
mWornl"maunf
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Kommunfullmäktige

Plats  och  tid Den  31 oktober  2017,  klockan  18:30-21.30

Sarmnanträdesrummet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Sida

1(51)

Ajournering  mellan 8) 77 och !ffi 78, klockan 19:50-20:10

Justerade paragrafer fl 8,68- 109

Paragraferna  behandlades  i följande  ordning:  gg 68-69,  87-92,  70-86,  93-109.

Beslutande Per  Ribacke  (S)

Torbjörn  Svensson  (S),  ersättare  för  Frida

Chnstensen

Robert  Olesen  (S)

Rose-Marie  Larsson  (S)

Sebastian  Ohlsson  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Peter  Johansson  (S)

Bertil  Olsson  (S),  ordförande

Gunnel  Nordahl  (S),  ersättare  för  Lisbeth

Holmqvist  (S)

Jessica  Håkansson  (S)

Johmiy  Lundberg  (S)

Tomas  Hedevik  (S)

Anita  Lindstedt  (S)

Tormny  Mases  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Sven  Sunesson  (C)

Monica  Pihl  (V)  1 :e vice  ordförande

Jonas  Engkvist  (C)

Hagart  Valtersson  (C)

Andreas  Nilsson  (C)

Margareta  Berggren  (C),  ersättare  för

Helföe  Andersson  (C)

Hanna  Evelyndotter  (MP)  ersättare  för

Birgit  Andersson  (MP)

Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)

Mikael  Johansson  (M)

Helen  Gustavsson  (M)

Gunilla  Gustafsson  (M)

John-Erik  Pettersson  (M),  ersättare  för

Matz  Athley  (M)

Kia  Johnsson  (M),  ersättare  för  Niclas

Salomonsson  (M)

Tomas  Ohling  (M)

Rune  Gustafsson  (M)

Björn  Tisjö  (M)

Sara  Karlsmo  (M)

Lennart  Johansson  (SD)

David  Kristiansson  (SD)

Fredrik  Johansson  (SD)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Jan-Erik  Svensson  (AA)

Isabell  Barindelli  (AA)

Christer  Brincner  (KD)

Roxana  Sepulveda  (KD)

Börge  Nielsen  (V)

Ola  Andersson  (V)

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

ordförande

Utses att justera Helen  Gustavsson  (M)  och  Hagart  Valtersson  (C)

Övr!ga närVarande  Kristiina  Kosunen  Eriksson,

komrnunchef

Lisa  Åberg, kanslichef

Christina  Utterström,  ekonomichef

-t"'o'tiqidlyg
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Tid och plats för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Måndagen  den  6 november  2017,  klockan  15.00

Alvesta kJ::,,j,m,imnunloedningsförvaltningen

Bertil  Olsson  (S

Helen Gustavsson  (M) Hagart  V

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkämiagivits  genom  anslag  på

kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige

2017-10-31

iv;na»«moihi'ffit'M'sa  a'1'-7-11K - 2ox1-lt-S1!
K  a gsförvaltningen,  Alvesta

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign

A  I 'A'
Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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KF 5 68

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Ordföranden  frågar  komrnunfullmäktige  om  nedan  dagordning  kan

godkämias  och  behandlas  på dagens  samrnanträde:

1.  Närvaro

2.  Val  av  justerare

3.  Fastställande  av dagordning

4.  Allmärföetens  frågestund  (klockan  18.30)

5. Inforrnation  från  ordföranden

6. Aktuellt  från  revisorerna

7. Amnä1anfrånomsorgstämndenomöverskridandeavbudget2017

8. Am'nälan  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg  om

överskridande  av budget  2017

9.  Beslut  om  Alvesta  kommuns  delårsrapport  per  augusti  2017

10.  Beslut  om  saim'nanträdesplan  för  år 2018

11.  Beslut  om  avgifter  för  babysim

12.  Besvarande  av  medborgarförslag  angående  att  tillsätta  en gmpp  för

utvecklingen  av centmmhandeln  inom  Alvesta  tätort

13.  Besvarande  av  motion  (M)  avseende  säkra  korsningen  vid  infarten

till  Vislanda

14.  Besvarande  av  motion  (M)  angående  korsningen  vid  Storgatan-

Sockenvagen-Olvägen  s Vislanda

15.  Besvarande  av  medborgarförslag  angående  frarnkomligheten  på

Klosterleden

16.  Besvarande  av  medborgarförslag  om  korru'nunens  skogspolicy

17.  Beslut  om  utökning  av verksamhetsområde  för  vatten  och  avlopp

avseende  området  för  Spåningslanda  etapp  2

18.  Beslut  om  ny  förbundsordning  för  Sarnordningsförbundet  Värend

19.  Uppföljmng  av obesvarade  medborgarförslag  och  motioner

20. Redovismng från omsorgsnämnden om el verkställda beslut enligt
SoL  och  LSS  per  juni  2017

21.  Amnälan  av ny  gruppledare  för  Sverigedemokraterna

22.  Anrnälan  av  medborgarförslag  och  motioner

23. Anmälan  av interpellationer  ocli  fragor

24.  Val  och  entlediganden

25.  Meddelanden

Beslut

Kominunfullmäktige  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordmng.

Justeringsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Allmänhetens  frågestund

Redogörelse

Allmärföeten  ska, i enlighet  med  koimnunfullmäktiges  arbetsordning  Fg

24, vid  varje  sarnmanträde  med  koim'nunfullmäktige  beredas  tillfälle

att ställa  frågor  inom  Alvesta  korm'nuns  kompetensområde.

i Vid  dagens  saimnanträde  ställdes  inga  frågor  från  allmänheten.

I

l

r

Justei'fögsmämiens sign l Beslutsexpediering

Å"f- A N'7

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-31

KF  g 70

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Koinrnunful1mäktiges  ordförande  informerar  kommunfullmäktige  om

följande:

*  Fullmäktiges  presidium  kominer  att återkorru'na  med  exakt

klockslag  för  fu1lmäktigesami'nanträdet  den  19 december.

Sammantradet  kormner  att  hållas  pa eftenmddagen.

@ De  ledamöter  och  ersättare  som  fortsatt  vill  ha  en prerrumeration

på  tidningen  Dagens  Sainhälle  ska  meddela  detta  till

kornmunkansliet.

@ Ledamöter  och  ersättare  som  begär  ersättning  för  förlorad

arbetsinkomst  behöver  lämna  in  uppdaterade  intyg  till

korru'nunens  löneenhet.

Bes1ut

Kormnunfullmäktige  noterar  informationen.

Juster+ngsmannens  sign Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande

Sida
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Aktuellt  från  revisorerna

Redogörelse

Revisorernas  ordförande  Mats  Jomsson  (M)  inforrnerar  om  det  svar

som  kornmunstyrelsen  har  lämnat  på  revisorernas  granskning  av IT-

verksamheten.  Revisorerna  kormner  följa  upp  att  komnmnstyrelsens

redovisade  förslag  till  åtgärder  vidtas.

Komrnunfullmäktige  informeras  också  om  att  revisorerna  har  beslutat

att  granska  hanteringen  av  privata  medel  inom  omsorgsverksarrföeten

samt  kormnunens  förebyggande  arbete  mot  våldsbejakande

extremism.

Beslut

Koimnunfullmäktige  noterar  informationen.

fjU::

Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande

Sida
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KF  g 72 KS 201  7/294.041

Anmälan  från  omsorgsnämnden  om  överskridande  av

budget

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  omsorgsnäinndens  arbetsutskott,  daterat  den 14

september  2017.

2. Skrivelse  från  omsorgsnämndens  ordförande,  daterad  den  27

september  2017.

Redogörelse

Den  14 september  2017  behandlade  omsorgsnämndens  arbetsutskott

omsorgsnämndens  delårsrapport  per  augusti  månad  2017.  Vid  detta

sarnmanträde  beslutade  omsorgsnämndens  arbetsutskott  att ge

omsorgsnämndens  ordförande  iuppdrag  att ta fram  en skrivelse  för  att

anrnäla  den  prognostiserade  budgetavvikelsen  till

koimnunfullmäktige.

