
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-03-24 1(35) 

Kommunfullmäktige 

 

Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 24 mars 2015 kl. 18.30 – 21.15 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 16 och § 17 kl. 19.30 – 20.15 

 

1 – 29 

 
 
Beslutande 

 

 

Jessica Madsen (S) 

 

 

Helen Gustavsson (M) 
 Peter Johansson (S) Matz Athley (M) 
 Robert Olesen (S) Niklas Salomonsson (M) 
 Rose-Marie Larsson (S) Gunilla Gustafsson (M) 
 Sebastian Ohlsson (S) Tomas Öhling (M) 
 Rickard Björkman (S) Anders Johnsson (M) 
 Lars-Olof Petersson (S) Björn Tisjö (M) 
 Torbjörn Svensson (S) Sara Karlsmo (M) 
 Bertil Olsson (S) ordf. Lennart Johansson (SD) 
 Gunnel Nordahl (S) David Kristiansson (SD) 
 Johnny Lundberg (S) Thomas Falk (SD) § 17-28 
 Tomas Hedevik (S) Benny Lundh Johansson (SD) 
 Anita Lindstedt (S) Fredrik Johansson (SD) 
 Tommy Mases (S) Tommy Ernemyr (SD) 
 Thomas Haraldsson (C) Lars-Olof Franzén (AA) 
 Cristina Haraldsson (C) Jimmy Hammarström (AA) 
 Monica Pihl (C) 1:e vice Maria Magnusson Everthsson (AA) 
 Jonas Engkvist (C) Tommy Everthsson (AA) 
 Hagart Valtersson (C) Kauko Antbacke (KD)  
 Andreas Nilsson (C) Christer Brincner (KD) 
 Heléne Andersson (C) Ola Andersson (V) 
 Birgit Andersson (MP) Anne Grotmaak(V) 
 Hanna Evelyndotter (MP) Bengt-Olof Söderström (FP) 2:e vice 
 Thomas Johnsson (M)  
 Mikael Johansson (M)  
   
   
Närvarande ersättare   
   
Övriga deltagare Christina Elmersson § 2 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-03-31  

Sekreterare 
 

 

 Evalis Einarsson  

Ordförande 
 

      

 Bertil Olsson (S) § 1-13, 15-28   Monica Pihl (C) §14  

Justerare 
 

      
 
 
 

Tomas Hedevik (S)                  Björn Tisjö (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-03-24 

Anslaget under tiden år-månad-dag – år-månad-dag 

Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 

Underskrift   
 Evalis Einarsson  
  Utdragsbestyrkande 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-03-24 3(35) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 1 Dnr 2015/066.000 

Allmänhetens frågestund 

Redogörelse 

Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 18.35 – 19.05. 

Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KF § 2   Dnr 2015/126.106 

Information om projekt ”Bron” 

Redogörelse 

Förvaltningen för individ- och familjeomsorghar ett projekt ihop med 

Svenska kyrkan som heter Flyktingguide för nätverksbyggande - 

”Bron”. Christina Elmersson, som är projektledare, informerar om 

projektet. I dagsläget är man intresserad av att få fler vänfamiljer i 

Alvesta. Man är också intresserad av att få tag personer som kan 

hjälpa till med ”läxhjälp”.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KF § 3 Dnr 2015/041.000 

Anmälan av medborgarförslag angående ny samlingslokal i 
Vislanda 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag, 2 februari 2015 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag redogörs för att det i Vislanda saknas en 

samlingslokal. Med anledning av detta ges två förslag: Bygga ut 

Djupa Kajäng eller bygga en ny brandstation och göra om den gamla 

till en samlingslokal. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

(uppgift borttagen) 

Akten 
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KF § 4 Dnr 2015/108.821 

Medborgarförslag angående konstgräsanläggning i Alvesta 
tätort. 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, 5 mars 2015 

Redogörelse 

Ett medborgarförslag har lämnats in till Alvesta kommun angående 

konstgräsanläggning i Alvesta tätort inom Virdavallens område.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollet skickas till 

Kommunstyrelsen 

(uppgift borttagen) 

(uppgift borttagen) 
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KF § 5 Dnr 2015/64.314 

