES  SAMMANTRÄDE

2018-06-19

27. Anmälan  av interpellationer  och  frågor

a) Anmälan  av interpellation  från  David  Kristiansson  (SD)  till  utbildningsnämn-

dens ordförande  Lars-  Olof  Petersson  (S) angående  skolpersonals  lämplighet

b) Antnälan  av interpellation  från  Tomas  Hedevik  (S) till  Mikael  Johansson  (M)

angående  aprilskämt

c) Aru'nälan  av enkel  fråga  från  Lars-  Olof  Franz6n  (AA)  till  Hagart  Valtersson  (C)

om ombyggnation  av Centralplan  iAlvesta

28. Val  och entlediganden

29. Meddelanden

Tillkännagett  enligt  5 kap. 13 % kommunallagen

från  och  med  2018-06-12  till  och  med  2018-06-20.



SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Kommunfullmäktige

Plats  och  tid Den  8 maj  2018,  klockan  13:30  -19:02

Sarnmanträdesrummet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Sida

1(53)

Ajourneringunder  g5 61 mellanklockan: 15:32-15:56 ochmellan 18:03-18:10.

Paragrafer

Beslutande

Utses att justera

54-87

Bertil  Olsson  (S),  ordförande

Per  Ribacke  (S)

Robert  Olesen  (S)

Frida  Christensen  (S)

Ros-Marie  Larsson  (S)

Sebastian Ohlsson (S) g4 77 p.g.a jäv
Peter  Johansson  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Lisbeth  Holmqvist  (S)

Gunnel  Nordahl  (S) ersätter  Jessica

Håkansson  (S)

Johnny  Lundberg  (S)

Tomas  Hedevik  (S)

Anita  Lindstedt  (S)

Tornmy  Mases  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Sven  Sunesson  (C)

Monica  Pihl  (C),  I :e vice  ordförande

Hagart  Valtersson  (C)

Andreas  Nilsson  (C)

Helföe  Andersson  (C)

Jonas  Engkvist  (C)

Björn  Tisjö  (M)  och  Robert  Olesen  (S)

Övriga närVarande Stefan  Karlsson,  t.f.  kommunchef

Karolina  Olsson,  kommunsekreterare

Therese  Löfqvist,  förvaltningssekreterare

Christina  Utterström,  ekonomichef

Gunilla  Kaij  Bevheden,  förvaltningschef

Malin  Arbjörk  Solvemark,  ekonom

Dannijel  Nygren  Abrezol,  budgetansvarig

Anita  Thöm  Von  Rosen  (MP)

Kent  Mandorff  (MP)  ersätter  Birgit

Andersson  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)

Mikael  Johansson  (M)

Helen Gustavsson (M) 45 77 p.g.a jäv
Matz  Athley  (M)

Niclas  Salomonsson  (M)

John-Erik  Pettersson  (M)  ersätter  Gunilla

Gustafsson  (M)

Tomas  Ohling  (M)

Rune  Gustafsson  (M)

Björn  Tisjö  (M)

Sara  Karlsmo  (M)

Christer  Brincner  (KD)

Sten  Åke Carlsson  (KD)  ersätter  Roxana

Sepulveda  (KD)

Ola  Andersson  (V)

Börge  Nielsen  (V)

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

ordförande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Sida

2(53)

Tid och plats för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Måndagen  den  2 juli  2018  klockan  10:OO

Alve,sta  kornmun,  kommun1edningsförva1tningen

lina  Olsson

Bertil Olsson (S) ,  7/ 1i}

obert  Olesen  (S)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

201  8-06-'19

Sida
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Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på

kornmunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrifi

Kommunfullmäktige

2018-06-19

2018-07-04  -  2018-07-25

Kommunledningsförval Alvesta

Karolina  Olsson

Utdragsbestyrkande

SlgIl Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 54

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Ordföranden  frågar  kornrnunfullmäktige  om  utskickad  dagordning

kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnrnanträde:

Närvaro

Val  av  justerare

Fastställande  av dagordning

Allmärföetens  frågestund  (klockan  13.30)

Anmälan  av motioner

Aktuellt  firån revisorerna

7. Information  från  ordföranden

8. Redovisning  av obesvarade  motioner  och  medborgarförslag

9. Redovisning  av ej verkställda  beslut  enligt  SoL  och  LSS

10. Beslut  om  mål  och  budget  2019  med  plan  2020-2021

11. Återrapportering  av partistöd  för  år 2017

12. Revidering  av Regler  för  ersättning  till  förtroendevalda

13. Alvesta  kommuns  strategi  för  ett värdigt  liv  för  våra  äldre

medborgare

14. Revidering  av ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda

aktiebolag

15. Revidering  av ägardirektiv  för  Alvesta  Kommunföretag  AB

16. Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag  AB

17. Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Elnät  AB

18. Revidering  av bolagsordning  för  AllboHus  Fastighets  AB

19. Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Energi  AB

20. Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Rerföållnings  AB

21. Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB

22. Revidering  av bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB

23. Svar  på motion  (M)  om  att inrätta  uteförskolor  i Alvesta

kornmun

24. Svar  på medborgarförslag  om  skatepark  i Moheda

25. Svar  på medborgarförslag  angående  att ritnyttja  en del  av

Borslövsvallen  i Moheda  till  aktivitetsplats  och  lekplats

26. Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  VoB  Kronoberg  2017

27 , Anmälan  och  svar  på interpellationer  och  frågor

28 , Val  och  entlediganden

29 . Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  godkänna  dagordningen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

4(53)
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Kommunfullmäktige

KF  g 55

Allmänhetens  frågestund

Redogörelse

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/1  92.000

Allmänheten ska, i enlighet med 24 83 ikornmunfullmäktiges
arbetsordning,  vid  varje  sammanträde  med  komrnunfullmäktige

beredas  tillfälle  att  ställa  frågor  inom  Alvesta  korni'nuns

kompetensområde.  Tid  som  är avsatt  för  allmänhetens  frågestund  är

cirkakl.  13:30  -14:00.

Vid  dagens  sammanträde  ställs  inga  frågor  från  allmänheten,  istället

informerar  föreningen  Hörselskadades  Riksförbund  (HRF)

fullmäktige.  För  att  uppmärksarnma  frågan  om  tillgång  till  offentliga

politiska  sarnmanträden  för  individer  med  nedsatt  hörsel  så har

föreningen  HRF  i Alvesta  låtit  genomföra  undersökningar  av de

lokaler  som  används  för  politiska  sarnrnanträden  i Alvesta  kornmun.

En  av de lokaler  som  har  undersökts  är salen  Thalia  i Kulturens  hus

där  Alvesta  kommuns  fullmäktige  hålls.

Beslutsexpedie+'ing Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 56

Anmälan  av  motioner

Redogörelse

Sedan  fiillmäktiges  sarnmanträde  den 8 maj 2018  har  följande

motioner  inkornmit:

1.  Motion  (V)  om  avskaffad  karensavdrag  inom  all  skolverksamhet,  LSS-

verksarnheten  och  äldreomsorgen.

2. Motion  (V)  om  ett  tryggt  och  säkert  sarnhälle

3. Motion  (V)  om  naturcamping  vid  Hjärtenholm

BeSlut

Kommunfullmäktige  beslutar  att överlämna  motionerna  till

kommunstyrelsen  för  beredning  inom  sex månader.

Protokollet  skickas  till

Kommunstyrelsen

Beslutsexpediei'ing Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Aktuellt  från  revisorerna

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/088.007

Vice  ordförande  för  revisionen  Lennart  Axelsson  informerar

fullmäktige  om  granskningen  av kommunstyrelsens

investeringsplanering  som  Alvesta  kommuns  lekrnannarevision  har

uppdragit  till  PWC  att  ritföra.  Kommunstyrelsen  har  iuppdrag  att

besvara  granskningsrapporten  senast  den  26 oktober  2018.  Vidare

informerar  vice  ordförande  fullmäktige  om  att  planering  av nya

granskningsprojekt  inför  år 2019  pågår.

Beslut

Komrnunfullmäktige  noterar  informationen.

t)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Information  från  ordföranden

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/089.000

Ordförande  Bertil  Olsson  infonnerar  fullmäktige  om  den  pågående

valrörelsen.  Nästa  fullmäktigesamtnanträde  sker  i september  efter

riksdagsvalet  den  9 september  2018.  Ordförande  önskar  att

valrörelsen  betecknas  av en god  valanda.