I en skrivelse  daterad  den  27 september  2017  redogör

omsorgsnämndens  ordförande  för  att näinnden  förväntas  ha ett resultat

i fonn av ett överslaidande av budget för 2017 med cirka 14 mi5oner
kronor.  Orsakerna  till  budgetavvikelsen  anges  bland  amiat  att vara:

1.  Kraftigtökade1önekostnaderiverksamheten

2. Volyrnökning  i kombination  med  personalförsörjningsprob1em,

framförallt  inom  hemtjänsten

3. Andrade  ersattmngar  från  Försäkringskassan  avseende  LASS

4. För  hög  ambitionsnivå  imyndighetsbeslut

I skrivelsen  redogörs  även  för  vilka  åtgärder  som  omsorgsnämnden

har  vidtagit  för  att försöka  kornrna  tillrätta  med  de ökade  kostnaderna.

Beslut

Koinrnunfullmäktige  beslutar  att överlämna  ärendet  till

korm'nunstyrelsen  för  beredning.

Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande

Sida

7(51  )
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Anmälan  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg  om

överskridande  av  budget

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg,  daterat

den  25 september  2017.

2. Skrivelse  från  ordföranden  för  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg,  daterad  den  25 september  2017.

Redogörelse

Den  25 september  2017  behandlade  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  sin  delårsrapport  per  augusti  månad  2017.  Vid  detta

saimnanträde  beslutade  nämnden  att, med  anledning  av den

ekonomiska  situationen,  ge nämndens  ordförande  i uppdrag  att

tillskriva  kommunfullmäktige.

Ordföranden för näinnden för individ- och fami5eomsorg har i en
skrivelse,  daterad  den 25 september  2017,  redogjort  för  att nämnden

har  en prognos  per  augusti  på -14,4  miljoner  kronor.  Av  skrivelsen

framgår  också  vilka  åtgärder  som  näinnden  har  vidtagit  och  kommer

att vidta,  med  anledning  av nämndens  prognostiserade  resultat.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att överlämna  ärendet  till

koim'nunstyrelsen  för  beredning.

Justeiingsmämiens  sign

«]Hq{!t9"to

Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KFg74 KS 2017/243.042

Beslut  om  Alvesta  kommuns  delårsrapport  per  augusti

2017

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kormnunstyrelsen,  daterat  den 17 oktober  2017.

2. Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  3 oktober  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad  den

27 september  2017.

4.  DelårsrapportförAlvestakommun,dateradden27september2017.

5. Utlåtande  från  revisorerna  avseende  delårsrapporten,  daterat  den

18 oktober  2017.

6. Revisionsrapport  för  granskningen  av delårsrapporten,  daterad

den 18 oktober  2017.

Redogörelse

Kormnun1edningsförva1tningen  har  upprättat  en delårsrapport  för

Alvesta  kommun  per  augusti  månad  år 2017  med  en prognos  på

helåret.  Delårsrapporten  är upprättad  utifrån  lag  om  korrununal

redovisning.  Den  imiehåller  en samlad  bedömning  av om  målen  för

god  ekonomisk  hushållning  uppnås  samt  en bedömning  av resultat

enligt  balanskravet  utifrån  helårsprognosen.

I en tjänsteskrivelse  från  kormnun1edningsförvaltningen,  daterad  den

27 september  2017,  redogör  förvaltningen  för  att kormnunen  förväntas

uppnå  balanskravet.  Alvesta  kormnun  redovisar  ett  positivt

budgetresultat  på drygt  69 miljoner  kronor  per  augusti  manad  2017.

En  engångsintäkt  avseende  realisationsvinst  vid  byte  av

kapitalförvaltare  på 32 miljoner  kronor  påverkar  periodens  resultat.

Resultatet  för  motsvarande  period  år 2016  var  28 mil)oner  kronor.

Resultatet  per  augusti  2017  motsvarar  en budgetavvikelse  på 63

miljoner  kronor,  varav  7 miljoner  kronor  hänförs  till  nämnderna  och

centrala  medel  med  56 miljoner  kronor,  inklusive  engångsintäkt.

Helårsprognosen  för  år 2017  indikerar  ett positivt  helårsresultat  på 38

miljoner  kronor  för  kornmunen,  vilket  är 26 miljoner  kronor  bättre  än

budget  (inklusive  engångsintäkt  avseende  realisationsvinst  vid  byte  av

kapitalförvaltare  på 32 miljoner  kronor).  Nämnderna  prognostiserar

för  helåret  ett underskott  (-30  mnkr)  och  gemensam  finansiering  över-

skott  (+56  mnkr).  Jämfört  med  föregående  uppföljning  imaj  har

prognosen  förbättrats  med  30 miljoner  kronor,  vilket  framförallt  är

hänförbart  till  att engångsintäkten  i tidigare  prognos  inte  var

medräla'iad.  De  prognostiserade  negativa  budgetavvikelserna  för  vissa

Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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näinnderna  för  året  och  fömtsättningar  i övrigt,  ställer  krav  på fortsatta

prioriteringar  för  att ekonomin  långsiktigt  ska  vara  i balans.

De  större  budgetavvikelserna  finns  inom  omsorgsnämnden  samt

nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg.  Beträffande

omsorgsnärmiden  beror  underskottet  i huvudsak  på för  höga

personalkostnader  inom  äldreomsorgen.  Nämnden  för  individ-  och

familjeomsorgs  underskott  beror  framförallt  på lägre  intäkter  för

ensamkorrunande  barn  på grund  av lägre  ersättningsnivåer  från

Migrationsverket  och  förre  antal  barn  än planerat.  Åtgärder  behöver

vidtas  för  att  nå  en ekonomi  i balans,  på  såväl  kort  som  lång  sikt.

Sarmnantaget  är bedömningen  efter  åtta  månader  att  kravet  på  god

ekonomisk  hushållning  delvis  korm'ner  att  uppfyllas  för  år 2017.

Största  utmaningen  framöver  kvarstår  som  tidigare,  det  vill  säga  att

stärka  den  ekonomiska  ställningen  för  att  möjliggöra  fortsatt

långsiktig  hållbar  utveckling  inom  samtliga  fokusområden.

Den  18 oktober  2017  sarmnanträde  revisorerna  för  att  upprätta  sitt

ritlåtande  avseende  delårsrapporten.  Revisorerna  har  efter  sin

granskning  av delårsrapporten  lämnat  följande  bedömning:

*  Delårsrapporten  i allt  väsentligt  uppfyller  kraven  enligt  den

komnmnala  redovisningslagen  och  god  redovisningssed

*  Balanskravet  korm'ner  att  uppfyllas  enligt  prognosen

*  Det  prognostiserade  resultatet  inte  är förenligt  med  det  finansiella

mål  som  fullmäktige  fastställt  i budget  för  år 2017

*  Måluppfyllelsen  avseende  verksamhetsmålen  är svag,  endast  ett

av  fyra  fokusområden  uppfylls

Yrkanden

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

Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  korm'nunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Godkännade1årsrapportaugusti2017medhelårsprognos

2.  Geomsorgsnämnden10miljonerkronorrespektivenämnden

för  individ-  och  familjeomsorg  10  miljoner  kronor  i tillfölligt

ramtillskott  för  år 2017

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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3. Deti1lfälligaramtillskottenförår2017finansierasav

kormnunstyrelsens  anslag  Övriga  strategiska  åtgärder

4.  Omsorgsnämnden  respektive  näinnden  för  individ-  och

familjeomsorgen  ska  återrapportera  en åtgärdsplan  för  en

långsiktig  ekonomi  i balans  till  korm'nunstyrelsen  senast  den  5

december  2017

Protokollet  skickas  till

Revisionen

Koimnunstyrelsen

f"[

Beslutsexpedie+'ng Utdragsbestyrkande
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11(51)



Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-31
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Förslag  till  sammanträdesplan  för  2018

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  koimnunstyrelsen,  daterat  den 17 oktober  2017.

2. Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  3 oktober  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförvaltningen,  daterad

den  28 september  2017.

4. Förslag  till  sammanträdesplan,  daterad  den  28 september  2017.

Redogörelse

Komrnunfullmäktige  ska fastställa  sarnmanträdesplan  för  år 2018.

Koimnun1edningsförva1tningen  har  upprättat  ett förslag  till

sarnrnanträdesplan  som  innehåller  sainmanträdesdatum  för

koinrnunstyrelsens  arbetsutskott,  kormnunstyrelsens  personalutskott,

kormnunstyrelsen  och  korm'nunful1mäktige.

