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Sammanträdesdatum 

2015-11-24 1(43) 

Kommunfullmäktige 

 

Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 24 november 2015 kl. 18.30 – 20.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 172 och § 173 kl. 19.50 – 19.55 

 

145 - 176 

 
 
Beslutande 

 

 

Per Ribacke (S) 

 

 

Helen Gustavsson (M) 
 Frida Christensen (S) Matz Athley (M) 
 Gunnel Nordahl (S) Niclas Salomonsson (M) 
 Rose-Marie Larsson (S) Gunilla Gustafsson (M) 
 Sebastian Ohlsson (S) Tomas Öhling (M) 
 Sonia Muhlenthler Salsamendi (S) Rune Gustafsson (M) 
 Lars-Olof Petersson (S) Björn Tisjö (M) 
 Torbjörn Svensson (S) Sara Karlsmo (M) 
 Bertil Olsson (S) ordf. Lennart Johansson (SD) 
 Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S) David Kristiansson (SD) 
 Peter Johansson (S) Göran Fredriksson (SD) 
 Tomas Hedevik (S) Benny Lundh Johansson (SD) 
 Anita Lindstedt (S) Fredrik Johansson (SD) 
 Tommy Mases (S) Tommy Ernemyr (SD) 
 Thomas Haraldsson (C) Gustaf Arvidsson (SD) 
 Christina Haraldsson (C) Lars-Olof Franzén (AA) 
 Monica Pihl (C) 1:e vice Jimmy Hammarström (AA) 
 Jonas Engkvist (C) Maria Magnusson Everthsson (AA) 
 Hagart Valtersson (C) Tommy Everthsson (AA) 
 Andreas Nilsson (C) Kauko Antbacke (KD) 
 Heléne Andersson (C) Christer Brincner (KD) 
 Birgit Andersson (MP) Ola Andersson (V) 
 Kent Mandorff (MP) Anne Grotmaak (V) 
 Thomas Johnsson (M) Bengt-Olof Söderström (FP) 2:e vice  
 Mikael Johansson (M)  
   
   
Närvarande ersättare   
   
Övriga deltagare Mats Johnsson (M), revisionens 

ordförande § 146 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-12-01 kl. 15.00  

Sekreterare 
 

 

 Jenny Johansson   

Ordförande 
 

      

 Bertil Olsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Tommy Everthsson (AA)               Anita Lindstedt (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-11-24 

Anslaget under tiden 2015-12-02 – 2015-12-23 

Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 

Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KF § 145 Dnr 2015/066.000 

Allmänhetens frågestund 

Redogörelse 

Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 

24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle 

att ställa frågor om de ärenden som upptagits i kungörelsen. 

Allmänheten ställer vid dagens sammanträde inga frågor till 

kommunfullmäktige.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KF § 146 Dnr 2015/068.007 

Aktuellt från revisorerna 

Redogörelse 

Revisionens ordförande Mats Johnsson (M) informerar 

kommunfullmäktige om följande: 

1. ett möte mellan revisionen och fullmäktiges presidie resulterade i   

att revisionen kommer att presentera sig för kommunfullmäktige i   

början av 2016, 

2. revisionens reglemente kommer att revideras, 

3. revisionen har beslutat att granska den interna kontrollen samt hur 

kommunstyrelsen och nämnderna hanterar allmänna handlingar och 

kommunikation med medborgarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KF § 147 Dnr 2015/585.317 

Anmälan av medborgarförlag angående gatubelysning i 
Moheda 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag, 4 november 2015 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag anges det att man önskar att det tillkommer två 

gatlysen på Almvägen i Moheda. Det uppges att det är önskvärt att 

dessa två gatlysen placeras på grusvägen mellan Almvägen och 

Barrvägen. Vid denna väg ligger en lekplats belägen som tros 

användas av många, då det helt saknas lysen så blir platsen väldigt 

mörk när det inte är dagsljus. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

(uppgift borttagen) 

Akten 
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KF § 148 Dnr 2015/067.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar kommunfullmäktige att 

kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december börjar kl. 13.30. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KF § 149 Dnr 2015/509.49 

Skattesats 2016 

Beslutsunderlag 

1. KS § 109, 3 november 2015 

2. KS AU § 105, 20 oktober 2015  

Redogörelse 

Beslut om skatt 2016 tas av kommunfullmäktige senast under 

november månad. 

Skattesats för 2016 fastställs till 21:42 per skattekrona, i enlighet med 

förutsättningarna i Mål och Budget 2016 med plan 2017-2018 som 

beslutades i juni 2015 (KF 99, 2015-06-16). 