Anmälan av medborgarförslag om snöröjning 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag 10 februari 2015 

Redogörelse 

Ett medborgarförslag gällande snöröjning på trottoarer har inkommit.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollet skickas till 

Kommunstyrelsen 

(uppgift borttagen) 
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KF § 6 Dnr 2015/068.007 

Aktuellt från revisorerna 

Redogörelse 

Revisor Lennart Axelsson redogör för revisorernas verksamhet. För 

närvarande har man ingen ordförande. Arbetsordningen för 

revisorerna ska ses över. Revisorerna har varit på utbildning och haft 

sammanträde där man bl.a. träffat fullmäktiges presidium.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KF § 7 Dnr 2015/067.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till 

kommunfullmäktige. 

Beslut vad gäller nämndernas reglementen kommer att tas vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i april.  

Val av revisorer till bolagen sker vid sammanträdet i april. 

Fotografering av kommunfullmäktiges ledamöter sker kl. 19.30. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KF § 8 Dnr 2015/023.730 

Anmälan av motion (KD) angående kompiskort 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 21 januari 2015 

Redogörelse 

I en motion från Kauko Antbacke (KD) redogörs för att ett kompiskort 

ger en möjlighet till den som har en funktionsnedsättning att 

tillsammans med en kompis eller stödperson ta del av olika aktiviteter 

och arrangemang. Den som ansökt och erhållit kompiskort tar med 

kompis eller stödperson, som då har fritt inträde, träning, eller 

deltagaravgift. Kortet kan vara länstäckande och gäller då i de 

kommuner vilka är anslutna till Kronobergs län.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kauko Antbacke (KD) 

Akten  
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KF § 9 Dnr 2015/052.149 

Anmälan av motion om saluhall i Alvesta 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 5 februari 2015 

Redogörelse 

I en motion från Kauko Antbacke (KD), Tommy Everthsson (AA), 

Anne Grotmaak (V) och Bengt-Olof Söderström (FP) redogörs för att 

en saluhall möjliggör daglig försäljning året runt oberoende av vädret. 

Den är lämplig för de mindre producenterna i kommunen att 

marknadsföra sina varor. Det har under åren visat sig att saluhallar är 

ett lyft för företagandet och ger tillfällen att testa marknaden samt 

skapar sysselsättning. En intressant aspekt i detta är att våra 

invandrare kan komma ut med sina för oss okända produkter. 

Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna att 

kommunfullmäktige ger nämnden för samhällsplanering i uppdrag att 

tillsammans med näringslivsansvarige och lokalsamordnaren hitta en 

för verksamheten lämplig lokal till en saluhall.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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KF § 10 Dnr 2015/075.735 

Anmälan av motion om äldreboende i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 16 februari 2015 

Redogörelse 

I en motion från Lars-Olof Franzén (AA), Kauko Antbacke (KD), 

Anne Grotmaak (V) och Bengt-Olof Söderström (FP) redogörs för att 

den politiska ledningen aviserat omtag gällande byggnation av 

äldrecenter. 

Med hänsyn till rådande omständigheter både när det gäller behov och 

ekonomiska förutsättningar för kommunen så har undertecknande 

partier i motionen letat efter nya lösningar och ny placering av det 

tänkta äldreboendet. 

En uppdelning av boendelösningen görs i två etapper där den första 

består av tillskapande av 20 permanenta platser i en tillbyggnad på 

Högåsen i östlig riktning. Etapp två är detaljplaner för ett nytt 

äldreboende i gamla folkparksområdet. 

Med anledning av detta föreslår motionärerna att fullmäktige 

omgående startar upp planeringen för 20 permanenta platser vid 

Högåsen till en beräknad kostnad om 26 miljoner kronor, att 

Bryggaren kvarstår som äldreboende så länge platsbehovet finns, att 

Folkparksområdet detaljplaneras för byggnation av äldreboende. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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KF § 11 Dnr 2015/107.000 

Motion (SD) angående ekonomiskt bidrag till UNHCR 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 5 mars 2015 

Redogörelse 

En motion har inkommit från Sverigedemokraterna där man föreslår 

att samtliga ledamöter i Alvesta kommunfullmäktige donerar 1 % av 

sitt arvode från kommunen under en månad.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Benny Lundh Johansson (SD) 
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KF § 12 Dnr 2015/119.219 

Motion (M) gällande vindkraft i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 13 mars 2015 

Redogörelse 

Thomas Johnsson (M) och Mikael Johansson (M) har lämnat in en 

motion gällande vindkraft i Alvesta kommun.  