Vid  framtagande  av planen  har  hänsyn  tagits  till  tidplanerna  för

hantering  av årsredovismng  2017,  mål  och  budget  2019  med  plan

2020-2021,  delårsrapport  per  augusti  2018  samt  nämndernas

ekonomiska  uppföl)mngar  per  mars,  april,  maj,  september,  oktober

och  november  2018.

Beslut

Kormnun'Jullmäktige  beslutar  att anta  förslag  till  sammanträdesplan

för  år 2018.

Protokollet  skickas  till

Samtliga  nämnder  och  förvaltningar

Justeiingsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyi'kande
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KF  g 76 KS 201  7/273.822

Beslut  om  avgifter  för  babysim

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkorm'nunstyrelsen,dateratden12september2017.

2. Protoko11frånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017.

3. Delegationsbeslut  från  kultur-  och  fritidsnämndens  ordförande,

daterat  den  25 augusti  2017.

4. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterat  den

12  )uli  2017.

Redogörelse

Under  hösten  2017  planerar  kultur-  och  fritidsförvaltningen  att starta

upp  babysim  i Virda  bad  och  sportcenter  då barn  och  föräldrar  är en

prioriterad  målgrupp.  Innan  babysiimnet  startas  behöver  förvaltningen

få ett  beslut  från  kommunfullmäktige  på omfattningen  av avgiften  för

deltagandet  i babysim.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  har  undersökt  prissättning  för  babysim

på angränsade  anläggningar,  för  att  ha något  att  jämföra  med.  Resultatet

av  den  jämförelsen  visas  nedan:

*  Växjö  simhall  (Medley)  anordnar  8 til)ffillen  till  en kostnad  av

1000  kronor

*  Älmhults  kormnuns  simhall  anordnar  8 tillfällen  till  en kostnad

av 800  kronor.  Detta  sker  i en avsevärt  mindre  bassäng  än i

Alvesta.

*  Solvändans  Simförening  anordnar  15 tillfällen  till  en kostnad

av 1950  kronor  (+ medlemsavgift).

Kultur-  och  fötidsnämnden  föreslår  att kostnaden  för  babysim  i Alvesta

kornmun  föreslås  ligga  på 840  kr  'för 7 tillfällen  eller  ca 120  kronor  per

tillfälle.  I denna  kostnad  ingår  utbildad  instmktör  samt  kostnad  för

föräldrar  och  barn.

Yrkanden

Björn  Tisjö  (M)  yrkar  bifall  till  komrnunstyrelsens  förslag  beslut.

Beslut

Komrnrinfullmäktige  beslutar  att en avgift  på 840 kronor  för  sju

tillfällen,  eller  120  kronor  per  tillfölle,  får  tas ut i samband  med  babysim

i Virda  bad  och  sportcenter.

Justeringsmannens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-31

KF  g 77 KS  201  7/1  07.140

Besvarande  av  medborgarförslaget  angående  att  tillsätta

en  grupp  för  utvecklingen  av  centrumhandeln  inom  Alvesta

tätort

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkomrnunstyrelsen,dateratden12september

2017.

2.  Protokol1frånarbetsutskottet,dateratden29arigusti2017.

3.  Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförva1tmngen,  daterad

den  21 augusti  2017.

4.  Medborgarförs1ag,dateratden19mars2017.

Redogörelse

I ett  medborgarförslag  som  inkom  den  19  mars  2017  föreslås  det

bland  annat  att en grupp  ska  tillsättas  för  att analysera  och  bedöma

utvecklingsmöj1igheter  av  centmmhandeln  i Alvesta  tätort.

I en tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen  framgår  det

att  Alvesta  Handel  är utsatt  för  en hård  konlcurrens  från  närliggande

kommuners  handel  och  e-handel.  Något  som  handeln  ihela  landet

brottas  med.  Alvesta  kommun  arbetar  med  frågan  om

centrurnutveckling  i befintliga  översiktsplaner,  vilka  omfattar

centminnära  bostäder,  trafikflöden,  utforrmiing  med  mera.  Kommunen

arbetar  också  med  sin  attraktivitet  och,  inte  minst,  kring  frågan  om

olika  aktiviteter  och  arrangemang  i centrum.  AllboHus  Fastighets  AB

arbetar  aktivt  med  att  hitta  hyresgäster  till  sina  lokaler  i centmm.  En

nära  dialog  finns  med  organisationer  som  Alvesta  Handel  och

Företagarna  i Alvesta.

AllboHus  Fastighets  AB  förvaltar  merparten  av kormnunens

verksamhetslokaler  bl.a.  för  att  utnyttja  fastighetsrelaterad  kompetens

så effektivt  som  möjligt.  Bortsett  från  de grundläggande  skälen  till  att

Alvesta  kormnun  valt  denna  organisatoriska  lösning,  så skulle  en

återföring  av fastigheter  från  bolag  till  korru'nunen  innebära  mycket

ogynnsamrna  skatteeffekter.  AllboHus  Fastighets  AB  är ett  helägt

kommunalt  bolag  med  syfte  att  ge komrnunen  fömtsättningar  att

påverka  den  lokala  bostadsmarknaden  ur  ett  demokratiskt  perspektiv

såväl  vad  gäller  utbud  som  hyressättning  m.m.  Såväl  ägarförhållande

som  tillsättande  av styrelse  är en politisk  fråga  som  avgörs

demokratiskt  av  kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige  har  i Eg 167,  den  24  november  2015,  behandlat  en

motion  på saimna  tema  som  föreliggande  medborgarförslag.  I

Justeringsinännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-31

motionen  föreslogs  bl.a.  att en utredning  skulle  genomföras  för  att få

klarhet  ivilka  möjligheter  och  realistiska  fömtsättningar  det  finns  för

en framtida  positiv  utveckling  av Alvesta  centrum.  Detta  genom  att

bjuda  in  fastighetsägare  och  köpmän  i centrum  att delta  iprojektet.

Kormnunfullmäktige  beslutade  att  förklara  motionen  för  besvarad

samt  gav  komrnunchefen  i uppdrag  att  utreda  fömtsättningarna  för

framtida  Alvesta  centmm  och  förutsättningar  och  möjligheter  för  en

saluhall  i Alvesta.

Yrkanden

1.  Per  Ribacke  (S)  yrkar  avslag  på  medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden  frayar  om  kormnunfullmäktige  kan  besluta  i enlighet

med  Per  Ribackes  (S)  yrkande  att avslå  medborgarförslaget.  Via

acklamation  fim'ier  ordföranden  att  koimnunfullmäktige  beslutar  s

enlighet  med  Per  Ribackes  yrkande  (S).

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att avslå  medborgarförslaget.

Protokollet  skickas  till

Christer  B. Fransson

AllboHus  Fastighets  AB

Kormnunchef

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 78 KS  2017/180.5'12

Besvarande  av  motion  (M)  avseende  säkra  korsningen  vid

infarten  till  Vislanda

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkoimnunstyrelsen,dateratden17oktober2017.

2.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  3 oktober  2017.

3. Tjänsteskrivelsefrånkornrnunledningsförva1tningen,dateradden15

september  2017.

4.  Förslag  till  yttrande  från  nämnden  för  samhällsplanering,  daterat  den

29 augusti  2017.

5. Motion,  daterad  den 15 maj  2017.

Redogörelse

Den  15 maj  2017  inkom  en motion  från  Thomas  Johnsson  (M)  om  att

säkra  korsningen  vid  infarten  till  Vislanda.  Motionären  föreslår  att

Alvesta  koimnun  omgående  tar  kontakt  med  ansvarig  på Trafikverket

för  att sammankalla  till  ett  möte  för  en snabb,  hållbar  och  säkrare

framtida  trafiklösning  i Vislanda.

Motionen  har  beretts  av nämnden  för  sainhällsplanering  som

behandlade  ärendet  på sitt  sarmnanträde  den  29 augusti  2017.

Nämnden  för  samhällsplanering  konstaterar  att det  är Trafikverket

som  är väghållare  för  korsningen  och  att det  därrned  är de som  har

rådigheten  över  den. Nämnden  för  samhällsplanering  föreslår  att

motionen  skickas  till  Trafikverket  för  kännedom  och  att förvaltningen

för  samhällsplanering  för  en dialog  med  Trafikverket  om framtida

åtgärder.