Beredning 

KS § 109 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2016 fastställs till 

21:42 per beskattningsbar hundralapp. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten 

  

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-11-24 8(43) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 150 Dnr 2015/506.024 

Partistöd för 2016 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 18 november 2015 

2. KS § 103, 3 november 2015 

3. KS AU § 102, 20 oktober 2015  

4. KF § 102, 25 november 2014 

Redogörelse 

Beslut om partistöd ska i enlighet med kommunallagen fattas av 

kommunfullmäktige minst en gång per år.   

Kommunstyrelsen beslutar 3 november 2015 § 103 föreslå 

kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2016 betalas ut enligt 

följande: 

1. Grundstödet är 10 000 kronor per parti, 

2. Mandatstödet är 10 000 kronor per mandat, 

3. Utbildningsstöd är 5 000 kronor per mandat, 

4. Utbildningsstöd betalas ut i efterskott mot uppvisande av verifikationer, 

5. Mottagare av partistöd ska årligen lämna redovisning enligt 2 kap. 11 § 

kommunallagen, 

6. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utbildningsstödet 

ska kunna ackumuleras under mandatperioden 2015-2018 och ge kommunchefen i 

uppdrag att inför nästa kommunfullmäktigesammanträde låta utreda vilka 

administrativa rutiner som behövs för att hantera detta. 

 

Beredning 

KS § 103  

Yrkanden 

Per Ribacke (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2016 betalas ut enligt 

följande: 

1. Grundstödet är 10 000 kronor per parti, 

2. Mandatstödet är 10 000 kronor per mandat, 

3. Utbildningsstöd är 5 000 kronor per mandat, 

4. Utbildningsstöd betalas ut i efterskott mot uppvisande av verifikationer, 

5. Mottagare av partistöd ska årligen lämna redovisning enligt 2 kap. 11 § 

kommunallagen  

6. Utbildningsstödet kan ackumuleras under mandatperioden 2015-2018. 
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Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Gruppledare för samtliga partier 

Akten 
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KF § 151 Dnr 2015/618.609 

Enkel fråga till utbildningsnämndens ordförande angående 
Grönkullaskolan   

Beslutsunderlag 

1. Enkel fråga, 18 november 2015 

Redogörelse 

Benny Lundh Johansson (SD) ställer följande fråga till 

utbildningsnämndens ordförande Lars-Olof Petersson (S): 

Tycker du att Grönkullaskolan har haft och har en bra arbetsmiljö för 

elever, lärare och lärarinnor? 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas samt besvaras vid 

nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 

Benny Lundh Johansson (SD) 

Lars-Olof Petersson (S) 

Akten  
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KF § 152 Dnr 2015/631.821 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande  

Beslutsunderlag 

1. Enkel fråga, 24 november 2015 

Redogörelse 

Anne Grotmaak (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Per Ribacke (S) med anledning av att Vänsterpariet för ett antal år 

sedan motionerade till kommunfullmäktige om att inrätta ett 

omklädningsrum även för damer i ishallen. Motionen bifölls. Det är 

anmärkningsvärd deprimerande att kommunens jämställdhetsarbete 

uppvisar sådana brister. 

Med anledning av ovanstående ställer Anne Grotmaak (V) följande 

fråga: 

Var finns damernas omklädningsrum i Alvesta ishall? 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas samt besvaras vid 

nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 

Anne Grotmaak (V) 

Per Ribacke (S) 
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KF § 153 Dnr 2015/507.006 

Sammanträdesplan för 2016 

Beslutsunderlag 

1. KS § 104, 3 november 2015 

2. KS AU § 104, 20 oktober 2015  

3. Förslag till sammanträdesplan 2016 

Redogörelse 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till 

sammanträdesplan för 2016. Förslaget innebär att kommunstyrelsen 

sammanträder på tisdagar, beräknad tid kl. 9.00 – 15.00. 

Kommunfullmäktige sammanträder på tisdagar kl. 18.30 med 

undantag för sammanträdet i december vilket sker dagtid. 

Sammanträdet i juni hålls en måndag och sker dagtid. 

Beredning 

KS § 104  

Yrkanden 

Tommy Everthsson (AA) yrkar att möjligheten att flytta 

novembersamanträdet från vecka 44 till vecka 43 ses över. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdesplan för 2016 

samt att se över möjligheterna att flytta novembersammanträdet från 

vecka 44 till vecka 43. 

Protokollet ska skickas till 

Samtliga nämnder och förvaltningar 

Akten  
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KF § 154 Dnr 2015/511.040 

Information om internbudget 2016  

Redogörelse 

Ärendet utgår. Ärendet återkommer på fullmäktiges sammanträde 15 

december. 