Beslut

Kommunfullmäktige  noterar  informationen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

8(53)
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Kommunfullmäktige

KF 5 59 KS 201  8/1 99.000

Redovisning  av  obesvarade  motioner  och

medborgarförslag

Beslutsunderlag

Sida

9(53)

1.  Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförva1tningen,  daterad

den  25 maj  2018.

Redogörelse

Enligt kornmunfullmäktiges arbetsordning fl 15 ska kornmunstyrelsen två
gånger  per  år redovisa  de motioner  och  medborgarförslag  som  är

obesvarade.  Kornmunledningsförvaltningen  har  inför

kommunfullmäktige  den 19 juni  2018  sammanställt  en förteckning  över

de motioner  och  medborgarförslag  som  inte  har  besvarats.  Vidare

redovisas  även  uppföljningen  av de motioner  och  medborgarförslag  som

inte hade besvarats vid den senaste uppfö5ningen som genomfördes inför
kornmunfullmäktiges  sarnmanträde  den  31 oktober  2017.

Av  uppföljningen  frarnkornmer  att fem  motioner  inte  har  besvarats  av

kommunfullmäktige  varav  en av dessa  motioner,  motion  (-) om

bemannade första hjälpen-bilar, bedöms ha passerat tidpui'ikten för
beredningsfristen  och  har  således  inte  beretts  av kommunstyrelsen  inom

tolv  månader.  Vidare  frarnkommer  det  att  tre  medborgarförslag  inte  har

besvarats  av fullmäktige,  varav  två  av dessa  medborgarförslag,

Medborgarfijrslag  angående att utnyttja en del av Borslövsvallen i
Moheda till  aktivitetsplats och lekplats och Medborgarförslag angående
skateparkiMoheda  kommer  att besvaras  på fullmäktiges  sarnmanträde

den 19 juni.  Ingen  av de tre obesvarade  medborgarförslagen  har  passerat

tidpunkten  för  beredningsfösten.

Gällande  redovisningen  av den  senaste  uppföljningen  som  genomfördes

vid  fullmäktiges  sammanträde  den 31 oktober  så har  alla  motioner

förutom  motion  (-) om  bemannade  första  hjälpen-bilar  besvarats  av

fullmäktige.

Motionen  (V)  angående  ungdomar  med  funktionshinder  behöver  mer

aktiv  fritid  föreslås  vid  fullmäktiges  sammanträde  den 19  juni  2018,

avskrivas  med  hänvisning  till  fullmäktiges  tidigare  beslut  från  2016-06-

20 F3 95 gällande motion (V) angående funktionshindrades rätt att ta sig
till  gemensarnrna  aktiviteter  samt  beslut  om  införandet  av kompiskort

från 2015-11-24 fl 164.

JuslJ!ringsmännensSlgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-19

1.  Godkänna  redovisningen  av obesvarade  motioner  och

medborgarförslag.

2. Avskriva motion (V) angåertde ungdomar med fuMionshinder
behöver mer aktiv fritid  med hänsyn till  fullmäktiges beslut om
motion  angående  funktionshindrades  rätt  att  ta sig  till

gemensarnma  aktiviteter  samt  införandet  av  kompiskort.

Just[n(=gismännens si,
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  2018/012.730

Redovisning  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

av  ej verkställda  beslut  enligt  SoL  och  LSS

Beslutsunderlag

1. Redovisning från nämnden för individ- och fami5eomsorg, daterad
den  28 maj  2018.

Redogörelse

Enligt 16 kap. 6 f fl och 6 h Fg socialtjänstlagen (SoL), samt enligt 28
f Ffi och 28 h 83 lagen om stöd och service till  vissa funktionshindrade,
(LSS)  ska  omsorgsnämnden  kvartalsvis  till  Inspektionen  för  vård

och  omsorg,  kommunens  revisorer  samt  till  kommunfullmäktige

rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 F3 SoL och 9 83 LSS
som  inte  har  verkställts  inom  tre  månader  från  dagen  för  beslutet.

Per  den  28 maj  2018  redovisar  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  att  nämnden  inte  har  några  ej verkställda  beslut  att

rapportera  till  kommunfiillmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  godkänna  redovisningen.

Protokollet  ska  skickas  till

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

Juste4gsmännens sign

Il \ '«,  -z-7-

Beslritsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

20'1 8-06-19

KS 201  8/1 93.041

Sida
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Beslut  om  mål  och  budget  2019  med  plan  2020-2021

Beslutsunderlag

1.  Vänsterpartietsbudgetförslag,dateratden15juni2018.

2. Sverigedemokraternasförslagtillmålochbudget20l9medplan

2020-2021,  daterad  den 6 juni.

3. Alvesta  Alternativets  förslag  till  mål  och  bridget  2019  med  plan

2020-2021,  daterad  den  5 juni  2018.

4. Moderaternasförs1agtillmålochbudget2019medp1an2020-

2021,  daterad  den  5 juni  2018.

5. Protokoll  från  komrminstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 15

maj  2018.

6. Kristdemokraternas  förslag  till  förslag  till  mål  och  budget  2019

med  plan  2020-2021,  daterad  den  24 maj  2018.

7. Socialdemokraternas,  Centerpartiets  och  Miljöpartiets  förslag

till  mål  och  budget  2019  med  plan  2020-2021,  daterad  den 15

maj  2018.

Redogörelse

Den  politiska  ledningen,  Socialdemokraterna,  Centerpartiet  och

Miljöpartiet  lade  fram  sitt  budgetförslag  på kommunstyrelsens

arbetsutskott  den 15 maj  2018.

Budgeten  fastslår  de ekonomiska  ramarna  och

kornmunfullmäktiges  strategiska  inriktningar.  Till  kornrnunens

vision  "Alvesta  kornmun,  södra  Sveriges  mittpunkt-  integrerar

lokalt  boende  med  globala  möjligheter"  fii'u'is  fyra  fokusornråden

med  därtill  kopplade  resultatmål  och  mått  som  konkretiserar

kornmunens  ambitioner  för  en god  ekonomisk  hushållning.

Fokusområdena  är hållbar  tillväxt,  människors  vardag,  barn  och

ungas  behov  samt  trygg  välförd.

Utgångspunkt  för  budget  år 2019  och  plan  2020-2021  är 2018  års

budget. Nämnderna får totalt drygt 3 mi5oner kronor i utökad
rambudget  2019. Budget  för  avskrivningar,  löneökningar,

pensioner  och  övriga  kornrnunövergripande  poster,  förändras  med

totalt drygt 26 mi5oner kronor jämfört med budget 2018. Intäkter
från  finansnettot  ökar  med  l miljoner  kronor  samt  skatt,  generella

statsbidrag  och  utjämning  beräknas  öka  med  nästan  30 miljoner

kronor,  eller  2,5 procent  jämfört  med  budget  2018.  Ovanstående

innebär  ett  budgeterat  resultat  på 12 miljoner  kronor  för  respektive

år för  hela  planperioden  år 2019-2021.

Justerigsmännens  sign

U J  R IP

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Utöver  den  politiska  ledningens  budgetförslag  har  fyra

budgetförslag  inkommit.  Till  kommunstyrelsen  sammanträde  den  5

juni  överlämnade  Moderaterna  och  Alvesta  Alternativet  sina

respektive  budgetförslag.  Kristdemokraterna  och

Sverigedemokraterna  har  även  överlämnat  sina  respektive

budgetförslag  inför  fullmäktiges  sammanträde  den 19  juni.

Kommunfullmäktiges  behandling  av  ärendet

Ärendet  inleds  med  att en företrädare  för  respektive  parti  håller  ett

inledningsförfarande.  Företrädarna  yttrar  sig  i följande  ordning:  Per

Ribacke  (S),  Thomas  Haraldsson  (C),  Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP),

Thomas  Johnson  (M),  Lars-Olof  Franz6n  (AA),  Christer  Brincner

(KD)  och  Börge  Nielsen  (V).

Eftersom  Sverigedemokraternas  budgetförslag  inte  har  anmälts  innan

dagens  fu11mäktigesarnmanträde  och  då ingen  ledamot  från

Sverigedemokraterna  är närvarande  på dagens  sammanträde  frågar

ordförande  fullmäktige  om  Sverigedemokraternas  budgetförslag  ska

behandlas  på dagens  sammanträde.  Ordförande  beslutar  därmed  att

Sverigedemokraternas  budgetförslag  inte  kornmer  att  behandlas  på

dagens  sarnmanträde.