Yrkanden

Per  Ribacke  (S)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslut

Kormnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Förvaltningen  för  sarrföällsplanering  delger  Trafikverket  motionen

och  för  en dialog  med  Trafikverket  om  framtida  åtgärder  för

korsningen.

2. Motionen  anses som  besvarad.

Protokollet  skickas  till

Thomas  Johnsson  (M)

Nämnden  för  samhällsplanering

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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KF  g 79 KS 2016/572.509

Besvarande  av  motion  (M)  angående  korsningen  Storgatan-

Sockenvägen-Olvägen  i Vislanda

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkormnunstyre1sen,dateratden17oktober2017.

2. Protokollfrånarbetsutskottet,dateratden3oktober2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförva1tningen,  daterad  den 15

september  2017.

4.  Förslag  till  yttrande  från  närmiden  för  samliällsplanering,  daterat  den

29 augusti  2017.

5. Motion,dateradden18oktober2016.

Redogörelse

Den  18 oktober  2016  inkom  en motion  från  Mikael  Johansson  (M)

angående  korsningen  Storgatan-Sockenvägen-Olvägen  iVislanda.

Motionären  föreslår  att en utredning  kring  hur  trafiksihiationen  ska

förbättras  ikorsningen  Storgatan-Sockenvägen-Olvägen  iVislanda

sätts igång  snarast.  Motionären  föreslår  även  att lokala  företagare  får

lämna  synpunkter  till  utredningen.

Motionen  har  beretts  av närmiden  för  sarrföällsplanering  som

behandlade  ärendet  på sitt  sarnrnanträde  den  29 augusti  2017.

Nämnden  för  sarrföällsplanering  konstaterar  att det är Trafikverket

som  är väghållare  för  Storgatan  och  Sockenvägen.  För  Olvägen  är det

tänkt  att ägarskapet  eventuellt  ska övergå  från  kommunalt  till  statligt

ägande.  Storgatan  är huvudgatan  av de aktuella  gatorna.  Nämnden

frarnhåller  att Alvesta  koinmun  inte  har  rådighet  över  korsningen

eftersom  det  är Trafikverket  som  är väghållare  och  därnned  bär

ansvaret  för  trafiksituationen.  Nämnden  för  sarrföällsplanering  föreslår

att  motionen  skickas  till  Trafikverket  för  kämiedom  och  att

förvaltningen  för  samhällsplanering  beaktar  motionärens  synpunkter

angående  korsningen  i det framtida  samarbetet  med  Trafikverket.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Nämnden  för  samhällsplanering  delger  Trafikverket  motionen  och

att nämnden  beaktar  motionärens  synpunkter  angående  korsningen  i

det  framtida  samarbetet  med  Trafikverket.

2. Motionen  anses som  besvarad.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 80 KS 2017/'122.269

Besvarande  av  medborgarförslag  angående

framkomligheten  pa  Klosterleden

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkoim'nunstyre1sen,dateratden17oktober2017.

2. Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  3 oktober  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  kominun1edningsförvaltningen,  daterad  den 15

september  2017.

4. Förslag  till  yttrande  från  nämnden  för  sarnhällsplanering,  daterat  den

29 augusti  2017.

5. Medborgarförslag,dateratden24mars2017.

Redogörelse

Den  24 mars  2017  inkom  ett  medborgarförslag  om  framkomligheten

på Klosterleden.  Förslagsställaren  skriver  att Klosterleden  har  blivit

ett populärt  promenadstråk  i kommunen.  Klosterleden  är enligt

förslagsställaren  i behov  av förbättringar.  Bland  amiat  föreslås  det att

leden  bör  grusas  och  att gallerbron  bör  göras  om.

Medborgarförslaget  har  beretts  av nämnden  för  sarrföällsplanering

som  behandlade  ärendet  på sitt  sarnrnanträde  den  29 augusti  2017.

Nämnden  för  sarrföällsplanering  konstaterar  att det  pågar  ett arbete

med  klosterområdet.  Kormnunen  har  fått  statliga  bidrag  för  att

klosterområdet  ska kunna  utvecklas  som  natur-  och  kulturoimåde.  De

åtgärder  som  föreslås  i medborgarförslaget  är exempel  på åtgärder

som  behandlas  i det pågående  arbetet.  Nämnden  anger  att

medborgarförslaget  kommer  att  beaktas  i det  fortsatta  arbetet  med

klosterornrådet.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Medborgarförslaget  ska  beaktas  i nämnden  för  sarrföällsplanerings

fortsatta  arbete  med  klosterområdet.

2. Medborgarförslaget  anses som  besvarat.

Protokollet  skickas  till

Kauko  Antbacke

Nämnden  för  samhällsplanering

Beslutsexpediei'ing Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 81 KS 201  7/1 26.266

Besvarande  av  medborgarförslag  om  kommunens

skogspolicy

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kormnunstyrelsen,  daterat  den 17 oktober  2017.

2. Protokollfrånarbetsutskottet,dateratden3oktober2017.

3. Tjänsteskrivelsefrånkornmun1edningsförva1tningen,dateradden15

september  2017.

4.  Förslag  till  yttrande  från  nämnden  för  sarrföällsplanering,  daterat  den

29 augusti  2017.

5. Komp1etteratmedborgarförslag,dateratden18april2017.

6. Medborgar'förslag,  daterat  den  28 mars  2017.

Redogörelse

Den  28 mars  2017  inkom  ett  medborgarförslag  om  kommunens

skogspolicy.  En  komplettering  till  medborgarförslaget  inkom  den 18

april  2017.  Förslagsställaren  föreslår  bland  annat  att  komrnunen  bör

arbeta  fram  en ny  hyggesfri  skogspolicy,  skydda  värdefulla  områden

samt  inventera  värdekärnor  inom  kommunen.  Förslagen  behandlar  tre

olika  aspekter  av natur-  och  skogsfärer.  Förslagen  yrkar  på ökad

biodiversitet  som  förslagsställaren  menar  hotas  av aktuellt  tillämpade

skogsbmksmetoder.

Medborgarförslaget  har  beretts  av nämnden  för  sarnhällsplanering

som  behandlade  ärendet  på sitt  sammanträde  den  29 augusti  2017.

Nämnden  konstaterar  att hyggesfött  skogsbmk  inte  är aktuellt  i en

större  utsträckning  för  Alvesta  kormnun  då det  finns  för  lite  forskning

och  slutsatser  om  utfallet.

Yrkanden

1.  Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  yrkar  bifall  till  medborgarförslaget.

2.  Per  Ribacke  (S)  och  Hagart  Valtersson  (C)  yrkar  bifall  till

kormnunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslutsgång

Ordförande  ställer  de två  yrkandena  mot  varandra  och  finner  via

acklamation  att kornrnunfullmäktige  beslutar  i enlighet  med  Per

Ribackes  (S) och  Hagart  Valterssons  (C)  yrkande  om bifall  till

koimnunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslutsexpediei'ing Utdragsbestyrkande
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Beslut

Koimnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Det  för  närvarande  inte  är aktuellt  att  ändra  Alvesta  kornmuns

skogsbmksplan  och  att  inventering  av värdekärnor  och  bildning  av

koimnunreservat  bevakas  i kommande  arbete  med

grönstmkturprogram  för  kornrnunens  tätorter.

2.  Nämndenförsamhällsplaneringfåriuppdragattutreda

kostnadskonsekvenserna  av punkt  3 imedborgarförslaget.

3.  Medborgarförslaget  anses  som  besvarat.

Protokollet  skickas  till

Per  Darell

Näinnden  för  samhällsplanering

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 82 KS  201  7/277.303

Beslut  om  utökning  av  verksamhetsområde  för  vatten  och

avlopp  avseende  området  för  Spåningslanda  etapp  2

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånkoimnunstyrelsen,den17oktober2017.

2.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  den  3 oktober  2017.

3.  Tjänsteskrivelsefrånkomrnun1edningsförvaltningen,dateradden15

september  2017.

4.  Förslag  till  beslut  från  näimiden  för  satnhällsplanering,  daterat  den  29

augusti  2017.

Redogörelse

Nämnden  för  sai'rföällsplanering  antog  detaljplanen  för  Spåningslanda

4:3, sydöstra delen (etapp 2), den 30 ma) 2017. Deta13p1anen vann laga
kraft den 23 lum  2017. E'ftersom detaljplaneoimådet  idag ligger
utanför  det  koimnunala  verksai'rföetsområdet  för  vatten  och  avlopp

krävs  det  att  verksamhetsornrådet  utökas  innan  planens  genomförande.