Moderaterna föreslår att 

- Alvesta kommuns vindkraftsplan revideras efter de förutsättningar, nya kunskaper och 

erfarenheter som finns idag 

- Alvesta kommun inte godkänner att bygga några vindkraftsparker innan 

vindkraftsplanen är reviderad. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Thomas Johnsson (M) 

Mikael Johansson (M) 

Akten 
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KF § 13 Dnr 2014/581.730 

Motion (V) angående framtida LSS-boende i Alvesta 
kommun 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 16 december 2014 

Redogörelse 

I en motion från Ola Andersson (V) redogörs för att det i Alvesta 

kommun finns flera barn och ungdomar med funktionshinder som 

inom en snar framtid är i behov av eget boende (LSS). Det är av 

största vikt att en byggklar tomt finns tillgänglig för att snabbt kunna 

tillgodose behovet av ett eget boende för funktionshindrade unga 

vuxna. Att ha en god framförhållning är alltid bra i alla verksamheter 

och det blir också lättare för alla politiker att kunna ta rättvisa och bra 

beslut för våra medborgare. Vidare är det ett bra sätt att slippa betala 

viten. Dessutom föreslås att Alvesta kommun bygger och driver sina 

egna LSS-boenden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ola Andersson (V) 

Akten 
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KF § 14 Dnr 2014/349.530  

Besvarande av motion (S) om byggnation av hiss i västra 
och östra nedgången i gångtunneln under järnvägen i 
Vislanda 

Beslutsunderlag 
1. KS § 7, 3 februari 2015 

2. KS AU § 6, 21 januari 2014 

3. NFS § 79, 2 december 2014 

4. Tjänsteskrivelse, 11 november 2014 

5. KF § 87, 28 oktober 2014 

6. Motion, 2 september 2014 

Redogörelse  

I en motion redogör Bertil Olsson (S) för att det vid gångbron till 

tågstationen i Vislanda endast finns en uppgång vid östra sidan av 

järnvägen. Med anledning av att den nya busshållplatsen kommer att 

placeras vid västra sidan föreslås att en personhiss placeras i båda 

ändarna av gångtunneln för att förbättra tillgängligheten. 

Nämnden för samhällsplanering har beslutat föreslå att motionen 

besvaras med att kommunen varit representerad i projekt tågstopp 

Vislanda där tillgänglighetsfrågan har behandlats inför 

genomförandet. Vid kommunens fortsatta samtal med Trafikverket 

kan frågan om tillgänglighet lämpligen tas upp igen. 

Beredning 

KS § 7 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 

att kommunen vid sina fortsatta samtal med Trafikverken kan ta upp 

frågan om tillgänglighet. 

Protokollet ska skickas till 

Bertil Olsson (S) 

Akten  
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KF § 15 Dnr 2012/149.000 

Besvarande av motion (MP) om skapande av en social 
investeringsfond i Alvesta 

Beslutsunderlag 
1. KS § 25, 3 mars 2013 

2. Tjänsteskrivelse 10 februari 2015 

3. KF § 92, 20 juni 2012 

4. Motion, 15 juni 2012 

Redogörelse 

Miljöpartiet redogör för i en gruppmotion att antal personer som 

behöver stöd och hjälp av samhället ständigt ökar och chanserna att 

hjälpa ett barn på glid är större ju tidigare problemen 

uppmärksammas. Trots detta får de förebyggande och tidiga 

insatserna ofta stryka på foten när de löpande utgifterna ska hanteras. 

Med öronmärkta pengar blir det möjligt att långsiktigt investera i 

tidiga förebyggande insatser utan att belasta ordinarie verksamhet och 

budget. 