Yrkanden

Per  Ribacke  (S),  Thomas  Haraldsson  (C),  Anita  Thörn  von  Rosen

(MP),  Lars-Olof  Petersson  (S),  Anita  Lindstedt  (S),  Frida

Christensen  (S) och  Helföe  Andersson  (C)  yrkar  bifall  till

kornmunstyrelsens  förslag  till  budget.

Thomas  Johnsson  (M),  Mikael  Johansson  (M)  och  Helen  Gustafsson

(M)  yrkar  bifall  till  Moderaternas  budgetförslag.

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  och  Jan-Erik  Svensson  (AA)  yrkar  bifall  till

Alvesta  Alternativets  budgetförslag.

Christer  Brincner  (KD)  yrkar  bifall  till  Kristdemokraternas

budgetförslag.

Börge  Nielsen  (V)  yrkar  bifall  till  Vänsterpartiets  budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  kommunfiillmäktige  om  det är

kommunstyrelsens  förslag  till  budget,  Moderaternas  budgetförslag,

Alvesta  Alternativets  budgetförslag,  Kristdemokraternas

budgetförslag  eller  Vänsterpartiets  budgetförslag  som  ska bifallas.

Ordföranden  finner  per  acklamation  att fullmäktige  beslutar  att

bifalla  kornmunstyrelsens  förslag  till  budget.

Justedngsmännens sign
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  För  god  ekonomisk  hushållning  fastställs  för  Alvesta  kommun

de fyra  fokusområdena  med  tillhörande  resultatmål  enligt

förslaget  i Mål  och  Budget.

2. Om  det  uppstår  konflikt  mellan  ekonomiskt  utrymme  i budget

och  mål  ska  styrelsen/nämnderna  agera  och  prioritera  så att

budgetramen  inte  överskrids  Om  de av kornmunfullmäktige

antagna  målen  inte  kan  uppfyllas  ska  detta  prövas  av

fullmäktige.

3. Budget2019utgårfrånoförändradskattesatsom21:42per

skattekrona.

4.  Driftbudget  år 2019  till  nämnder  och  styrelser  uppgår  enligt

nedan:

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Overförmyndarnämnden

Kultur-  och  fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Nämnden  för  individ-  och  fam

Omsorgsnämnden

Nämnden  för  sarnhällsplanerin

Nämnden  för  myndighetsutövr

Summa  nettokostnader  nämi

0emensam  finansiering

Årets  resultat

Driftbudget  2019  (tkr)

70 692

1820

48 006

531 456

iljeomsorg  99 934

328 474

g 48 376

ting  200

tiderna  1 128  958

1 140 958

12  000

Anslagen  i driftbudgeten  till  nämnder  och  styrelser  fastställs

med  ett  nettoanslag  (verksamhetens  kostnader  minus

verksamhetens  intäkter)  per  nämnd/styrelse.  Kommande  budget-

omfördelningar  under  år 2018  som  är långsiktiga  påverkar

slutliga  driftramar  för  år 2019.

5. Investeringsbudget  år 2019  med  plan  2020-2021  beslutas  enligt

förslaget  i Mål  och  Budget,  som  uppgår  totalt  till  89 095  tusen

kronor  för  år 2019.  Investeringsbudgeten  utgår  ifrån  att  det  är

kommunfullmäktige  som  beslutar  nämndernas

investeringsramar.  För  nämnden  för  samhällsplanering  beslutar

komrnunfullmäktige  ramar  för  olika  kategorier  av investeringar.

Slgn

r
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Kommunfullmäktige  beslutar  även  om  enskilda  projekt  om  10
miljoner  kronor  och  därutöver.

Kommunstyrelsen  beslutar  om enskilda  investeringsprojekt
understigande  10 miljoner  kronor.

Kommunstyrelsen  kan  omdisponera  investeringsanslagen
mellan  nämnder  under  år 2019.

6. Fastställa  resultat-  respektive  balansbudget  för  år 2019  och  plan
2020-2021  för  kommunen  enligt  Mål  och  Budget  och  därmed
anta  den  ekonomiska  flerårsplanen.

7. Antaresu1tat-ochbalansbudgetförår2019ochplan2020-2021

för  VA-verksarnheten  enligt  Mål  och  Bridget.

8. Uppdra  till  nämnderna/styrelsen  att senast  den 15 november
2018  besluta  om  verksamhetsplan  med  internbudget  för  år 2019
för  information  till  kommunfullmäktige  på
decembersarnmanträdet  2018  eller  enligt  andra  förutsättningar
som  kan  ges av nyvalda  kommunfullmäktige.  Nämndernas
verksamhetsplaner  med  internbudgetar  ska ske med
utgångspunkt  från  kommunfullmäktiges  budget  och  de närmare
anvisningar  som  utfärdas  om  budgetarbetet  från
komrnunstyrelsen  (kommun1edningsförvaltningen).  Nämndernas
uppdrag  avser  både  internbudget  för  drift  och  investeringar.
Nämnderna  ska i samband  med  beslut  om  verksarnhetsplan  även
fastställa  en internkontrollplan  för  2019  som  ska informeras  om
till  kornmunfullmäktiges  decembersammanträde  2018.

9. Kornmunstyrelsen  bemyndigas  att  under  2019  omsätta  lån
alternativt  ta upp  nya  lån  till  ett totalt  belopp  på högst  250
miljoner  kronor.

10.  Uppdra  till  kommunstyrelsen  att  besluta  om  centrala  strategiska
anslag  år 2019  under  gemensam  finansiering  enligt  specifikation
i Mål  och  Budget.

11. Uppdra  till  kornrnunstyrelsen  att  besluta  om  mindre  justeringar
av 2019  års drifl:budgetramar  nämnderna  emellan  av
budgetteknisk  karaktär.

12. Uppdra  till  kommunstyrelsen  att i samverkan  med  individ-  och
familjeomsorgen  samt  utbildningsnämnden  ta fram  ett förslag

Justeri6gsmännens
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att Allbo  Lärcenters  verksarnhet  flyttas  från  utbildningsnämnden

till  nämnden  för  individ-  och  familje-omsorgen.  I uppdraget

ingår  även  flytt  av gyinnasieskolans  samtliga  delar

Målsättningen  är att omorganisationen  ska gälla  från  och  med  1

januari  2019.

13. Uppdra  till  kommunstyrelsen  att genomföra  en kartläggning

inför  framtagande  av en jämställdhetsanalys.  Syftet  med  arbetet

är att  kartlägga  och  analysera  användningen  av de kommunala

medlen  ur  ett  jämställdhetsperspektiv.

14. Uppdra  till  omsorgsnämnden  att  under  planperioden  avveckla

delade  turer.

15.  Uppdra  till  utbildningsnämnden  att intensifiera  arbetet  med  att

miljöcertifiera  förskolor  och  skolor.  Medel  finns  att  söka  från

strategiska  anslaget.

16. Borgensramar  för  bolagen  år 2019  beslut  av fullmäktige  i

noyember  2018,

17. Nivå  på borgen  för  föreningar  på totalt  5,5 miljoner  kronor  från

beslut  år 2015  kvarstår.  Kornmunstyrelsen  kan  vid  behov

besluta  om  utökning  av borgen  till  föreningar  med  ytterligare

totalt  2,5 miljoner  kronor.

18. På gnind  av sena  budgetförutsättningar  som  vi  ej kunnat  ta

hänsyn  till,  justerar  vi  resultatnivån  till  2 miljoner  kronor.  Att  ge

komrnunstyrelsen  iuppdrag  att förbättra  resultatet  till

budgetbeslutet  i november.

Reservation

Alvesta  Alternativet  reserverar  sig  mot  beslutet.

Moderaterna  reserverar  sig  mot  beslutet.

Protokollet  skickas  till

Komtnunchef

Ekonomiavdelningen

Samtliga  nämnder

Just  ngsmannens Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

1.  ÅterrapporteringavpartistödfrånLiberalerna,dateradden18

juni  2018.

2. Återrapportering  av partistöd  från  Sverigedemokraterna,  daterad

den 15 juni  2018.

3. ÅterrapporteringavpartistödfrånVänsterpartiet,dateradden15

juni  2018.

4. Återapportering  av partistöd  från  Centerpartiet,  daterad  den  1l

juni  2018.

5. Återrapportering  av partistöd  från  Socialdemokraterna,  daterad

den  4 juni  2018.