Närmiden  för  sai'rföällsplanering  behandlade  ärendet  den  29 augusti

2017.  Näinnden  beslutade  att  föreslå  koimnunfullmäktige  besluta  om

en utökning  av verksai'rföetsområdet  för  vatten  och  avlopp  (spillvatten

och  dagvatten)  i Spåningslanda  etapp  2 i enlighet  med  bifogad  karta.

Yrkanden

l.  Per  Ribacke  (S)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Kormnunfullmäktige  beslutar  att  utöka  verksamhetsoimådet  för  vatten

och  avlopp  (spillvatten  och  dagvatten)  i Spåningslanda  etapp  2 i

enlighet  med  näinnden  för  sarrföällsplanenngs  förslag.

Protokollet  skickas  till

Nämnden  för  sarnhällsplanering

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF 5 83 KS 2017/285.001

Beslut  om  ny  förbundsordning  för  Samordningsförbundet

Värend

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkoinmunstyrelsen,dateratden17oktober2017.

2.  Protoko11frånarbetsutskottet,dateratden3oktober2017.

3.  Tjänsteskrivelse  från  koinrnunledningsförvaltningen,  daterad  den

15 september  2017.

4.  Missiv  från  Samordningsförbundet  Värend,  daterad  den  6 september

2017.

5. Förslag  till  ny  förbundsordning  för  Samordningsförbundet

Värend,  daterad  den  19  september  2017.

Redogörelse

Den  8 september  2017  inkom  ett  missiv  samt  ett  förslag  till  ny

förbundsordning  för  Samordningsförbundet  Värend.

Samordnings'förbundet  Värend  bildades  den  1 januari  2015  genom  att

Alvesta  och  Växjö  samordningsförbund  gick  samman.  Medlermnar  är

Försäkringskassan,  Region  Kronoberg,  Arbetsförrnedlingen  och  Växjö

kommun.

Lessebo  kommun  har  ansökt  om  medlemskap  i förbundet  och  den  24

augusti  2017  behandlade  förbundsstyrelsen  ansökan.

Förbundsstyrelsen  för  Samordningsförbundet  Värend  äger  inte  rätt  att

besluta  om  nya  medlemmar,  utan  dess  uppdrag  är att  lämna

rekoimnendation  till  ägarna.  Förbundet  har  mot  denna  bakgrund

upprättat  ett  förslag  till  ny  förbundsordning,  där  Lessebo  kommun  har

sla'ivits  in  som  ägare.  Förbundsstyrelsen  har  beslutat:

1.  Att  rekommendera  ägarna  att  godkäru'ia  Lessebo  kornmuns  ansökan

om  medlemskap  i Samordningsförbundet  Värend

2.  Att  rekormnendera  ägarna  att  medlemskapet  gäller  från  och  med  den

1 januari  2018

3.  Att  rekornrnendera  ägarna  att  anta  förslaget  till  ny  förbundsordning

för  Samordningsförbundet  Värend  från  och  med  den  1 januari  2018

4.  Att  uppmana  Lessebo  kommun  att  samtidigt  välja  ledamot  och

ersättare  till  förbundsstyrelsen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande



amWoml""maunf

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Beslut

Koim'nunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Godkänna  Lessebo  kormnuns  ansökan  om  medlemskap  i

Samordningsförbundet  Värend

2.  Medlemskapet  för  Lessebo  korm'nun  gäller  från  och  med  den  1

lanuari  2018
3.  Anta  förslag  till  ny  förbundsordning  för  Samordningsförbundet

Värend att gälla från och med den 1 3anuari 2018.
4.  Beslutet  om  att  godkämia  Lessebo  koimnuns  ansökan  om

medlemskap  gäller  enbart  om  alla  andra  medlemskommuner

också  godkänner  Lessebo  koimnuns  ansökan.

Protokollet  skickas  till

Samordningsförbundet  Värend

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Uppföljning  av  obesvarade  motioner  och  medborgarförslag

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  korrununledningsförvaltningen,  daterad

den 12 oktober  2017.

Redogörelse

Enligt  kornrnunfu11mäktiges  arbetsordning  ska  komrnunstyrelsen  två

gånger  per  år redovisa  de motioner  och  medborgarförslag  som  är

obesvarade.  Redovisningen  ska göras  på kommunfullmäktiges

ordinarie  samrnanträde  i april  och  oktober.

Komi'nunledningsförva1tningen  har  inför  kormnunfullmäktige  den  31

oktober  sami'nanställt  en förteckning  över  de motioner  och

medborgar'förslag  som  ännu  inte  har  besvarats.

Av uppfö5ningen  framkorru'ner det att det är åtta motioner  ocli sju
medborgarförslag  som  äi':inu inte  har  besvarats  av komrnunfullmäktige.

Fem  motioner  och  två  medborgarförslag  liar  passerat  tidpunkten  för

beredningsfösten  och  har  således  inte  beretts  inom  12 månader.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att:

l.  Godkänna  redovisningen  av obesvarade  motioner  och

medborgarförslag.

2. Avskriva  motion  (M)  gällande  behov  av parkeringshus  vid

Sjöparken  med  hänvisning  till  förändrade  fömtsättningar  för

området.  Detaljplan  för  området  har  upprättats  och  vummt  laga  kraft.

Detaljplanen  är under  genomförande  och  100  nya  parkeringsplatser

håller  på att fördigställas.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Redovisning  från  omsorgsnämnden  om  ej verkställda

beslut  enligt  SoL  och  LSS

Beslutsunderlag

1.  Redovisningfrånomsorgsnäinnden,dateradden30juni2017.

2. Redovisningfrånomsorgsnämnden,dateradden5oktober2017.

Redogörelse

En1igt16 kap. 6 f e) och 6 h e3 socialtjänstlagen (SoL), samt enligt 28 f
Fg och  28 h Fg lagen  om  stöd  och  service  till  vissa  funktionshindrade,

(LSS)  ska omsorgsnäinnden  kvartalsvis  till  Inspektionen  för  vård  och

omsorg,  kormnunens  revisorer  samt  till  komrnunfullmäktige

rapportera  alla  gynnande  beslut  enligt  4 kap.  1 Eg SoL  och  9 Fg LSS  som

inte  har  verkställts  inom  tre månader  från  dagen  för  beslutet.

Per  den 30 juni  2017  redovisar  omsorgsnämnden  sju  beslut  som  inte

verkställts  inom  tre  månader.

Per  den 5 oktober  2017  redovisar  omsorgsnämnden  sex beslut  som

inte  verkställts  inom  tre  månader.

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beslutar  att godkänna  redovisningen.

Protokollet  skickas  till

Omsorgsnämnden

J]u:IerintQg,Jimä7gn4'
Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Anmälan  av  ny  gruppledare  för  Sverigedemokraterna

Redogörelse

Sverigedemokratei'na  har  delgett  kormnunfiillmäktige  inforrnation  om

att Svengedemokraterna  liar  utsett  David  Kristiansson  (SD)  som  ny

gruppledare  för  Sverigedemokraterna  i korru'nunfu1lmäktige.

Beslut

Kormnunfullmäktige  noterar  inforrnationen.

Protokollet  skickas  till

Samtliga  gruppledare  i komrnunfullmäktige

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Anmälan  av  medborgarförslag  om  hastighetsbegränsning

på  Växjövägen

Beslutsunderlag

1.  Medborgar:förslag,  daterat  den  26 juni  2017.

Redogörelse

I ett  medborgarförslag,  daterat  den  26 juni  2017,  redogörs  för  att

hastigheten  på  Växjövägen  bör  begränsas  från  60 krn  till  40  lan/tim

från  Bergbovägen  in  mot  Alvesta  centmm.  Förslagsställaren  menar

även  att  en hastighetskamera  bör  uppföras  i höjd  med  Vimpelgatan.

Beslut

Koimnunfullmäktige  beslutar  att  överlämna  medborgarförslaget  till

koim'nunstyrelsen  för  beredning  inom  sex  månader.