Miljöpartiet föreslår därför att en social investeringsfond skapas 

vilken är tänkt att fungera som ett komplement till andra sociala 

satsningar i Alvesta. Miljöpartiet föreslår att Kommunstyrelsen får i 

uppdrag att starta en social investeringsfond och att denna inkluderas i 

budgetprocessen för 2013.  

Beredning 

KS AU § 25 

KS § 3 

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 

KF § 121/2014. 

Protokollet skickas till 

Robert Öström (MP) 

Birgit Andersson (MP) 

Akten 
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KF § 16 Dnr 2015/010.003 

Bolagsordning Smaland Airport AB 

Beslutsunderlag 

1. KS § 5, 3 februari 2015 

2. KS AU § 3, 21 januari 2014 

3. Skrivelse, 15 december 2014 

4. Förslag till bolagsordning 

5. Gällande bolagsordning, 22 april 2009 

Redogörelse 

Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun samarbetar 

genom Smaland Airport AB angående flygplatsen i Växjö. 

Bolagsordningen för Smaland Airport AB föreslås revideras med 

anledning av ändringar i kommunallagen § 17, kapitel 3. 

Det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten ska anges i 

bolagsordningen. Vidare ska där även anges att respektive ägares 

fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Förslaget till reviderad bolagsordning har utarbetats tillsammans med 

övriga ägare och styrelsen i Smaland Airport AB. 

Beredning 

KS § 5 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att ärendet återremitteras pga att 

namnet i skrivelsen från Regionförbundet ändrats till Växjö Smaland 

Airport AB.  

Kauko Antbacke (KD), Jimmy Hammarström (AA) yrkar bifall till 

Lars-Olof Franzéns förslag om återremiss.  

Tomas Johnsson (M) och Robert Olesen (S) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 

till beslut och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande och finner att 

fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst innebär 

röst på kommunstyrelsens förslag till beslut och Nej-röst innebär röst 

på återremiss.  

Med 33 ja-röster och 14 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat 

bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Röster redovisas i bilaga till protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till bolagsordning 

för Smaland Airport AB. 

Protokollet ska skickas till 

Smaland Airport 

Växjö kommun 

Akten 
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KF § 17 Dnr 2013/375.009  

Förslag till ändring av kommunfullmäktiges beslut 
avseende Alvesta Utveckling AB 

Beslutsunderlag 
1. KS § 6, 3 februari 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 21 januari 2015 

3. KF § 123, 19 november 2013 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade under föregående mandatperiod, den 

19 november 2013, KF § 123, att avveckla bolaget Alvesta Utveckling 

AB. 

Förutsättningar och analys av att avveckla bolaget har diskuterats 

under 2014 vid ett flertal tillfällen i styrelserna för Alvesta Utveckling 

och ägaren Alvesta Kommunföretag AB. Bedömningen har varit att 

avvakta med avveckling av bolaget. 

Den nya politiska majoriteten har föreslagit att beslutet att avveckla 

bolaget upphävs. 

Beredning 

KS § 6 

Yrkanden 

Thomas Haraldsson (C), Thomas Johnsson (M), Robert Olesen (S), 

Birgit Andersson (MP), Lars-Olof Pettersson (S) yrkar bifall till 

beslutsförslaget 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att skrivelsen ändras i punkt 2 till: 

Uppdra åt kommunstyrelsen att ska se över och revidera mål och 

riktlinjer (ägardirektiv). 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag till beslut och Lars-

Olof Franzéns (AA) yrkande. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 123/2013, 
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2. uppdra till kommunstyrelsen att ge Alvesta Kommunföretag  

i uppdrag att se över och revidera mål och riktlinjer (ägardirektiv)  

för Alvesta Utveckling AB. 

Protokollet ska skickas till 

Alvesta Utveckling AB 

Akten 
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KF § 18 Dnr 2014/523.315 

Avgift för långtidsparkering 

Beslutsunderlag 
1. KS § 4, 3 februari 2015 

2. KS AU § 2, 21 januari 2014 

3. NFS § 86, 2 december 2014 

4. Tjänsteskrivelse, 13 november 2014 

Redogörelse  

I samband med att en bro byggdes vid Alvesta resecentrum år 2012 

anlades drygt 140 nya parkeringsplatser på östra sidan om järnvägen. 