6. ÅterrapporteringavpartistödfrånMiljöpartiet,dateradden15

maj  2018.

7. Återrapportering  av partistöd  från  Moderaterna,  daterad  den  4

maj  2018.

8. Återrapportering  av partistöd  från  Alvesta  Alternativet,  daterad

den  2 maj  2018.

9. Återrapportering  av partistöd  från  Kristdemokraterna,  daterad

den lO april  2018.

Redogörelse

Partistöd  får  ges till  politiska  partier  som  är representerade  i

kornmunfullmäktige, detta angivet i4  kap. 29 F3 i komrnunallagen
(2017:725).  Ett  parti  är representerat  om  det  har  fått  mandat  i

fullmäktige  för  vilket  en vald  ledamot  är fastställd  enligt  14 kap.

vallagen  (2005:837).  Redovisningen  ska avse perioden  1 januari-31

december  och  ges in  till  fullmäktige  senast  sex  månader  efter

redovisningsperiodens  utgång.  En  av mottagaren  utsedd  särskild

granskare  ska granska  om  redovisningen  ger  en rättvisande  bild  av

hur  mottagaren  har  använt  partistödet.  Granskarens  rapport  över

granskningen  ska bifogas  redovisningen.

Syfl:et  med  att  partignipperna  ska redovisa  och  granska  erhållet

partistöd  är att  underlag  för  beslut  kring  det  lokala  partistödet  ska  bli

öppnare  och  mer  tillgängligt  för  allmänheten  och  media.

Kornrnunfullmäktige  beslutar  årligen  om  utbetalning  av partistöd.

Har  kommunfullmäktige  inte  erhållit  redovisning  samt

granskningsrapport  med  intyg  från  partierna  inom  angiven  tidsram

kornmer  utbetalning  av partistöd  för  nästkornmande  år inte  att

betalas  ut.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att godkänna  de av partiernas

redovisade  partistöd.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS  201  8/1  55.003

Revidering  av  Regler  för  ersättning  till  förtroendevalda

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkornmunstyrelsen,dateratden5juni2018.

2.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den

15maj.

3. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad

den  19 april  2018.

4.  Förslag  till  Regler  för  ersättning  till  förtroendevalda,  daterad

den  19 april  2018.

5. Bilaga  till  Regler  för  ersättning  till  förtroendevalda,  daterad

den  19 april  2018.

Redogörelse

Under  hösten  2017  och  våren  2018  har  gnippledarna  i

kommunfullmäktige  genomfört  en översyn  av  komtnunens  Regler

för  ersättning till  förtroendevalda inför nästkornmande
mandatperiod.  Utifrån  den  genomförda  översynen  har

kommunledningsförva1tningen,  i samråd  med  gnuppledama,  utarbetat

ett  förslag  till  nya  arvodesregler.  Utgångspunkten  för  den

genomförda  översynen  och  de förslag  som  har  lagts  fram  har  varit  att

få arvodesreglerna  att  ge en mer  rättvisande  bild  av  uppdragens  olika

tyngd.

Utkastet  till  de nya  arvodesreglerna  har  utarbetats  utifrån  de

nuvarande  gällande  reglerna,  vilket  innebär  att  stora  delar  av

innehållet  är detsamma  som  tidigare.  De  största  ändringarna  som

presenteras  i det  nya  förslaget  är bland  annat  att  det  införs  ett

timarvode  istället  för  dagens  samrnanträdesarvode.  Timarvodet

föreslås  uppgå  till  0,27  % av  heltidsarvodet,  vilket  för  år 2018  är 129

kronor/timmen.  Timarvodet  kompletteras  även  med  ett  särskilt

inställelsearvode  (som  i det  nya  förslaget  kallas  för

samrnanträdesarvode),  men  som  ej ska  förväxlas  med

sammanträdesarvodet  som  upptas  inuvarande  gällande  regler.  Det

nya  sarnmanträdesarvodet  föreslås  gälla  för  protokollförda

sammanträden  för  fullmäktige,  nämnder,  styrelser  och  utskott  och

uppgå  294  kronor/sammanträde.

Arvodesnivåerna  för  ordförandena  har  inte  ändrats,  utan  följer

samrna  nivåer  som  de nu  gällande  reglerna.

De  ekonomiska  konsekvenserna  av ändringen  från  det  nuvarande

gällande  sarnmanträdesarvodet  till  timarvodet  medför  att  kostnaden

för  dagens  kortare  möten  såsom  beredningar  och  budgetmöten

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

kornmer  att minska,  medan  exempelvis  kostnaden  :för de
protokollförda  samrnanträdena  riskerar  att  öka  (förutsatt  att  mötet
varar  längre  än fyra  tirnrnar).

Yrkanden

Jan-Erik  Svensson  (AA)  yrkar  följande:

Vi ska ta bort alla 2:e vice ordförandeposter. Majoriteten fZtr ju  alla
ordförandeposter, så bör ju alla vice ordförandeposter gå till
minoriteten.  Jag  vill  också  att  kommunstyrelsens  vice

ordförandepost sänks från 60 till  50%, samt att det sker en Mjning
från 10 till  20% när det gäller alla vice or@randeinämnden  för
individ- och familjeomsorg, nämnden för  samhällsplanering,
utbildningsnämndert  samt  omsorgsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande  ställer  Jan-Erik  Svenssons  (AA)  yrkande  mot
kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut  och  finner  per  acklamation  att
fullmäktige  beslutar  enligt  kornmunstyrelsens  förslag  till  beshit.

Beslut

Kornmunfullmäktige beslutar att anta det nya förslaget till  Regler för
ersättning fi'r  förtroendevalda i Alvesta kommun att gälla från 1
januari  2019.

Reservation

Alvesta  Alternativet  reserverar  sig  mot  beslutet.

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Samtliga  nämnder

Juste$gsmännens
IS /2
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Alvesta  kommuns  strategi  för  ett  värdigt  liv  för  våra  äldre

medborgare

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånkoinmunstyre1sen,dateratden5juni2018.

2. Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 15 maj

2018.

3. Protokoll  från  omsorgsnämnden,  daterad  den  2 maj  2018.

4. Tjänsteskrivelse  från  omsorgsförvaltningen,  daterad  den 10 april

2018.

Redogörelse

I en tjänsteslaivelse,  daterad  den IO april  2018,  beskriver

omsorgsförvaltningen  att Sveriges  befolkning  rinder  de närmaste

årtionden  komrner  att  utgöras  av en allt  större  andel  personer  över  65

år och  en stor  del av dessa  kornmer  även  att vara  över  80 år. En

befo1kningsutveckling  som  går  mot  ett ökat  antal  äldre  invånare  i

kornmunen  förväntas  medföra  ett ökat  behov  av äldreomsorg.

En  annan  huvudfråga  är att det  inuvarande  struktur  finns  ett  glapp

mellan  hemtjänst  i det  egna  hemmet  och  omsorg  på ett särskilt

boende.  Likt  alla  medborgare  är äldre  unika  personer  med  olika

önskemål  och  behov.  Planeringen  av dagens  och  morgondagens

äldreomsorg  behöver  allt  mer  utgå  från  äldres  skilda  behov  och

anpassas  till  en ökad  heterogenitet.

Ett  förslag  på strategi  för  att kunna  möta  de äldre  invånarnas  behov

har  därför  tagits  fram.  Strategin  utgår  från  att den  gnindläggande

värderingen  ska vara  att  individens  behov  och  önskemål  ska stå i

centrum.  För  att kunna  nå strategin  behöver  Alvesta  kommun  bland

aru'iat satsa  på mötesplatser  och  aktiviteter  för  äldre  samt  olika  typer

av bostäder  anpassade  för  äldre.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  anta  Strategi  för  ett  värdigt  liv  för

Alvesta  kornmuns  äldre  medborgare.

Protokollet  skickas  till

Omsorgsnämnden

SlgIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Revidering  av  ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda

bolag

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkommunstyrelsen,dateratden5juni2018.

2.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den

15 maj  2018.

3. Tjänsteslaivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad

den  2 maj  2018.

4.  Utkast  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda

aktiebolag.