Protokollet  skickas  till

Ingegerd  Leek

Ingemar  E:son  Leek

Komi'nunstyrelsen

Justei'ingsmännens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande

Sida

29(51)



Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-10-31

KF g 88 KS  2017/727.530

Anmälan  av  medborgarförslag  om  att  en  cykelväg  mellan

Alvesta  och  Lekaryd  kan  leda  till  40  000  färre  bilturer

mellan  Alvesta  och  Lekaryd

Beslutsunderlag

1.  Medborgar'förslag,  daterat  den  16 december  2016.

Redogörelse

I ett  medborgarförslag,  daterat  den  16  december  2016,  redogörs  för  att

en cykelväg  mellan  Alvesta  och  Lekaryd  kommer  kunna  bidra  till

40 000  ffirre  bilturer.  Vidare  menar  förslagsställaren  att en cykelväg

även  kormner  att  gynna  handeln  i Alvesta  och  bidra  till  mindre

klimatpåverkan  och  en ökad  folkhälsa.

Beslut

Korru'nunfu1lmäktige  beslutar  att  överlämna  medborgarförslaget  till

koinmunstyrelsen  för  beredning  inom  sex  månader.

Protokollet  skickas  till

Katja  Koivisto

Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Anmälan  av  medborgarförslag  angående  Växjövägens

sträckning  från  kurvan  vid  Bergbogatan  till  fotgängarnas

övergång  vid  Aringsbergsgatan

Beslutsunderlag

1.  Medborgarförs1ag,dateratden3ju1i2017.

Redogörelse

I ett  medborgarförslag,  daterat  den  3 juli  2017,  skriver

förslagsställaren  om  Växjövägens  sträckning  från  kurvan  vid

Bergbogatan  till  fotgängarnas  övergång  vid  Aringsbergsgatan.

Förslagsställaren  menar  att  två  fartkameror  för  vardera  riktningen  bör

installeras  snarast  för  att  möjliggöra  att trafikanterna  endast  kör  i60

kin/tim.  Föreslagsställaren  menar  att  trafiken  för  sträckan  istället

domineras  av  hastigheter  mnt  80-100  lan/tim  som  stör de närboende.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  överlämna  medborgarförslaget  till

komrnunstyrelsen  för  beredning  inom  sex  månader.

Protokollet  skickas  till

Kommunstyrelsen

Christina  Bergström

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Anmälan  av  medborgarförslag  angående  skatepark  i
Moheda

Beslutsunderlag

1.  Medborgarförslag,  daterat  den 14  juli  2017.

Redogörelse

I ett medborgarförslag,  daterat  den 14 juli  2017,  föreslås  en skatepark
i Moheda.  Skateparken  ska  vara  avsedd  både  för  skateboard  och
sparkcykel,  och  vidare  föreslås  även  en parkouravdelning.  Förslag  på
utryrrune  för  skateparken  är ett område  bredvid  Vegbyhallen.  Vidare
menar  föreslagsställaren  att en skatepark  kornmer  att bidra  till  ökade
möjligheter  för  aktiviteter  i Moheda,  mindre  klimatpåverkan  gällande
transport  till  Växjö  eller  Alvesta  för  fritidsaktiviteter,  en ökad  fysisk
aktivitet  för  barn  och  ungdomar  samt  att barn  och  ringdomar  tilldelas
en mötesplats  i Moheda.

Beslut

Komrnun'tullmäktige  beslutar  att överläinna  medborgarförslaget  till
korm'nunstyrelsen  för  beredning  inom  sex rnånader.

Protokollet  skickas  till

Helena  Ragnarsson

Koimnunstyrelsen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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KF 5 91 KS  2017/229.139

Anmälan  av  motion  (-) om  att  anmäla  ensamkommande

barn  som  Ijuger  om  sin  ålder

Beslutsunderlag

1.  Motion,dateradden26juni2017.

Redogörelse

I en motion  från  Benny  Lundh  Johansson  (-)  föreslås  Alvesta  komrnun

anrnäla  ensarnkornmande  barn  som  Ijuger  om  sin  ålder  för  brott  mot

bidragslagen.  Motionären  avser  ensarnkomrnande  barn  som  har  fått

sin ålder rippskriven till  minst 18 år och därrned 5ugit om sin ålder.
Vidare  menar  motionären  att ensarnkominande  barn  som  på felaktiga

grunder  försöker  tillskansa  sig  försörjningsstöd  kostar  skattebetalarna

stora  summor  pengar.

Beslut

Koim'nunfullmäktige  beslutar  att  överlämna  motionen  till

kornrnunstyrelsen  för  beredning  inom  sex  månader.

Protokollet  skickas  till

Bemiy  Lundh  Johansson  (-)

Kormnunstyrelsen

I

Justeringsmännens  sign
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KF  g 92 KS 201  7/230.730

Anmälan  av  motion  (-) angående  bemannad
förstahjälpenbil

Beslutsunderlag

1.  Motion,  daterad  den  26 juni  2017.

Redogörelse

I en motion  från  Beru'iy  Lundh  Johansson  (-)  föreslås  koimnunen  köpa
in  förstahjälpenbilar.  Bakgrunden  är enligt  motionären  att äldre
personer  på  landsbygden  är oroliga  för  att det  är svårt  att få  hjälp  vid
sjukdom  eller  olycka.  Motionären  menar  att förstahjälpenbilarna  ska
placeras  på lämpliga  platser,  främst  på landsbygden  för  att kunna
täcka  landsbygdens  behov  med  sjukvårdskunnig  personal,  för  att ge
första  hjälpen  eller  enklare  vård.

Beslut

Kormnunfullmäktige  beslutar  att överlämna  motionen  till
komrnunstyrelsen  för  beredning  inom  sex månader.

Protokollet  skickas  till

Bem'iy  Lundh  Johansson  (-)

Kormnunstyrelsen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Anmälan  och  svar  på  interpellation  från  Börge  Nielsen  (V)

till  Tommy  Mases  (S)  om  försäljning  av  Rådmannen

Beslutsunderlag

1.  Svarpåinterpel1ation,dateratden17oktober2017.

2. Interpe11ation,dateradden10oktober2017.

Redogörelse

Börge  Nielsen  (V)  har  i en interpellation  till  styrelseordföranden  för

Allbohus  AB  ställt  frågor  angående  en eventuell  försäljning  av Hotell

Rådmannen.

Tormny  Mases  (S)  har  delgivit  korm'nunfullmäktige  ett skriftligt  svar

och  besvarar  även  frågorna  på dagens  sammanträde.

Beslut

1.  Korm'nunfullmäktige  beslutar  att interpellationen  får  ställas  vid

dagens  saimnanträde.

2. Kommunfullmäktige  beslutar  att interpellationen  är besvarad.

Protokollet  skickas  till

Börge  Nielsen  (V)

Tornmy  Mases  (S)

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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KF 5 94 KS  2017/247.000

Anmälan  och  svar  på  enkel  fråga  till  Per  Ribacke  (S)  om

terrorattentatet  i Stockholm

Beslutsunderlag

1.  Enkel  fråga,  daterad  den  4 juli  2017.

Redogörelse

Benny  Lundh  Johansson  (-)  har  ställt  följande  fråga  till

komrnunstyrelsens  ordförande  Per  Ribacke  (S)  med  anledning  av

terrorattentatet  s Stockholm.

*  Finnsdetnågonsam1adkunskapikormnunenomhurden

islamistislca  miljön  i kommunen  ser  ut  i Alvesta  koinmun,  om

inte,  varför  inte?

Beru'iy  Lundh  Johansson  (-)  har  anrnält  förhinder  till  dagens

sarnmanträde.  Av  kommunfullmäktiges  arbetsordning  framgår  det  att

om  ledamoten  som  ställt  frågan  inte  är närvarande  på sarm'nanträdet

vid  vilket  den  ställts  skjuts  besvarandet  till  nästkornmande

samrnanträde  då ledamoten  tjänstgör.

Beslut

1.  Kornmunfullmäktige  beslutar  att  ärendet  utgår  från  dagens

sammanträde  och  skjuts  till  nästkormnande  samrnanträde  då Benny

Lundh  Johansson  (-)  tjänstgör.