65 av dessa är långtidsparkeringar. 

Alvesta kommun saknar idag en parkeringstaxa. Införande av en 

avgift för långtidsparkering i Alvesta centrum kan vara ett första steg. 

Den beräknade installationskostnaden är 90 000 kronor. Åtgärden 

bedöms ge något färre fordon parkerade. Övervakning och drift är 

oförändrade medan intäkter beräknas med ca 0,5 mkr (60 % 

beläggning). Den årliga driftkostnaden är ca 7 000 kr. 

Beredning 

KS § 4 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Taxa för långtidsparkering införs i Sjöparken i Alvesta, 

2. Kostnad vid långtidsparkeringen, införs i Sjöparken med  

30 kr/dygn, 

3. Taxan gäller från och med 1 april 2015. 

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten 
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KF § 19 Dnr 2014/293.509 

Trafikstrategi för Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS § 24, 3 mars 2015 

2. KS AU § 16, 17 februari 2015 

3. Tjänsteskrivelse. 24 september 2014 

4. Förslag till Trafikstrategi för Alvesta kommun 

Redogörelse 

Enligt handlingsplanen till Alvesta kommuns energi- och 

klimatstrategi ska kommunen ta fram en trafikstrategi. Förvaltningen 

för samhällsplanering har tagit fram ett förslag. Trafikstrategin syftar 

till att ange styrande riktlinjer för trafiksystemets utveckling samt till 

att integrera fysisk planering med trafikplanering. Trafikstrategin 

innehåller inga geografiska eller lokaliseringsmässiga 

ställningstaganden. Den omfattar inte flygtrafik och inte heller digital 

infrastruktur 

Beredning 

KS § 24 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta trafikstrategi för Alvesta 

kommun. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten 
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KF § 20 Dnr 2014/207.106 

Barnahus i Kronobergs län 

Beslutsunderlag 
1. KS § 17, 3 mars 2015 

2. KS AU § 23, 17 februari 2015 

3. Skrivelse från Region Kronoberg, 6 februari 2015 

4. KS § 76, 3 juni 2014 

Redogörelse 

Mot bakgrund av inkommen motion till Regionförbundet södra 

Småland om inrättande av Barnahus i Kronobergs län 

beslutaderegionfullmäktige § 14/14 att uppdra åt regionstyrelsen att 

bereda förslag till utredningsuppdrag under förutsättning att övriga 

intressenter (länets kommuner, landsting, Åklagarkammaren i Växjö 

och Polismyndigheten) ställer sig bakom och delfinansierar ett sådant 

utredningsuppdrag. 

Frågan ställdes till berörda styrelser och myndigheter i maj 2014 om 

att inleda utredning om Barnahus i Kronobergs län. Samtliga 

huvudmän ställde sig positiva till att medverka i utredningsuppdraget. 

En styrgrupp bildades under september 2014 med representanter från 

Regionförbundet Södra Småland (projektledare), Landstinget i 

Kronoberg, fyra kommunrepresentanter från länets kommuner, 

Åklagarkammaren i Växjö samt från Polismyndigheten i 

Kronobergslän. Utredningen med förslag på samverkansavtal har nu 

färdigställts och skickas nu ut till samtliga huvudmän för 

ställningstagande, beredning och beslut. 

Region Kronobergs vill ha beslut från samtliga huvudmän senast 

2015-03-31 för att kunna ta ställning till vidare beredning av ärendet. 

Beredning 

KS § 17 

KS AU § 23 

Yrkanden 

Thomas Haraldsson (C), Jimmy Hammarström (AA), Robert Olesen 

(S). Birgit Andersson (MP), Mikael Johansson (M) och Benny Lundh 

Johansson (SD) yrkar bifall till beslutsförslaget. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Alvesta kommun är positiva till 

etablering av ett barnahus under förutsättning att övriga kommuner ta 

samma beslut. 