Redogörelse

Kommun1edningsförvaltningen  har  tillsammans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på  principer  för  ekonomisk

styrning  för  kornmunen  och  dess  helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna

översyn  har  varit  att  stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  styöngen

inom  kommunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  ritarbetat

förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  komrner  förslag  på  nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstying  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på  nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  Agardirektiv  för  Alvesta  kornmuns

helägda  aktiebolag.  Detta  är ett  dokument  som  föreslås  gälla  för

samtliga  bolag  och  är en slags  "ägarpolicy"  som  bland  annat  reglerar

roll-  och  ansvarsfördelningen  mellan  kornmunfullmäktige,

kornmunstyrelsen,  moderbolaget  samt  övriga  helägda  aktiebolag.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

l.  Anta  ägardirektiv  för  Alvesta  kornrnuns  helägda  aktiebolag.

2.  Uppmana  respektive  bolag  att  så snart  möjligt  på  bolagsstämma

fastställa  ägardirektiv  för  Alvesta  kornrnuns  helägda  aktiebolag.

3. Göra  en redaktionell  ändring  ikap  2 så att stycket  far  följande

lydelse: Av 10 kap 3 5 kommunallagen följer  särskilda krav när
kommunen  väljer  att  bedriva  verksamhetiett  helägt  aktiebolag.

Bestämmelserna innebär att fullmäktige skall...

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfulmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

201 8-06-'19

Protokollet  skickas  till

Samtliga  kommunala  bolag

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/1 76.003

Revidering  av  ägardirektiv  för  Alvesta  Kommunföretag  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkommunstyrelsen,dateratden5juni2018.

2. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 15

maj  2018.

3. Utkast  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kommunföretag  AB.

Redogörelse

Kommun1edningsförvaltningen  har  tillsarnmans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk

stying  för  komrnunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna

översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  stygen

inom  kommunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  utarbetat

förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kornmer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstynning  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på  nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  Agardirektiv  för  Alvesta

kommunföretag  AB.  Detta  är ett dokument  som  föreslås  gälla  för

samtliga  bolag  och  är en slags  "ägarpolicy"  som  bland  annat  reglerar

roll-  och  ansvarsfördelningen  mellan  kommunfullmäktige,

kommunstyrelsen,  moderbolaget  samt  övriga  helägda  aktiebolag.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Anta  ägardirektiv  för  Alvesta  Komrnunföretag  AB

2. Uppmana  Alvesta  Kommunföretag  AB  att så snart  möjligt  på

bolagsstämma  fastställa  ägardirektiv  för  Alvesta

Kornmunföretag  AB.

Protokollet  skickas  till

Alvesta  Kornmunföretag  AB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS 201  8/1 80.003

Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag

AB

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen,  daterat  den 5 juni  2018.

2. Protoko1lfrånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  3 maj  2018

4. Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag

AB,  daterad  den  3 maj  2018

5. Gällande  bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag  AB,

daterad  den  6 maj  2014

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kommunala  bolagen  har  motsvarande  funktion

som  reglementen  har  för  kornmunens  nämnder.  Det  är i

bolagsordningarna  som  kornmunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag

och  avgränsningar.

Kommunledningsförvaltningen  har  tillsamrnans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk

styrning  för  komrnunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna

översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  stynningen

inom  kommunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  utarbetat

förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kommer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstyg  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

Alvesta  Kornmunföretag  AB.  Förslaget  innehåller  främst  mindre

redaktionella  ändringar  jämfört  mot  den  nuvarande  gällande

bolagsordningen  (bland  annat  intervall  för  styrelsens  personliga

suppleanter  samt  att  särskilt  avsnitt  om  bolagsstärnmans  kompetens  är

flyttad  för  beslut  till  ägaren  moderbolag  alternativt

kornmunfullmäktige).

Jus4ngsmännens Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Beslut

Kommun'fullmälctige  beslutar  att:

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-06-19

1.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag  AB.

2. Uppmana  Alvesta  Kommunföretag  AB  att  så snart  det  är möjligt

på  bolagsstämrna  fastställa  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Alvesta  Kornmunföretag  AB

sign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS 2018/178.003
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Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Elnät  AB

Beslutsunderlag

l.  Protoko1lfrånkornmunstyrelsen,dateratdet5juni2018.

2. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  det 15

maj  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförva1tningen,  daterad

den  3 maj  2018.

4. Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Elnät  AB,

daterad  den  3 maj  2018.

5. Gällande  bolagsordning  för  Alvesta  Elnät  AB,  daterad  den  6 maj

2014.

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kommunala  bolagen  har  motsvarande  funktion

som  reglementen  har  för  kornmunens  nämnder.  Det  är i

bolagsordningarna  som  kornmunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag

och  avgränsningar.

Kommunledningsförvaltningen  har  tillsammans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastigl'iets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk

styn'iing  för  kornmunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med  deru'ia

översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  styn'iingen

inom  komrnunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  utarbetat

förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kommer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstyöng  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

Alvesta  Elnät  AB.  Förslaget  innehåller  främst  mindre  redaktionella

ändringar  jämfört  mot  den  nuvarande  gällande  bolagsordningen  (bland

annat  intervall  för  styrelsens  personliga  suppleanter  samt  att särskilt

avsnitt  om  bolagsstämmans  kompetens  är flyttad  för  beslut  till  ägaren

moderbolag  alternativt  komrnunfullmäktige).

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att:

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

1.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Elnät  AB.

2. Uppmana  Alvesta  Elnät  AB  att så snart  det  är möjligt  på

bolagsstämma  fastställa  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Alvesta  Elnät  AB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/1 77.003

Revidering  av  bolagsordning  för  AllboHus  Fastighets  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsen,  daterat  den 5 juni  2018.

2. Protokollfrånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,  daterad

den  3 maj  2018.

4. Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  AllboHus  Fastighets

AB,  daterad  den  3 maj  2018.

5. Gällande  bolagsordning  för  AllboHus  Fastighets  AB,  daterad

den  6 maj  2014

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kommunala  bolagen  har  motsvarande  funktion

som  reglementen  har  för  kornrnunens  nämnder.  Det  är i

bolagsordningarna  som  kornmunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag

och  avgränsningar.

Kornmunledningsförvaltningen  har  tillsammans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk

styöng  för  kornmunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna

översyn  har  varit  att  stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  styöngen

inom  kommunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  utarbetat

förslag  till  nya  ägardirelctiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kommer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstyöng  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

AllboHus  Fastighets  AB.  Förslaget  iru'iehåller  främst  mindre

redaktionella  ändringar  jämfört  mot  den  nuvarande  gällande

bolagsordningen  (bland  annat  intervall  för  styrelsens  personliga

suppleanter  samt  att särskilt  avsnitt  om  bolagsstärnmans  kompetens  är

flyttad  för  beslut  till  ägaren  moderbolag  alternativt

kommunfullmäktige).

Just  'ngsmannens Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-06-19

l.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  AllboHus  Fastighets  AB.

2. Uppmana  AllboHus  Fastighets  AB  att  så snart  det  är möjligt  på

bolagsstämrna  fastställa  bolagsordningen

Protokollet  skickas  till

AllboHus  Fastighets  AB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/1  79.003

Sida
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Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Energi  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkommunstyrelsen,dateratden5juni2018.

2. Protoko1lfrånkornmunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den  3 maj  2018.

4.  Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Energi  AB,

daterad  den  3 maj  2018.

5. Gällande  bolagsordning  för  Alvesta  Energi  AB,  daterad  den  6

maj  2014.

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kommunala  bolagen  har  motsvarande  funktion

som  reglementen  har  för  komrnunens  nämnder.  Det  är i

bolagsordningarna  som  kornmun'fullmäktige  anger  bolagets  rippdrag  och

avgränsningar.

Kommunledningsförvaltningen  har  tillsammans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på  principer  för  ekonomisk  stying

för  kommunen  och  dess  helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna  översyn

har  varit  att  stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  styöngen  inom

kommunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  utarbetat  förslag  till

nya  ägardirektiv  för  Alvesta  komrnuns  helägda  aktiebolag  och  nya

bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten  2018

kommer  förslag  på  nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstyöng  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på  nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

Alvesta  Energi  AB.  Förslaget  innehåller  främst  mindre  redaktionella

ändiingar  jämfört  mot  den  nuvarande  gällande  bolagsordningen  (bland

aru'iat  intervall  för  styrelsens  personliga  suppleanter  samt  att  särskilt

avsnitt  om  bolagsstärnmans  kompetens  är flyttad  för  beslut  till  ägaren

moderbolag  alternativt  kommunfullmäktige).
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Kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-19

1.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Energi  AB.