Protokollet  skickas  till

Per  Ribacke  (S)

Benny  Lundh  Johansson  (-)

J]u,slt{terin!,,,gsin7= s sign,,u,h'
Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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KF  g 95 KS  201  7/310.019

Anmälan  och  svar  på interpellation  från  Mikael  Johansson

(M)  till  Mats  Martinsson  (S)  om  planeringsverktyg  i

hemt3änsten

Beslutsunderlag

1.  Svarpåinterpellation,dateratden24oktober2017.

2, h'iterpellation,dateradden19oktober2017.

Redogörelse

Mikael  Johansson  (M)  har  i en interpellation  till  omsorgsnäimidens

ordförande  Mats  Martinsson  (S) ställt  frågor  om  planeringsverktyg  i

hemstjänsten.

Mats  Martinsson  (S)  har  delgivit  koimnunfullmäktige  ett slaiftligt  svar

och  besvarar  även  frågorna  på dagens  sami'nanträde.

Beslut

1.  Kornrnunfullmäktige  beslutar  att interpellationen  får  ställas  vid  dagens

sammanträde.

2. Komrnunfullmäktige  beslutar  att interpellationen  är besvarad.

Protokollet  skickas  till

Mikael  Johansson  (M)

Mats  Martinsson  (S)

Justeringsmänn7( sign
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KF  g 96 KS 201  7/311  .OOO

Anmälan  och  svar  på  enkel  fråga  från  Mikael  Johansson

(M)  till  Thomas  Haraldsson  (C)  om  Reepalu-utredningens

paverkan  pa  Alvesta  kommun.

Beslutsunderlag

1.  Enkel  fråga,  daterad  den  23 oktober  2017.

Redogörelse

Mikael Johansson (M) liar ställt fö5ande fråga till  korm'nunstyrelsens
1 :a vice  ordförande  Thomas  Haraldsson  (C)  om  Reepa1u-utredningens

påverkan  på Alvesta  kommun:

*  När  ska arbetet  med  en konsekvensanalys  starta  i Alvesta  koinmun?

Thomas  Haraldsson  (C)  besvarar  frågan  muntligt  vid  dagens

sarmnanträde.

Beslut

1.  Kommunfullmäktige  beslutar  att frågan  får  ställas  vid  dagens

saimnanträde.

2. Kormnunfullmäktige  beslutar  att frågan  är besvarad.

Protokollet  skickas  till

Mikael  Johansson  (M)

Thomas  Haraldsson  (C)

Beslutsexpediering Utdragsbestyi'kande
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Val  av  representant  och  ombud  från  Alvesta  kommun  till

ägarråd  och  bolagsstämma  för  Inera  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den  31 oktober  2017.

Redogörelse

Den  19 juni  2017  beslutade  kornrnunfullmäktige  att förvärva  aktier  i

Inera  AB.  Den  3 juli  2017  mottog  kornmunen  ett välkomstbrev  från

SKL  Företag.  I välkomstbrevet  står  det  att som  delägare  kormner

Alvesta  kommun  att bjudas  in till  ägarråd  och  bolagsstärmnor.  Alvesta

kornrnun  behöver  därför  utse  en representant  för  kornrnunen  att delta

vid  dessa  tillföllen.  Deltagande  kan  även  ske genom  ombud.

Beslut

Kommun'fullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Per  Ribacke  (S)  som  representant  för  Alvesta  kommun  i

Inera  AB

2. Utse  Kjell  Rosenlöf,  utvecklingschef,  som  ombud  för  Alvesta

kormnun  i Inera  AB

Protokollet  skickas  till

Inera  AB

Per  Ribacke  (S)

Kjell  Rosenlöf,  utvecklingschef

]Ju,s,Ieiin,,gsin7L,s sign2, tf
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Entledigande  av  Ulla  Edholm  (V)  som  ersättare  i

kommunfullmäktige  och  begäran  om  ny  sammanräkning

från  Länsstyrelsen

Redogörelse

Ulla  Edholm  (V)  har  lämnat  in  en begäran  om  entledigande  från  sitt

uppdrag  som  ersättare  i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Ent1edigaUllaEdho1m(V)somersättareikorm'nunfu11mäktige

2.  Begära  en ny  sarnmamäkning  från  Länsstyrelsen

Protokollet  skickas  till

Gmppledare  för  Vänsterpartiet

Länsstyrelsen

Ulla  Edholm  (V)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-31

KF  g 99 KS 201  7/262.113

Entledigande  av  lan  Alberfeldt  (S)  som  ledamot  i

utbildningsnämnden  och  ersättare  i kommunstyrelsen

Redogörelse

Ian  Alberfeldt  (S) har  lämnat  in  en begäran  om entledigande  från  sitt

uppdrag  som  ledamot  iutbildningsnämnden  och  ersättare  i

koinrnunstyrelsen.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Entlediga  Ian  Alberfeldt  (S) som  ledamot  i utbildningsnäinnden

och  ersättareikommunstyrelsen

Protokollet  skickas  till

Utbildningsnämiiden

Gmppledare  för  Socialdemokraterna

Ian  Alberfeldt  (S)

Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Sida
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KFglOO KS  201  7/279.113

Entledigande  av Ingrid  Salomonsson  (C) som  ersättare  i
nämnden  för  samhällsplanering

Redogörelse

Ingrid  Salomonsson  (C)  har  lämnat  in  en begäran  om  entledigande

från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i nämnden  för  sarnhällsplanering.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Entlediga  Ingrid  Salomonsson  (C)  från  sitt  uppdrag  som  ersättare

inämnden  för  samhällsplanering

Protokollet  skickas  till

Nämnden  för  sarrföällsplanering

Gmppledare  för  Centerpartiet

Ingrid  Salomonsson  (C)

Justeringsmännen  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Sida
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KF  g 10I KS  201  7/330.113

Entledigande  av  Adelisa  Barakovic  (S)  som  ersättare  i

kommunfullmäktige,  ersättare  i kommunstyrelsen  och

ledamot  i utbildningsnämnden  samt  begäran  om  ny

sammanräkning  från  Länsstyrelsen

Redogörelse

Adelisa  Barakovic  (S)  har  förtroendeuppdrag  som  ersättare  i

koimnunfullmäktige,  ersättare  i kornmunstyrelsen  och  ledamot  i

utbi1dningsnäimiden.  Socialdemokraterna  i Alvesta  har  meddelat  att

Adelisa  Barakovic  inte  längre  är folkbokförd  i Alvesta  kominun.

Kommunledningsförvaltningen  har  kontrollerat  uppgiften  gentemot

folkbokföringsregistret  och  har  konstaterat  att  Adelisa  Barakovic

numera  är folkbokförd  i Växjö  kormnun.

Enligt  4 kap.  8 Fg kormnunallagen  (1991  :900)  framgår  det  att  om  en

förtroendevald  upphör  att vara  valbar,  upphör  också  uppdraget  genast.

Reglerna  kring  huruvida  en person  är valbar  eller  ej återfinns  i4  kap.

2-3  gg kornrnunallagen  (1991:900).  Av  2 Eg framgår  bland  annat  att en

person  är valbar  om  den  är folkbokförd  i kommunen.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Entlediga  Adelisa  Barakovic  (S)  från  uppdraget  som  ersättare  i

kommunfullmäktige  och  beslutar  att  begära  en ny  sarmnanräla'iing

från  Länsstyrelsen

2.  Entlediga  Adelisa  Barakovic  (S)  från  uppdraget  som  ersättare  i

kommunstyrelsen  och  ledamot  iutbildningsnämnden

Protokollet  skickas  till

Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden

Gruppledare  för  Socialdemokraterna

Länsstyrelsen

Adelisa  Barakovic  (S)

Justeringsmänn7sign

-å(J'D4 //  /5 jll)  /i
L  L-  {/l-Lal

Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande
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KF  g 102 KS  201  7/331  .113

Val  av  ledamot  (S)  och  ersättare  (S)  i utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånva1beredningen,dateratden31oktober2017.

Redogörelse

Ian  Alberfeldt  (S)  har  lämnat  in  en  begäran  om  entledigande  från  sitt

uppdrag  som  ledamot  i utbildningsnämnden.  Efter  att

korm'nunfullmäktige  har  beslutat  att  entlediga  Ian  Alberfeldt  (S)  har

koimnunfullmäktige  i uppgift  att  välja  en ny  ledamot.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  UtseTho'inasHedevik(S)somny1edamotiutbildningsnäinnden.

2. Som  ny  ersättare  efter  Thomas  Hedevik  (S)  utse  Lavinia  Strömberg  (S)  som  ny

ersättare  i utbildningsnämnden.