Protokollet ska skickas till 

Akten  
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KF § 155 Dnr 2015/497.460 

Beslut om ny taxa samt reviderad timtaxa för offentlig 
kontroll av Livsmedels- och foderlagstiftningen 

Beslutsunderlag 

1. KS § 106, 3 november 2015 

2. KS AU § 100, 20 oktober 2015 

3. Tjänsteskrivelse, 8 oktober 2015 

4. Förslag till taxa för offentlig kontroll på livsmedel- och foderlagstiftningen 

5. Nuvarande taxa 

Redogörelse 

Ett förslag till ny taxa samt reviderad timtaxa för offentlig kontroll av 

Livsmedels- och foderlagstiftningen i Alvesta kommun. Förslaget 

utgår från en mall som tagits fram av Sveriges Kommuner och 

Landsting. Beslut om ny taxa innebär att den förra antagen av 

kommunfullmäktige 2011-11-23 § 154 upphör att gälla. 

Förslaget för reviderad timtaxa innebär en höjning från 800 till 1 038 

kronor per timme för planerad offentlig kontroll samt en höjning från 

680 till 898 kronor per timme för extra offentlig kontroll och 

registrering. 

Beredning 

KS § 106  

Yrkanden 

Tommy Mases (S) yrkar att ordet höja ersätts med ordet ändra i § 4.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 

till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige på Tommy Mases 

(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Tommy 

Mases (S) yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta förslag på ny taxa för offentlig kontroll inom Livsmedels- och 

foderlagstiftningen. Taxan gäller form 1 januari 2016. 

Föregående taxa antagen av fullmäktige 2011-11-23 § 154 upphör genom detta 

beslut, 
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2. timtaxan för offentlig kontroll inom Livsmedels- och foderlagstiftningens område 

ska höjas till 1038 kr för planerad offentlig kontroll och 898 kr för extra offentlig 

kontroll och registrering. Timtaxan gäller from 1 januari 2016. 

3. ordet höja ersätts med ordet ändra i § 4.  

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten  
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KF § 156 Dnr 2015/505.406 

Beslut om reviderad timtaxa inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område 

Beslutsunderlag 

1. KS § 107, 3 november 2015 

2. KS AU § 101, 20 oktober 2015  

3. Tjänsteskrivelse, 6 oktober 2015 

Redogörelse 

Ett förslag till ändring av timtaxa inom miljöbalkens och 

strålskyddslagens område i Alvesta kommun. Förslaget utgår från en 

mall som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting. Förslaget 

innebär en höjning av timtaxan från 730 till 881 kronor per timme. 

Timtaxan fastställdes 2011 till 730 kronor per timme och har inte höjts 

därefter. Mot bakgrund av de kostnadsökningar som varit sedan 

timtaxan fastställdes 2011 anser bygg och miljö att den ska höjas. 

Bygg och miljö föreslår att timtaxan höjs till 881 kronor. Höjningen 

baseras på en beräkning av den faktiska kostnadsberäkningen. SKLs 

modell har använts vid beräkning av timtaxan. I sammanhanget kan 

nämnas att timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken under 

2015 har en spridning mellan 650 och 1000 kronor bland kommunerna 

i Kronobergs län. Timtaxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. 

Beredning 

KS § 107  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan inom miljöbalkens och 

strålskyddslagens område ska vara 881 kronor från och med 1 januari 

2016. 

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten  
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KF § 157 Dnr 2015/477.346 

VA-taxa 2016 

Beslutsunderlag 

1. KS § 108, 3 november 2015 

2. KS AU § 103, 20 oktober 2015  

3. Tjänsteskrivelse, 4 september 2015 

Redogörelse 

Nuvarande VA-taxa är antagen av kommunfullmäktige att gälla 

fr.o.m. 2015-01-01. 

Enligt VA-taxan § 10 samt § 22 ska nämnden för samhällsplanering 

årligen reglera avgiftsbeloppen i taxan vid årsskiftet enligt föränd-

ringen i konsumentprisindex, KPI. 

Avgifterna i antagen VA-taxa baserades på indextalet 313,89 (2014-

04) i konsumentprisindex, KPI (1980=100). Senast publicerade index-

tal är 313,43 (2015-07), vilket innebär en minskning med -0,15 %.  

En VA-plan för Alvesta har antagits av kommunfullmäktige i år. 

Genomförandet av VA-planen kommer att generera ökade kostnader 

för VA-kollektivet. 

I VA-planens bilaga D – VA-avgifter i framtiden behandlas både 

framtida investerings- och driftkostnader och dess påverkan på taxan. 

Där framgår att en årlig investeringsnivå om cirka 14 mkr per år under 

de närmaste tio åren motsvarar en taxeökning om 2,8 % om året 

utöver KPI.  

I VA-planen framgår också att för att klara av den planerade 

investeringsökningen krävs en resursökning vilket genererar en ökad 

driftkostnad om cirka 2 %. Under hösten 2015 genomförs denna 

personalförstärkning vilket kräver taxehöjning. 