Protokollet ska skickas till 

Region Kronoberg 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Akten 
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KF § 21 Dnr 2015/139.219 

Mohedaskolan projektering av bibliotek och sporthall 

Redogörelse 

Ärendet väcks av ordföranden och godkänns genom att dagordningen 

fastställs. 

Beslutsunderlag 
1. KS § 23, 3 mars 2015 

2. KS AU § 27, 17 februari 2015 

3. KF § 153, 10 december 2013 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2013, § 153 punkt 5, att 

omgående starta projekteringsarbetet för att snarast möjligt bygga nya 

skollokaler för att ersätta de tillfälliga moduler som idag används på 

Mohedaskolan. 

Arbetsgruppen har under arbetets gång identifierat ytterligare behov 

kring lokalförändringar, bland annat biblioteksverksamheten i 

Moheda. 

Beredning 

KS AU § 27, 17 februari 2015 

KS § 23, 3 mars 2015 

Yrkanden 

Thomas Haraldsson (C), Anita Lindstedt (S), Thomas Johnsson (M), 

Tommy Mases (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar återremiss på punkt 1. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fullmäktiges beslut KF § 153, punkt 5 kompletteras med projektering av 

biblioteksverksamheten för att integreras i skolan, 

2. Att starta projektering av sporthall intill Mohedaskolan 

Reservation 

Alvesta Alternativet reserverar sig mot punkt 1 i kommunfullmäktiges 

beslut.  
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Beslutet skickas till 

Utbildningsförvaltningen 

Akten 
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KF § 22 Dnr 2015/062.000  

Redovisning av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen 

Beslutsunderlag 
1. NIF § 29, 23 februari 2015 

2. NIF § 73, 9 december 2014 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige tar del av ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisning med ej verkställda 

beslut enligt socialtjänstlagen till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Akten 
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KF § 23 Dnr 2015/063.730 

Redovisning av ej verkställda beslut från omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning 

Redogörelse 

Rapportering från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut.  

31 december 2014 hade nämnden 11 personer med beslut om särskilt 

boende enligt SoL och 4 personer med beslut om bostad med särskild 

service enligt LSS som väntat över tre månader på att få beslutet 

verkställt. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisning med ej verkställda 

beslut till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Omsorgsnämnden 

Akten  
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KF § 24 Dnr 2015/132.811 

Enkel fråga till kommunstyrelsens vice ordförande gällande 
Vislandabadet 

Beslutsunderlag 

1. Enkel fråga, 24 mars 2015 

Redogörelse 

Lars-Olof Franzén (AA) ställer frågor till kommunstyrelsens vice 

ordförande med anledning av att Vislandabadet ska stängas för 

reparation. 

1. Varför har inte ärendet tagits upp i KSAU och behandlats där? 

Thomas Haraldsson anför att stängningen av Vislandabadet och övriga anläggningar 

pga arbetsmiljö och säkerhet för både badgäster och personal är en verksamhetsfråga, 

inte ett politiskt beslut. Verksamhetsansvarige har informerat ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande.  

2. Finns det någon utredning eller annat underlag som beskriver i detalj vad som behöver 

göras för att anläggningen skall kunna nyttjas? 

Thomas Haraldsson svarar att det finns en utredning (daterad 19/9 2012). Denna ingår 

som underlag för kommande diskussioner. 

3. Har det gjorts någon kostnadsberäkning över dessa åtgärder? 

Thomas Haraldsson informerar om att det i den tidigare gjorda utredningen finns en 

kostnadsberäkning. Vi behöver ha en bred diskussion om ambitionsnivån på ett 

nyrenoverat bad. Vid genomförande av större renoveringar anläggningar kan det också 

vara lämpligt att diskutera attraktivitetshöjande kompletteringar 

Vår absoluta ambition är att badet ska vara öppet 2016. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas samt förklarar den 

besvarad. 

Protokollet ska sändas till 

Lars-Olof Franzén (AA) 

Thomas Haraldsson (C) 

Akten 
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KF § 25 Dnr 2015/133.000 

Enkel fråga gällande avgift till Värends 
Räddningstjänstförbund 

Beslutsunderlag 

1. Enkel fråga 24 mars 2015 

Redogörelse 

Lars-Olof Franzén (AA) lämnar in en enkel fråga till 

kommunstyrelsens ordförande. 