Protokollet  skickas  till

Utbildningsnämnden

Gruppledare  för  Socialdemokraterna

Thomas  Hedevik  (S)

Lavinia  Strömberg  (S)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-31
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KF g 103 KS  2a1  7/332.113

Val  av ersättare  (S) i kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den  31 oktober  2017.

Redogörelse

Ian  Alberfeldt  (S)  har  lämnat  in  en begäran  om  entledigande  från  sitt

uppdrag  som  ersättare  i kommunstyrelsen.  Efter  att

komrnunfullmäktige  liar  beslutat  att entlediga  Ian  Alberfeldt  (S)  har

koim'nunfu11mäktigeiuppgift att vä5a en ny ersättare.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  UtseLindaGustavsson(S)somnyersättareikomrnunstyrelsen.

Protokollet  skickas  till

Komrnunstyrelsen

Gruppledare  för  Socialdemokraterna

Linda  Gustavsson  (S)

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-31

KF  g 104 KS 2017/333.113

Val  av  ersättare  (C)  i nämnden  för  samhällsplanering

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den  31 oktober  2017.

Redogörelse

Ingrid  Salomonsson  (C)  har  lämnat  in  en begäran  om  entledigande

från  sitt  uppdrag  som  ersättare  inämnden  för  samhällsplaneiing.  Efl:er

att  kommunfullmäktige  har  beslutat  att entlediga  Ingrid  Salomonsson

(C)  har  koimnunfullmäktige  i uppgift  att  välja  en ny  ersättare.

Beslut

Koimnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  David  Johansson  (C)  som  ny  ersättare  i nämnden  för

samhällsplanering

Protokollet  skickas  till

Nämnden  för  samhällsplanering

Gmppledare  för  Centerpartiet

David  Johansson  (C)

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Sida
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KF g 105 KS 2017/334.113

Val  av  ledamot  (S)  och  ersättare  (S)  i utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den  31 oktober  2017.

Redogörelse

Efter  att komrnunfullmäktige  har  beslutat  att entlediga  Adelisa

Barakovic  (S) från  sitt  uppdrag  som  ledamot  i utbildningsnämnden  har

kornrnunfullmäktige  i uppgift  att välla  en ny ledamot s
utbildningsnämnden.

Beslut

Koimnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  UtsePhlogyLudiongo(S)somny1edamotiutbildningsnämnden

2.  Att  som  ny  ersättare  efter  Phlogy  Ludiongo  (S) i

utbildningsnämnden  utse Sofie  Årdh  (S).

Protokollet  skickas  till

Utbildningsnämnden

Gmppledare  för  Socialdemokraterna

Phlogy  Ludiongo  (S)

Sofie  Årdh  (S)

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-31

KF  g 106 KS 201  7/335.113

Val  av  ersättare  (S)  i kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den  31 oktober  2017.

Redogörelse

Efter  att kormnunfullmäktige  har  beslutat  att entlediga  Adelisa

Barakovic  (S) från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i kommunstyrelsen  har

koimnunfullmäktige  i uppgift  att välja  en ny  ersättare  i

kornmunstyrelsen.

Beslut

Kormnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Edina  Maslac  (S) som  ny  ersättare  ikorru'nunstyrelsen

Protokollet  skickas  till

Koinrnunstyrelsen

Gmppledare  för  Socialdemokraterna

Edina  Maslac  (S)

,Ju,s,,t/erin,A(gsm7>sigJÄi.<1
Bes]utsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-31

KFg107 KS 201  7/336.113

Val  av  ledamot  (SD)  i kommunfullmäktiges  valberedning

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den  31 oktober  2017.

Redogörelse

Enligt  kommunfulltäktiges  arbetsordning  Fg 21 framgår  det att

valberedningen  ska  bestå  av en ledamot  ocli  en ersättare  från  varje

politiskt  parti  i fullmäktige.  Eftersom  Benny  Lundh  Johansson  (-)  inte

längre  är medlem  i Sverigedemokraterna  kan  han  inte  längre  vara

företrädare  för  partiet  i valberedningen.

Beslut

Koimnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  David  Kristiansson  (SD)  som  ny  ledamot  i

koim'nunfu1lmäktiges  valberedmng

Protokollet  skickas  till

Valberedningen

Gruppledare  för  Sverigedemokraterna

David  Kristiansson  (SD)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-31

KF 5108 KS 2017/337.113

Val  av ersättare  (SD)  i kommunfullmäktiges  valberedning

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  valberedningen,  daterat  den  31 oktober  2017.

Redogörelse

Efter  att  kommunfullmäktige  har  entledigat  David  Kristiansson  (SD)

som  ersättare  i koimnunfu1ltnäktiges  valberedning,  behöver

fullmäktige  förrätta  ett  val  av  ny  ersättare.

Beslut

Koinrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Fredrik  Johansson  (SD)  som  ny  ersättare  i

korm'nunfullmäktiges  valberedning

Protokollet  skickas  till

Valberedningen

Gruppledare  för  Sverigedemokraterna

Fredrik  Johansson  (SD)

Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Sida
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KF  g 109

Meddelanden

Redogörelse

Fö5ande meddelanden delges till kommunfullmäktige:

1.  De1årsrapportVärendsRäddningstjänstaugusti2017(KS2017/290.042)

2. Taxaförrengoring(sotmng)2017(KS2017/)(KS2017/253.406)

3. Taxaförbrandskyddskontrol1iA1vestaochVäx)ö2017(KS2017/254.170)

Hagart  Valtersson  (C)  informerar  att  räddningstjänsten  önskar  kornrna

och  besöka  kormnunfullmäktige  för  att presentera  sin  verksarrföet.

Ordföranden  meddelar  att räddningstjänsten  är välkoinrnen  och  att

presidiet  ska  undersöka  vid  vilket  saminanträde  som  det  kan  'fungera

med  ett  besök.

Beslut

Koimnunfullmäktige  noterar  infonnationen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  31 oktober  2017

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

1.  Per  Ribacke s 1

2.  Frida  Christensen s Torbjörn  Svensson I

3.  Robert  Olesen s I

4.  Rose-Marie  Larsson s I

5.  Sebastian  Ohlsson s 1

6.  Peter  Johansson s I

7.  Lars-Olof  Petersson s I

8.  Lisbeth  Holmqvist s Gunnel  Nordahl 1

9.  Jessica  Håkansson s 1

10.  Johnny  Lundberg s 1

11.  Tomas  Hedevik s 1

12.  Anita  Lindstedt s 1

13.  Tommy  Mases s 1

14.  Thomas  Haraldsson c 1

15.  Sven  Sunesson c 1

16.  Monica  Pihl c I

17.  Jonas  Engkvist c 1

18.  Hagart  Valtersson c 1

19.  Andreas  Nilsson c I

20.  Helåne  Andersson c Margareta  Berggren 1

21.  Birgit  Andersson MP Hanna  Evelyndotter I

22.  Anita  Thörn  von  Rosen MP 1

23.  Thomas  Johnsson M I

24.  Mikael  Johansson M 1

.,!tait;a l  .zz)



25.  Helen  Gustavsson
M 1

I

I
I I

26.  Matz  Athley M John-Erik  Pettersson 1

I

27.  Niclas  Salomonsson
M Kia  Johnsson 1

28.  Gunilla  Gustafsson M I

29.  Tomas  Öhling M 1

30.  Rune  Gustafsson M 1

3L  Björn  Tisjö M 1

32.  Sara  Karlsmo M 1

33.  Lennart  Johansson SD 1

34.  David  Kristiansson SD 1

35.  Thomas  Falk SD

36. Benny  Lundh

Johansson

37.  Fredrik  Johansson SD 1

38.  Tommy  Ernemyr

39.  Gustaf  Arvidsson SD

40.  Lars-Olof  Franzån AA I

41.  Jan-Erik  Svensson AA 1

42.  Isabell  Barindelli AA I

43.  Jan  Johansson AA

44.  Christer  Brincner KD 1

45.  Roxana  Sepulveda KD 1

46.  Börge  Nielsen v 1

47.  Ola  Andersson v 1

48.  Bengt-Olof  Söderström L I



49.  Bertil  Olsson,  ordf s 1

RESULTA'r  _ 38 6

Å< /CIS) K/,