Sammantaget genererar ovan beskrivna kostnadsökningar ett behov av 

en taxeökning om drygt 4,8 % utöver KPI. 

Detta medför att taxehöjningen kan minska till 3,8 %. Under 

innevarande år har KPI gått ned med 0,15 %. I samband med 

taxehöjningen görs även en indexjustering av taxan vilket innebär en 

indexjustering av taxan vilket innebär en taxehöjning om 3,65 %. 

Beredning 

KS § 108  
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Yrkanden 

Hagart Valtersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att indexreglera VA-taxan vilket innebär 

en sänkning om 0,15 % samt att höja taxan därutöver med 3,8 %. Den 

nya VA-taxan, som sammantaget innebär en höjning med 3,65 %, ska 

gälla från 2016-01-01. 

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten  
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KF § 158 Dnr 2015/487.168 

Risk-och sårbarhetsanalys 2015-2018 

Beslutsunderlag 

1. KS § 113, 3 november 2015 

2. KS AU § 111, 20 oktober 2015  

3. Risk och sårbarhetsanalys 2015-2018  

 

Redogörelse 

Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är 

skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Syftet 

är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera 

kriser.  

Alvesta kommuns risk- och sårbarhetsanalys är en process som 

ständigt pågår som ett led i arbetet med att utveckla 

krishanteringsförmågan. Syftet är att minska sårbarheten och därmed 

minska riskerna för kommunens och länets invånare i samband med 

extraordinära händelser. 

Den föreliggande RSA 2015 har RSA 2011 som grunddokument och 

där olika delar kommit till, uppdaterats, kompletterats. 

Risk- och sårbarhetsanalysen har som målsättningen att undersöka hur 

kommunen hanterar bortfall av viktiga resurser som får allvarliga 

konsekvenser för samhället, samt vad som behöver åtgärdas för att 

minska konsekvenserna av de allvarliga störningarna. 

Risk- och sårbarhetsanalysen som görs har sin utgångspunkt i 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. MSBFS 

2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och 

sårbarhetsanalys. 

Beredning 

KS § 113  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa risk- och sårbarhetsanalys 

2015-2018 för Alvesta kommun 

Protokollet ska skickas till 

Samtliga förvaltningar 

Akten  
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KF § 159 Dnr 2015/193.822 

Fastställande av budget för Vislandabadet 

Redogörelse 

Ärendet utgår. 

Protokollet ska skickas till 

Akten  
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KF § 160 Dnr 2015/170.041             

Anmälan från nämnden för individ- och familjeomsorg om 
överskridande av budget 2015  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 29 oktober 2015 

2. NIF § 80, 26 oktober 2015 

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg anmäler till fullmäktige om 

överskriden budgetram för 2015.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna anmälan om 

överskridande av budget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomi  

Akten  
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KF § 161 Dnr 2015/160.041 

Anmälan från omsorgsnämnden om överskridande av 
budget 2015 

Beslutsunderlag 

1. ON § 48, 27 oktober 2015  

2. Skrivelse, 16 oktober 2016 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden anmäler till fullmäktige om överskriden budgetram 

för 2015.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna anmälan om 

överskridande av budget till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomi 

Akten  
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KF § 162 Dnr 2015/107.000 

Besvarande av motion (SD) angående ekonomiskt bidrag 
till UNHCR 

Beslutsunderlag 

1. KS § 118, 3 november 2015 

2. KS AU § 112, 20 oktober 2015  

3. Tjänsteskrivelse, 13 maj 2015 

4. KF § 11, 24 mars 2015 

5. Motion, 5 mars 2015 

Redogörelse 

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) föreslås att samtliga 

ledamöter i Alvesta kommunfullmäktige donerar 1 procent av sitt 

arvode från kommunen under en månad till UNHCR. 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att fullmäktige inte har rätt att fatta 

beslut om hur förtroendevaldas enskilda ersättningar ska användas. Ett 

beslut i fullmäktige kan inte ligga till grund för personliga avdrag.  

Beredning 

KS § 118 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Protokollet ska skickas till 

Benny Lundh Johansson (SD) 

Akten  
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KF § 163 Dnr 2015/198.739 

Besvarande av motion (SD) gällande tillsättande av 
äldreombudsman i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 

1. KS § 119, 3 november 2015  

2. KS AU § 113, 20 oktober 2015 

3. Tjänsteskrivelse, 9 maj 2015 

4. KF § 39, 28 april 2015 

5. Motion, 22 april 2015 

 

Redogörelse 

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs att 

Sverigedemokraterna vill att det ska bli lättare för pensionärer i 

Alvesta kommun att ta kontakt med kommunen för att få sina frågor 

besvarade eller lämna synpunkter. 