Frågan tas upp nästa fullmäktigesammanträde eftersom ordföranden i 

kommunstyrelsen ej är närvarande på sammanträdet.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KF § 26 Dnr 2014/399.113 

Entledigande och val av ersättare i nämnden för 
samhällsplanering 

Beslutsunderlag 

VB § 1, 24 mars 2015 

Redogörelse 

Fredrik Axelsson (C) valdes av kommunfullmäktige den 16 december 

2014 som ersättare i Nämnden för Samhällsplanering.  

Det har framkommit att Fredrik Axelsson (C) inte är valbar som 

förtroendevald i Alvesta kommun på grund av folkbokföring i annan 

kommun. Enligt 8 kapitlet 4 § Kommunallagen upphör uppdragen 

genast då en förtroendevald upphör att vara valbar.  

Med anledning av detta behöver kommunfullmäktige utse ny 

representant för ovan nämnda uppdrag.  

Beredning 

VB § 1 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Fredrik Axelsson (C) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för 

samhällsplanering. 

2. Utse Camilla Brynolf (C) som ny ersättare i nämnden för samhällsplanering för 

mandatperioden 2015-2018. 

Protokollet ska skickas till: 

Fredrik Axelsson (C) 

Camilla Brynolf (C) 

Personal 

Nämnden för samhällsplanering 

Akten 
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KF § 27 Dnr 2014/399.113 

Val och entledigande av nämndeman (SD) i Växjö Tingsrätt 

Beslutsunderlag 
1. VB § 3, 24 mars 2015 

2. Begäran om entledigande, 22 januari 2015 

Redogörelse 

Thomas Falk (SD) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 

nämndeman i Växjö Tingsrätt för perioden 2015-2016. 

Kommunfullmäktige har därmed att fatta beslut om entledigande samt 

utse ny nämndeman i Växjö Tingsrätt. 

Beredning 

VB § 3 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. entlediga Thomas Falk (SD) från sitt uppdrag som nämndeman i Växjö Tingsrätt 

för perioden 2015-2016, 

2. som nämndeman i Växjö Tingsrätt för perioden 2015-2016 utse Tommy Ernemyr 

(SD). 

Protokollet ska skickas till 

Thomas Falk (SD) 

Tommy Ernemyr (SD) 

Personal 

Växjö Tingsrätt 

Akten 
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KF § 28 Dnr 2014/399.113 

Val och entledigande av ordförande (M) i revisionen samt 
val av vice ordförande  

Beslutsunderlag 

1. VB § 3 24 mars 2015 

2. Begäran om entledigande, 13 februari 2015 

Redogörelse 

Suzanne Karlsson (M) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 

ordförande i revisionen. 

Kommunfullmäktige har därmed att besluta om ny ordförande i 

revisionen. 

I revisionens reglemente står angivet att det ska finnas en vice 

ordförande i revisionen. Därför ska vice ordförande väljas.  

Beredning 

VB § 3 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Suzanne Karlsson (M) från sitt uppdrag som ordförande  

i revisionen, 

2. Utse Mats Johnsson (M) till ordförande i revisionen. 

3. Utse Lennart Axelsson (S) till vice ordförande i revisionen. 

Protokollet ska skickas till 

Suzanne Karlsson (M) 

Mats Johnsson (M) 

Lennart Axelsson (S) 

Personal 

Akten 
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KF § 29 Dnr 2015/051.206 

Taxa enligt Strålskyddslagen 

Beslutsunderlag 
2. KS § 22, 3 mars 2015 

3. KS AU § 18, 17 februari 2015 

4. Förslag till taxa 

Redogörelse 

Denna taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för tillsyn 

enligt strålskyddslagen (1988:220) och de föreskrifter som meddelas 

med stöd av lagen. Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att 

bedriva solarieverksamhet som omfattas av strålskyddslagen där 

nämnden för myndighetsutövning har tillsynsansvaret.  

Beredning 

KS § 22 

KS AU § 18 

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta att anta taxa enligt Strålskyddslagen. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 

 