2. Uppmana  Alvesta  Energi  AB  att  så snart  det  är  möjligt  på

bolagsstämma  fastställa  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Alvesta  Energi  AB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS 201  8/181  .003

Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Renhållnings  AB

Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  kornmunstyrelsen,  daterat  den  5 juni  2018.

2. Protokollfrånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

3. Tjänsteslaivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad

den  3 maj  2018.

4. Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Renhållnings

AB,  daterad  den  3 maj  2018.

5. Gällande  bolagsordning  för  Alvesta  Renhållnings  AB,  daterad

den  6 maj  2014.

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kommunala  bolagen  har  motsvarande  funktion

som  reglementen  har  för  kommunens  nämnder.  Det  är i

bolagsordningarna  som  kornmunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag

och  avgränsningar.

Kommun1edningsförvaltningen  har  tillsarnmans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomiclieferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk

styrning  för  kornmunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna

översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  styöngen

inom  kommunkoncernen.  Arbetsgnuppen  har  bland  annat  utarbetat

förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag

ocli  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kommer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstying  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på  nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

Alvesta  Renhållnings  AB.  Förslaget  innehåller  främst  mindre

redaktionella  ändringar  jämfört  mot  den  nuvarande  gällande

bolagsordningen  (bland  annat  intervall  för  styrelsens  personliga

suppleanter  samt  att särskilt  avsnitt  om  bolagsstärnmans  kompetens  är

flyttad  för  beslut  till  ägaren  moderbolag  alternativt

kommunfullmäktige).
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Kommunfullmäktige

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Sida
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1. Anta  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Renhållnings  AB.

2. Uppmana  Alvesta  Rerföållnings  AB  att så snart  det  är möjligt  på

bolagsstämrna  fastställa  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Alvesta  Renhållnings  AB

SlgIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/1 82.003
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Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  komrnunstyrelsen,  daterat  den 5 juni  2018.

2. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 15

maj  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad

den  3 maj  2018.

4. Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB,

daterad  den 3 maj  2018.

5. Gällande  bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB,  daterad  den

6 maj  2014.

Redogörelse

Bolagsordi'iingar  för  de koinmunala  bolagen  har  motsvarande  funktion

som  reglementen  har  för  kommunens  nämnder.  Det  är i

bolagsordningarna  som  kornmunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag

och  avgränsningar.

Kornmunledningsförva1tningen  har  tillsarnmans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk

styrning  för  kommunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna

översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den ekonomiska  styingen

inom  kommunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  utarbetat

förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kornrnuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kornmer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstying  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på nya  styrdokument  bereds  nu  ripp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

Alvesta  Utveckling  AB.  Förslag  till  reviderad  bolagsordning  är både  en

anpassning  mot  uppdrag  för  utvecklingsarbete  enligt  gällande

ägadirektiv  i skrivning  om  syfte  och  ändamål  samt  innehåller

redaktionella  uppdateringar  för  likvärdighet  gentemot  de andra

bolagsordningarna  ikommunen  (bland  annat  intervall  för  styrelsens

personliga  suppleanter  samt  att särslält  avsnitt  om  bolagsstämmans

kompetens  är flyttad  för  beslut  till  ägaren  moderbolag  altemativt

kornmunfullmäktige).

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-19

1.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB.

2. Uppmana  Alvesta  Utveckling  AB  att så snart  det  är möjligt  på

bolagsstämrna  fastställa  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Alvesta  Utveckling  AB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS 201 8/1 83.003

Revidering  av  bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkornmunstyrelsen,dateratden5juni2018.

2.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  det  15

maj  2018.

3. Tjänsteslaivelse  från  koinmunledningsförva1tningen,  daterad

den  3 maj  2018.

4.  Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB,

daterad  den  3 maj  2018.

5. Gällande  bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB,  daterad  den

25 juni  2003.

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de komrnunala  bolagen  har  motsvarande  funktion

som  reglementen  har  för  kommunens  nän'u'ider.  Det  är i

bolagsordningarna  som  kornrnunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag

och  avgränsningar.

Kornmunledningsförvaltningen  har  tillsarnmans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på  principer  för  ekonomisk

stymng  för  kommunen  och  dess  helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna

översyn  har  varit  att  stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  styöngen

inom  kommunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  utarbetat

förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kornmer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstyrning  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på  nya  styrdolcument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

Bredband  i Värend  AB.  Bredband  iVärend  AB  är dotterbolag  till

Alvesta  Elnät  AB  och  har  som  enda  uppgift  att  äga  kommunens  aktier  i

det  regionala  stadsnätsbolaget  Wexnet.  Förslag  till  reviderad

bolagsordning  för  Bredband  iVärend  AB  innehåller  förutom

redaktionella  ändringar  även  fö  anpassning  gentemot  kornmunens

övriga  bolagsordningar,  för  en ökad  likvärdighet  i styrdokumentens

utformning  och  innehåll  (bland  aru'iat  intervall  för  styrelsens  personliga

suppleanter  samt  att  särskilt  avsnitt  om  bolagsstärnmans  kompetens  är

flyttad  för  beslut  till  ägaren  moderbolag  alternativt

komrnunfullmäktige).

Slgll Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beslritar  att:

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

1.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB.

2. Uppmana  Bredband  i Värend  AB  att  så snart  det  är  möjligt  på

bolagsstämma  fastställa  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Bredband  i Värend  AB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KFg74

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  2017/386.640

Svar  på  motion  (M)  om  att  inrätta  uteförskolor  i Alvesta

kommun

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkornmunstyrelsen,dateratden5juni2018.

2. Protokol1frånkommunstyre1sensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  komrnun1edningsförvaltningen,  daterad

den  1 maj  2018.

4.  Yttrandefrånutbildningsnämnden,dateratden10april2018.

5. Tjänsteskrivelse  från  utbi1dningsförvaltningen,  daterad  den  1

mars  2018.

6. Motion,dateradden13december2017.

Redogörelse

I en  motion  som  inkom  den  13 december  år 2017  föreslår  Björn

Tisjö  (M)  och  Gunilla  Gustafsson  (M)  att  kornrnunfullmäktige

beslutar  att  inom  ramen  för  den  utredi'ffng  som  pågår  för  att  uppföra

en ny  skolbyggnad  i Alvesta  centrum  även  utreda  möjliglieterna  till

att  inrätta  en uteförskola.  Motionärerna  föreslår  även  att  Alvesta

kommun  i övrigt  utreder  möjligheterna  till  att  inrätta  uteförskolor  i

kommunen.

Utbildningsnämnden  har  yttrat  sig  i ärendet  och  beslutade  den  IO

april  2018  att  föreslå  kornrnunfiillmäktige  att  bifalla  motionen.  Detta

eftersom  såväl  utbildningsförvaltningen  som  berörda  förskolechefer

och  rektorer  ställer  sig  positiva  till  möjligheten  att  erbjuda

uteförskola  som  en altemativ  driftsform.

Yrkanden

Björn  Tisjö  (M)  yrkar  bifall  till  motionen.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  bifalla  motionen.

Protokollet  skickas  till

Utbildningsnämnden

Utbil  dningschef

SlgIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KF  g 75

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  7/252.820

Svar  på medborgarförslag  skatepark  i Moheda

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsen,  daterat  den 5 juni  2018.

2. Protokollfrånkornmunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 1 maj  2018.

4. Yttrandefrånku1tur-ochfötidsnämnden,dateratden16april

2018.

5. Medborgarförslag,dateradden14juli2017.

Redogörelse

Den  31 oktober  2017  beslutade  kornmunfullmäktige  att godkänna

behandlingen  av det  inkomna  medborgarförslaget  om  en skatepark  i

Moheda.  Arendet  har  sedan  dess remitterats  från  kornmunstyrelsen

till  kultur-  och  fötidsnämnden.  På kultur-  och  fritidsnämndens

samrnanträde  den 16 april  2018  beslutade  nämnden  att föreslå

kornmunfullmäktige  besluta  att ställa  sig  positiv  till  en fortsatt

utredning  av förslaget  om  att imätta  en skatepark  i Moheda.

Kornmunledningsförvaltningen  föreslår  att  kultur-  och

fritidsnämnden  får  i uppdrag  att fortsatt  ritreda  möjligheten  att  inrätta

en skatepark  i Moheda.  Utredningen  bör  ske i samverkan  med  det

lokala  föreningslivet  för  att utveckla  id6n  och  se över  möjliga

driftslösningar.