Med anledning av detta föreslår motionären att en äldreombudsman 

tillsätts vars uppgift är att tillvarata pensionärernas intressen. 

Äldreombudsmannen ska ha löpande kontakt med 

omsorgsförvaltningen. 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att omsorgsförvaltningen anser att 

det finns en organisering och förhållningssätt som tillgodoser de krav 

som Sverigedemokraterna menar att en äldreombudsman skulle arbeta 

med.  

Beredning 

KS § 119  

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Protokollet ska skickas till 

Benny Lundh Johansson (SD) 

Akten  
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KF § 164 Dnr 2015/023.730 

Besvarande av motion (KD) angående kompiskort 

Beslutsunderlag 

1. KS § 120, 3 november 2015 

2. KS AU § 114, 20 oktober 2015  

3. Tjänsteskrivelse, 12 maj 2015 

4. KF § 8, 24 mars 2015 

5. Motion, 21 januari 2015 

Redogörelse 

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

I en tjänsteskrivelse redogörs för att i dagsläget är Lessebo, Ljungby, 

Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner anslutna till 

Kompiskort Kronoberg. Kompiskortet gäller i hela länet, men bara 

hos de arrangörer som har anslutit sig till Kompiskortet som 

exempelvis bowlinghallen och Medley i Växjö.  

Omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till att kommunen ansluter sig 

till Kompiskort Kronoberg för de kommuninvånare som har en 

funktionsnedsättning. Alla kommuninvånare ska kunna ta del av det 

utbud som finns inom kultur, fritids- och idrottsaktiviteter.  

De bärande principerna för Sveriges handikappolitik är valfrihet, 

integritet och en möjlighet till ett självständigare liv. 

Omsorgsförvaltningen anser att kompiskortet skulle kunna underlätta 

för den enskilde att ta del av samhällets utbud och få möjlighet att leva 

som andra. 

Beredning 

KS § 120 

Yrkanden 

Helen Gustavsson (M) yrkar bifall till motionen samt tilläggsyrkar 

följande: KF beslutar att hanteringen av kompiskort tilldelas kultur- 

och fritidsavdelningen. 

Tomas Öhling (M) och Benny Lundh Johansson (SD) yrkar bifall till 

motionen. 
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Per Ribacke (S) yrkar avslag till Helen Gustavssons (M) 

tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 

till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige på Helen 

Gustavssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutat avslå tilläggsyrkandet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Protokollet ska skickas till 

Kauko Antbacke (KD) 

Omsorgsnämnden 

Akten  
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KF § 165 Dnr 2015/581.730 

Besvarande av motion (V) angående framtida LSS-boende i 
Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 

1. KS § 121, 3 november 2015 

2. KS AU 118 §, 20 oktober 2015 

3. Tjänsteskrivelse, 28 maj 2015 

4. KF § 13, 24 mars 2015 

5. 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. 

I en tjänsteskrivelse redoförs för att omsorgsförvaltningen i början av 

2015 tagit fram en boendeutredning som bland annat beskriver vilket 

behov som finns av bostäder med särskild service i kommun de 

närmsta åren. Underlag visar att sammanlagt elva ungdomar med 

LSS-insatser överförs från utbildningsförvaltningen till 

omsorgsförvaltningens verksamhet under åren 2015 till 2017. För 

2018 till 2020 beräknas ytterligare tolv personer komma över till 

omsorgsförvaltningen från utbildningsförvaltningen.  

I boendeutredningen redogörs för att de signaler som erhållits från de 

ungdomar som kommer över till omsorgsförvaltningens ansvar 2015-

2020 är att dessa ungdomar avser att flytta hemifrån snarast efter att 

deras skoltid är avslutad. Emellertid visar erfarenheter att någon 

ungdom vanligtvis väljer att läsa vidare på folkhögskola, bo kvar 

hemma några år eller flyttar till annan kommun. Den samlade 

bedömningen som görs i förvaltningens boendeutredning är dock att 

kommunen kommer behöva bygga ytterligare en servicebostad, utöver 

den servicebostad med 12 lägenheter som redan är beslutad, 

omfattande 10 till 12 lägenheter samt att denna bostad bör stå klar 

2018/2019. 
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I nuläget äger kommunens fastighetsbolag AllboHus samtliga 

servicebostäder vilka hyrs av omsorgsförvaltningen. Samtlig 

verksamhet vad gäller servicebostäderna bedrivs i förvaltningens regi. 

Mot bakgrund av att omsorgsförvaltningen har en relativt god bild 

över det framtida behovet av bostäder med särskild service enligt LSS 

torde en mer långsiktig planering vara möjlig. Omsorgsförvaltningen 

ställer sig positiv till att det finns byggklara tomter med i kommunens 

bostadsplanering som är särskilt tänkta för bostäder med särskild 

service. Ett förslag är att tänka in detta i en eventuell 

bostadsförsörjningsplan. 

Beredning 

KS § 121  

Yrkanden 

Thomas Haraldsson (C) och Per Ribacke (S) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att vi ser till 

att ha planberedskap för bostäder i Alvesta kommun. 

Protokollet ska skickas till 

Ola Andersson (V) 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Omsorgsförvaltningen 

Akten  
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KF § 166 Dnr 2015/052.149 

Besvarande av motion om saluhall i Alvesta 

Beslutsunderlag 

1. KS § 122, 3 november 2015   

2. KS AU § 119, 20 oktober 2015   

3. Tjänsteskrivelse, 8 oktober 2015 

4. KF § 9, 24 mars 2015 

5. 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.  

I en tjänsteskrivelse redogörs för att motionären har goda intentioner 

gällande försäljning varor från lokala producenter. 

Det finns inget underlag som visar på något behov eller efterfrågan av 

en saluhall i Alvesta och i nuläget har inga näringsidkare uttryckt 

något intresse om uppförande av en saluhall. 

Beredning 

KS § 122  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att skicka 

motionen till arbetet med fördjupad översiktsplan tillsammans med 

motion (M) om utredning av de framtida förutsättningarna i Alvesta 

centrum, KS § 123. 

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Kommunledningskontoret 
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Akten  
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KF § 167 Dnr 2015/183.210 

Besvarande av motion (M) om utredning av de framtida 
förutsättningarna i Alvesta centrum 

Beslutsunderlag 

1. KS § 123, 3 november 2015 

2. KS AU § 120  

3. Tjänsteskrivelse, 8 oktober 2015 

4. KF § 40, 28 april 2015 

5. Motion, 20 april 2015 

Redogörelse 

I en motion från Thomas Johnsson (M) redogörs att centrumhandeln i 

mindre orter, däribland Alvesta, har svårt att konkurrera med den 

växande internethandeln och i Alvestas fall närheten till Växjö. 

Motionären menar att detta är en ödesfråga för kommunen, 

köpmännen, fastighetsägarna och inte minst kommuninvånarna samt 

att en blomstrande centrumhandel bidrar till ett attraktivt samhälle. 

Med anledning av detta föreslår motionären en utredning för att få 

klarhet i vilka förutsättningar det finns för en framtida positiv 

utveckling av Alvesta centrum. Motionären föreslår även att en 

styrgrupp och en projektgrupp sätts samman som tillsammans med en 

upphandlad utredare genomför denna utredning. 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att Alvesta centrum skiljer sig 

jämfört med många andra centrum eftersom det finns få egentliga 

stråk, i stort sett endast en dominerande fastighetsägare och ett par 

naturliga mötesplatser. Statistik kring köpvanor och köpkraft m.m. 

finns tillgänglig idag via t.ex. Handelns Utredningsinstitut. Alvesta 

centrum har idag också en centrumledare som jobbar med frågorna 

kring utveckling av handeln.  

Beredning 

KS § 123  

Yrkanden 

Mikael Johansson (M) yrkar följande: att kommunchefen får i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för framtida Alvesta centrum och 

förutsättningar och möjligheter för en saluhall i Alvesta. 

Lars-Olof Franzén (AA), Kauko Antbacke (KD) och Thomas 

Johnsson (M) yrkar bifall till Mikael Johanssons (M) yrkande. 

Per Ribacke (S) och Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 

till beslut och Mikael Johanssons (M) yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 

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

Mikael Johanssons (M) yrkande. 

Med 23 ja-röster och 26 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla 

Mikael Johanssons yrkande. 

Röster redovisas i separat bilaga till protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen för besvarad samt 

att ge kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

framtida Alvesta centrum och förutsättningar och möjligheter för en 

saluhall i Alvesta. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunchefen 

Näringslivsansvarig 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten  
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KF § 168 Dnr 2015/176.710 

Besvarande av medborgarförslag gällande rätt till förskola 
vid sjukskrivning 

Beslutsunderlag 

1. KS § 124, 3 november 2015 

2. KS AU § 122, 20 oktober 2015  

3. UN § 72, 10 juni 2015 

4. Tjänsteskrivelse, 1 juni 2015 

5. KF § 31, 28 april 2015 

6. Medborgarförslag, 14 april 2015 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag anser förslagställaren det vara mycket 

bristfälligt att det är förskolechefen på respektive förskola som ska 

besluta huruvida barnet ska vara mer än 15 timmar per vecka i fall där 

någon av föräldrarna till barnet är heltidssjukskriven. Med anledning 

av detta föreslår förslagställaren att i fall där förälder till barn i 

förskola blir heltidssjukskriven ska barnet ha rätt att vistas på 

förskolan under de tider som den ej sjukskrivne föräldern arbetar. 