Beslut

Kommunfullmäktige  besluta  att:

1.  Ställa  sig  positiv  till  medborgarförslagets  intentioner  och  ge

kultur-  och  fötidsnämnden  i uppdrag  att, i samråd  med  det

lokala  föreningslivet,  vidare  ritreda  möjligheten  att  inrätta  en

skatepark  i Moheda.

Protokollet  skickas  till

Kultur-  och  fötidsnämnden

Fritidschef

Förslagsställaren

Slgll Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  7/372.819

Sida

<i(sa)

Svar  på medborgarförslag  angående  att  utnyttja  en  del  av

Borslövsvallen  i Moheda  till  aktivitetsplats  och  lekplats

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkornmunstyrelsen,dateratden5juni2018.

2. Protokollfrånkoinmunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 1 maj  2018.

4. Medborgarförslag,  daterat  den 5 december  2017.

Redogörelse

Den  19 december  2017  beslutade  kommunfullmäktige  att godkäi'ina

behandlingen  av det  inkomna  medborgarförslaget  om  att använda  en

del  av Borslövsvallen  i Moheda  till  en aktivitetsplats  och  lekplats.

Årendet  skickades  till  kommunstyrelsen  för  beredning  inom  sex

månader.  Den  24  januari  2018  remitterade  kommunstyrelsen  ärendet

till  kultur-  och  fötidsnämnden  för  yttrande  som  skulle  vara

koinmunstyrelsen  tillhanda  senast  den  20 april.  Yttrandet  har  inte

inkornmit.

På uppdrag  av kommunstyrelsens  ordförande  har

kommunledningsförvaltningen  tagit  upp  ärendet  för  beredning  till

arbetsutskottet.  Komrnunledningsförvaltningen  ställer  sig  positiv  till

medborgarförslaget  och  föreslår  att  kultur-  och  fötidsnämnden  får  i

uppdrag  att samråda  med  det  lokala  föreningslivet  för  att ritveckla

id6n  och  se över  möjliga  driftslösningar.  Kultur-  och  fritidsnämnden

ges även  i uppdrag  att  i berörda  delar,  exempelvis  vad  gäller

anläggning  av en lekplats,  även  sarnråda  med  nämnden  för

samhällsplanering.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

l.  Ställa  sig  positiv  till  medborgarförslagets  intentioner  och  ge kultur-

och  fritidsnämnden  i uppdrag  att, i samråd  med  det  lokala

föreningslivet,  vidare  utreda  möjligheten  att  inrätta  en

aktivitetsplats  och  lekplats  iMoheda.  Kultur-  och  fritidsnämnden

ges även  i uppdrag  att i berörda  delar,  exempelvis  vad  gäller

anläggning  av en lekplats,  samråda  med  nämnden  för

samhällsplanering.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Protokollet  skickas  till

Kultur-  och  fötidsnämnden

Fritidschef

Förslagsställaren

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/206.007

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  VoB

Kronoberg  2017

Beslutsunderlag

1.  Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  VoB  Kronoberg

2017,  daterad  den  28 maj 2018.

Redogörelse

VoB  Kronoberg  har  överlämnat  årsredovisning  och  revisionsberättelse

för  år 2017.  Revisorerna  för  VoB  har  föreslagit  kornmunfullmäktige  att

godkänna årsredovisningen för år 2017, samt att bevi5a  direktionen för
VoB  ansvarsföhet  för  år 2017.

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beslutar  att:

l.  För  sin  del godkänna  årsredovisningen  för  VoB  Kronoberg  för

år 2017.

2. Bevi5a ledamöterna i direktionen för VoB ansvarsfrihet för
verksamhetsåret  2017.

Jäv

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

(M)  ihandläggningen  av beslutet.

Protokollet  skickas  till

VoB  Kronoberg

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

43(53)



möona»'e"maunf

Kommunfullmäktige

KF  g 78

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/161  .OOO

Anmälan  och  svar  på interpellation  från  David

Kristiansson  (SD)  till  utbildningsnämndens  ordförande

Lars-Olof  Petersson  (S) angående  skolpersonals
lämplighet

Beslutsunderlag

1.  Interpellation,dateradden7maj2018.

Redogörelse

David  Kristiansson  (SD)  har  i en interpellation  till

utbildningsnämndens  ordförande  Lars-Olof  Petersson  (S)  ställt

frågor  angående  skolpersonals  lämplighet.  Björn  Tisjö  (M)

aktualiserar  frågan  om  interpellationen  får  ställas  eftersom  det  berör

ett  internt  personalärende.

Eftersom  ledamoten  som  har  ställt  interpellationen  inte  är närvarande

på  dagens  sarnmanträde  så tar  fullmäktige  beslut  om  interpellationen

får  ställas  på  nästkomn'iande  sarnmanträde.  Lars-Olof  Pettersson  (S)

har  delgivit  fullmäktige  ett  skriftligt  svar  som  läggs  till  handlingarna.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Interpellationen  skjuts  fram  till  nästkornmande  samrnanträde

Protokollet  skickas  till

David  Kristiansson  (SD)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/1  59.000

Sida

45(53)

Anmälan  av  interpellation  från  Tomas  Hedevik  (S)  till

Mikael  Johansson  (M)  angående  aprilskämt

Beslutsunderlag

1.  Interpellation,  daterad  den  30 april  2018.

Redogörelse

Tomas  Hedevik  (S)  har  i en interpellation  till  Moderaternas  gnippledare

Mikael  Johansson  (M)  ställt  frågor  angående  aprilskämt.  Mikael

Johansson  (M)  har  delgivit  komrnunfullmäktige  att  ett  muntligt  svar

kommer  att  ges på dagens  sarnmanträde.

Mikael  Johansson  (M)  begär  att  få ställa  en ordningsfråga  till  fullmäktige

gällande  att  interpellationens  innehåll  inte  följer  kommunfullmäktiges

arbetsordning.

Ordförande  ftaågar  sedan  interpellanten  om  interpellanten  drar  tillbaka  sin

interpellation.  Interpellanten  drar  därmed  tillbaka  sin  interpellation  på

gd  av dess  inaktualitet.

Yrkanden

Mikael  Johansson  (M)  yrkar  bifall  till  att  interpellationen  inte  får

ställas.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Interpellanten  drar  tillbaka  sin  interpellation.

Protokollet  skickas  till

Tomas  Hedevik  (S)

Mikael  Johansson  (M)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS 201 8/1 88.000

Svar  på  enkel  fråga  från  Lars-Olof  Franzån  (AA)  till  Hagart

Valtersson  (C)  om  ombyggnation  av  Centralplan  i Alvesta

Beslutsunderlag

1.  Interpellation,dateradden6april2018.

Redogörelse

Lars-Olof  Franzfö  (AA)  har  ställt  följande  fråga  till

sarnhäl1splaneringens  ordförande  Hagart  Valtersson  (C)  om

ombyggnation  av Centralplan  i Alvesta.

l.  Hur  förklarar  du  som  ordförande  i nämnden  att så stora  projekt

kan  handhas  utan  att  vederbörliga  beslut  fattats  ivarken  din

nämnd  eller  skickats  vidare  till  kommunstyrelsen?

Hagart  Valtersson  (C)  har  delgivit  kommunfullmäktige  ett  yttrande  som

svar  på  frågan  och  frågan  besvaras  därmed  på  dagens  sammanträde.

Beslut

l.  Kornmunfullmäktige  beslutar  att  frågan  får  ställas  vid  dagens

sammanträde.

2. Kornmunfullmäktige  beslutar  att  frågan  anses  besvarad.

Protokollet  skickas  till

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Hagart  Valtersson  (C)

SigIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/213.000
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Anmälan  och  svar  på  interpellation  från  Börge  Nielsen  (V)

till  Tommy  Mases  (S)  angående  sekretessbelagda

handlingar

Beslutsunderlag

l.  Interpellation,  daterad  den  1l  juni.

Redogörelse

Börge  Nielsen  (V)  har  i en interpellation  till  ordförande  i AllboHus

Fastighets  AB,  Tommy  Mases  (S)  ställt  frågor  angående

sekretessbelagda  handlingar.

Tornmy  Mases  (S)  har  delgivit  kommunfullmäktige  ett  skriftligt  svar  på

interpellationen  och  besvarar  därmed  interpellationen  på  dagens

sarnmanträde.

Beslut

l.  Kommunfullmäktige  beslutar  att  interpellationen  får  ställas  vid

dagens  sarnmanträde.