Detta oavsett orsak till sjukskrivningen.   

I en tjänsteskrivelse redogörs för att det alltid görs en individuell 

bedömning vid önskemål om utökad tid i förskola när en 

vårdnadshavare blivit sjukskriven. Bedömningen görs utifrån barnets 

behov, samtidigt som man försöker tillmötesgå familjens önskemål i 

den mån skäl föreligger.  

Det är viktigt att bedömningen görs utifrån den specifika familjens 

situation. Familjesituationer är ju så olika att det är svårt att göra 

verkligen rättviska i en bedömning där hänsyn tas enbart till 

omfattningen av en förälders sjukskrivning. Det handlar inte bara om 

att det är en stor variation i vilken förmåga man som förälder har att ta 

hand om sitt barn vid en sjukskrivning, utan också att det är en stor 

variation i vilka behov olika barn har: beroende bland annat på ålder 

och personlig utveckling. Familjesituationen i stort spelar också in, 

vissa föräldrar är till exempel ensamstående och i andra familjer finns 

det stor variation på hur den andra förälderns livssituation ser ut. 

Att bedömningen görs utifrån den aktuella familjens unika situation 

där man väger in många olika faktorer i beslutet, istället för att besluta 

efter en förutbestämd mall, tror vi ökar sannolikheten att ett barn som 

behöver utökad tid i förskolan också får det. 

Beredning  

KS § 124  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förklara medborgarförslaget för 

besvarat. 

Protokollet ska skickas till 

(uppgift borttagen) 

Akten  
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KF § 169 Dnr 2015/174.710 

Besvarande av medborgarförslag angående utökad tid på 
förskola för syskon vid tvillingfödsel 

Beslutsunderlag 

1. KS § 125, 3 november 2015  

2. KS AU § 122, 20 oktober 2015  

3. UN § 72, 10 juni 2015 

4. Tjänsteskrivelse, 1 juni 2015 

5. KF § 31, 28 april 2015 

6. Medborgarförslag, 14 april 2015 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag redogör förslagssällaren att förskoletiden i 

Alvesta kommun idag inte utökas för syskon vid tvillingfödsel, eller 

fler. Detta anser förslagställaren vara bristfälligt och redovisar förslag 

på hur andra kommuner gjort för att utöka antalet timmar på förskola 

för syskon vid en eventuell tvillingfödsel. Med anledning av detta 

föreslår förslagsställaren att vid en eventuell tvillingfödsel, eller fler, 

ska syskonet automatiskt bli beviljad utökad tid på förskola. 

Förslagsvis 30 timmar per vecka i minst tre månader.  

I en tjänsteskrivelse redogörs för att det alltid görs en individuell 

bedömning vid önskemål om utökad tid i förskola för syskon till 

nyfödda barn. Bedömningen görs utifrån barnets behov, samtidigt som 

man försöker tillmötesgå familjens önskemål i den mån skäl 

föreligger. 

Utbildningsförvaltningen tycker att det är viktigt att bedömningen 

görs utifrån den specifika familjens situation. Familjesituationer är så 

olika att det är svårt att göra verkligheten rättvisa i en bedömning där 

hänsyn tas enbart till hur många barn som fötts. Att en familj får 

tvillingar betyder ibland att de behöver extra tid på förskolan för äldre 

barn i familjen, men så är inte alltid fallet. Samtidigt finns det 

situationer där en familj får ett barn finner sig i en situation där 

storasyskonet behöver utökad tid på förskola. 

Att bedömningen görs utifrån den aktuella familjens unika situation, 

där man väger in många olika faktorer i beslutet, istället för att besluta 

efter en förutbestämd mall, tror vi ökar sannolikheten att ett barn som 

behöver utökad tid i förskola också får det. 

Beredning 

KS § 125 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förklara medborgarförslaget för 

besvarat. 

Protokollet ska skickas till 

(uppgift borttagen) 

Akten  
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KF § 170 Dnr 2015/632.139 

Anmälan av motion (V) angående integrationsarbetet i 
kommunen 

Beslutsunderlag 

1. Motion, 24 november 2015  

Redogörelse 

I en motion från Anne Grotmaak (V) redogörs för att Alvesta kommun 

behöver en offensiv integrationsstrategi. Många Alvestabor vill i dessa 

mörka och orosfyllda tider hjälpa till att välkomna de flyktingar som 

kommit hit till Alvesta, och även lotsa dem i samhället, men de vet 

inte riktigt hur de ska gå tillväga. Olika organisationer gör enskilda 

insatser, som t.ex. Röda Korset, Rädda barnen, Svenska kyrkan, ABF 

m.fl. Dock vore det önskvärt att kommunen tog ett krafttag och 

började leda det praktiska integrationsarbetet i kommunen. 