2. Kornmunfullmäktige  beslutar  att  interpellationen  anses  besvarad.

Protokollet  skickas  till

Börge  Nielsen  (V)

Tommy  Mases  (S)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS 2018/224.000

Anmälan  och  svar  på  enkel  fråga  från  Björn  Tisjö  (M)  till

Lars  Olof  Petersson  (S)  angående  avveckling  av

friförskola

Beslutsunderlag

1.  Enkel  fråga,  daterad  den 15 juni  2018

Redogörelse

Björn  Tisjö  (M)  har  ställt  följande  fråga  till  utbildningsnämndens

ordförande  Lars  Olof  Petersson  (S):

*  Hur  ser avvecklingsplanen  ut för  den  muslimska  förskolan

Änglagård  med  113 inskrivna  bam?

Lars  Olof  Petersson  (S)  besvarar  frågan  muntligt  på dagens

sammanträde.

Beslut

l.  Kommunfullmäktige  beslutar  att frågan  får  ställas  vid  dagens

sammanträde.

2. Kommunfullmäktige  beslutar  att  frågan  anses besvarad.

Protokollet  skickas  till

Björn  Tisjö  (M)

Lars  Olof  Petersson  (S)

JusJ'5ngsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS 20'1 8/232.113

Val  av  Fredrik  Reinholdsson  (M)  som  revisor  för

kommunens  förvaltade  stiffelser

1. Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den 19 juni  2018.

Redogörelse

Mats  Johnson  (M)  har  lämnat  in  ett entledigande  från  sina  uppdrag

som  revisor  och  revisorordförande.  Kornrnunfullmäktige  beshitade

vid  fullmäktiges  sarnmanträde  den 8 maj  2018  att entlediga  Mats

Johnson  (M)  från  sitt  uppdrag  som  revisor  och  revisorordförande  i

Alvesta  kommun.  Mats  Johnson  (M)  hade  även  uppdraget  som

revisor  för  kornmunens  förvaltade  stiftelser  och  därmed  bör  ett

fyllnadsval  genomföras.  Därmed  har  fullmäktige  i uppdrag  att utse

en ny  revisor  för  kornrnunens  förvaltade  stiftelser.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Fredrik  Reinholdsson  (M)  som  revisor  för  kornrnunens

förvaltade  stiftelser.

Protokollet  skickas  till

Revisionen

Revisorordförande

Personalavdelningen

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KS  201  8/233.113

Val  av  Fredrik  Reinholdsson  (M)  som  ersättande  revisor

för  Stiftelsen  Inga-Britt  och  Sven  Gunnars  minne

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den  19  juni.

Redogörelse

Mats  Johnson  (M)  har  lämnat  in  ett  entledigande  från  sina  uppdrag

som  revisor  och  revisorordförande.  Kornmunfullmäktige  beslutade

vid  fullmäktiges  sammanträde  den  8 maj  2018  att  entlediga  Mats

Johnson  (M)  från  sitt  uppdrag  som  revisor  och  revisorordförande  i

Alvesta  kommun.  Mats  Johnson  (M)  hade  även  uppdraget  som

ersättande  revisor  för  Stiftelsen  Inga-Britt  och  Sven  Gunnars  minne

och  därmed  bör  ett  fyllnadsval  genomföras.  Därmed  har  fullmäktige

iuppdrag  att  utse  en ny  ersättande  revisor  för  Stiftelsen  Inga-Britt

och  Sven  Gunnars  minne.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Fredrik  Reinholdsson  (M)  som  ersättande  revisor  för

Stiftelsen  higa-Britt  och  Sven  Gunnars  minne.

Protokollet  skickas  till

Revisionen

Revisorordförande

Personalavdelningen

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Val  av  Fredrik  Reinholdsson  (M)  som  revisor  för

kommunalförbundet  VoB

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den 19 juni.

Redogörelse

Mats  Johnson  (M)  har  lämnat  in  ett entledigande  från  sina  uppdrag

som  revisor  och  revisorordförande.  Kommunfullmäktige  beslutade

vid  fullmäktiges  sarnmanträde  den  8 maj  2018  att  entlediga  Mats

Johnson  (M)  från  sitt  uppdrag  som  revisor  och  revisorordförande  i

Alvesta  kommun.  Mats  Johnsson  (M)  hade  även  uppdraget  som

revisor  för  korninunalförbundet  VoB  och  därmed  bör  ett fyllnadsval

genomföras.  Därmed  har  fullrnäktige  i uppdrag  att utse en ny

ersättande  revisor  för  kornmunalförbundet  VoB.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Fredrik  Reinholdsson  (M)  till  revisor  för  kommunalförbundet

VoB  Kronoberg.

Protokollet  skickas  till

Revisionen

Revisorordförande

Personalavdelningen

SlgIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Val  av  Fredrik  Reinholdsson  (M)  som  ersättande  revisor

för  Alvesta  Renhållnings  AB

l.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den  19  juni

Redogörelse

Mats  Johnson  (M)  har  lämnat  in  ett  entledigande  från  sina  uppdrag

som  revisor  och  revisorordförande.  Kommunfullmäktige  beslutade

vid  fullmäktiges  samrnanträde  den  8 maj  2018  att  entlediga  Mats

Johnson  (M)  från  sitt  uppdrag  som  revisor  och  revisorordförande  i

Alvesta  korni'nun.  Mats  Johnson  (M)  hade  även  uppdraget  som

ersättande  revisor  för  Alvesta  Renhållnings  AB  och  därnned  bör  ett

fyllnadsval  genomföras.  Därmed  har  fullmäktige  i uppdrag  att  utse

en ny  ersättande  revisor  för  Alvesta  Renhållnings  AB.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Fredrik  Reinholdsson  (M)  till  ersättande  revisor  för  Alvesta

Renhållnings  AB.

Protokollet  skickas  till

Revisionen

Revisorordförande

Personalavdelningen

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



8ö1vestmaunf

Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-06-19

KF  g 87

Meddelanden

Redogörelse

Följande  meddelanden  delges  till  komrnunfullmäktige:

1.  Kallelse  till  årsstämrna  och  årsredovisning  för  Kornmunassurans

Syd  Försälaing  AB  2018.

Beslut

Kommunfiillmäktige  noterar  informationen.

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  5 maj  20'18
g

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

1.  Per  Ribacke s I

2.  Frida  Christensen s 1

3. Robert  Olesen s 1

4.  Rose-Marie  Larsson s 1

5. Sebastian  Ohlsson s 1

6.  Peter  Johansson s I

7.  Lars-Olof  Petersson s 1

8.  Lisbeth  Holmqvist s I

9.  Jessica  Håkansson s Gunnel  Nordahl 1

IO. Johnny  Lundberg s I

11.  Tomas  Hedevik s I

12.  Anita  Lindstedt s 1 Närvarande  gg 54 - 60

I 3. Tommy  Mases s 1

14.  Thomas  Haraldsson c I

15.  Sven  Sunesson c 1

16.  Monica  Pihl c 1

17.  Jonas  Engkvist c I

18.  Hagart  Valtersson c 1

I 9. Andreas  Nilsson c I

20. Helåne  Andersson c I

21. Birgit  Andersson MP Kent  Mandorff 1

22.  Anita  Thörn  von  Rosen MP 1

23.  Thomas  Johnsson M I

24. Mikael  Johansson M I



25. Helen  Gustavsson
M 1

26. Matz  Athley
M 1

27. Niclas  Salomonsson
M I

28. Gunilla  Gustafsson M
John  -  Erik

Pettersson I

29.  Tomas  Öhling M I

30. Rune  Gustafsson M 1

31. Björn  Tisjö M 1

32. Sara  Karlsmo M I

33. Lennart  Johansson SD

34. David  Kristiansson SD

35. Thomas  Falk SD

36. Fredrik  Johansson SD

37. Gustaf  Arvidsson SD

38. Lars-Olof  Franzån AA I

39. Jan-Erik  Svensson AA 1

40. Isabell  Barindelli AA

41.  Jan  Johansson AA 1

42.  Christer  Brincner KD 1

43.  Roxana  Sepulveda KD Sten-Åke  Carlsson I

44.  Börge  Nielsen v I

45. Ola  Andersson v I

46.  Bengt-Olof  Söderström L 1

47. Benny  Lundh

Johansson



48.  Tommy  Ernemyr

49.  Bertil  Olsson,  ordf s I

RESULTAT