Med anledning av ovanstående föreslår motionären att kommunens 

integrationssamordnare får i uppdrag att undersöka möjligheten för att 

införa ett mentorskapsprojekt, där infödda och nyanlända 

kommuninvånare, enligt den modell som används i till exempel 

Torsås kommun. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas samt överlämnas 

till kommunstyrelsen för beredning. 

Protokollet ska skickas till 

Anne Grotmaak (V) 

Kommunstyrelsen 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-11-24 38(43) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF § 171 Dnr 2015/609.260 

Interpellation till ordförande i nämnden för 
samhällsplanering angående tomter utanför Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation, 12 november 2015 

Redogörelse 

Ärendet utgår på grund av att frågeställaren inte tjänstgör vid dagens 

sammanträde. Ärendet planeras till kommunfullmäktiges 

sammanträde 15 december. 

Protokollet ska skickas till 

Akten  
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KF § 172 Dnr 2015/620.600 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
angående lokaler 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation, 18 november 2015 

Redogörelse 

Björn Tisjö (M) redogör för i en interpellation att 

utbildningsnämndens ordförande inväntar förvaltningens presentation 

innan ett uttalande kan ges om eventuella lösningar för trångbodda 

skolor i kommunen. Just nu står tomma skolmoduler på Högåsen och 

kostar pengar till ingen nytta. En bra lösning vore att använda dem för 

att avlasta Prästängskolan som inför höstterminen saknar två 

klassrum. 

Rektor, personal, elever och föräldrar hamnar i kläm när politiken inte 

tar beslut. 

Med anledning av ovanstående frågar Björn Tisjö (M) hur vi snabbast 

möjligt från politikens sida kan ge klara besked och på bästa sätt lösa 

lokalsituationen? 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt 

besvaras vid nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 

Björn Tisjö (M) 

Lars-Olof Petersson (S) 

Akten 
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KF § 173 Dnr 2014/399.113 

Val av ersättare (S) i utbildningsnämnden  

Beslutsunderlag 

1. VB § 16, 24 november 2015 

2. KF § 142, 27 oktober 2015 

3. VB § 13, 17 oktober 2015 

4. KF § 116, 29 september 2015 

5. VB § 10, 29 september 2015 

6. Begäran om entledigande, 3 september 2015 

Redogörelse 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 

entledigades Rickard Björkman (S) från sitt uppdrag som ersättare i 

utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade att ny ersättares 

ka väljas vid dagens sammanträde. Med anledning av detta tas ärendet 

upp. 

Beredning 

VB § 16 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Hedevik (S) till ny 

ersättare i utbildningsnämnden. 

Protokollet ska skickas till 

Tomas Hedevik (S) 

Utbildningsnämnden 

Personal 

Akten 
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KF § 174 Dnr 2014/399.113 

Entledigande och val (SD) av ersättare i 
utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. VB § 17, 24 november 2015 

2. Begäran om entledigande, 12 november 2015  

Redogörelse 

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

ersättare i utbildningsnämnden.  

Med anledning av det har kommunfullmäktige att besluta om ny 

ersättare i utbildningsnämnden. 

Beredning 

VB § 17 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. entlediga Thomas Falk (SD) från sitt förtroendeuppdrag som  

ersättare i utbildningsnämnden, samt 

2. utse Benny Lundh Johansson (SD) till ny ersättare i utbildningsnämnden. 

Protokollet ska skickas till 

Thomas Falk (SD)  

Benny Lundh Johansson (SD) 

Utbildningsförvaltningen 

Personal 

Akten 
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KF § 175 Dnr 2014/399.113 

Entledigande och val (SD) av nämndeman i Växjö Tingsrätt 
under perioden 2016-2019 

Beslutsunderlag 

1. VB § 18, 24 november 2015 

2. Begäran om entledigande, 12 november 2015  

Redogörelse 

Fredrik Johansson (SD) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 

nämndeman i Växjö tingsrätt under perioden 2016-2019. 

Beredning 

VB § 18 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. entlediga Fredrik Johansson (SD) från sitt uppdrag som nämndeman i Växjö 

Tingsrätt, 

2. utse Tommy Ernemyr (SD) till ny nämndeman i Växjö Tingsrätt under perioden 

2016-2019. 

Protokollet ska skickas till 

Fredrik Johansson (SD)  

Namn Namn (SD) 

Personal 

Akten 
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KF § 176 Dnr 2014/399.113 

Val av (S) ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i 
krisledningsnämnden, ersättare i Alvesta kommunföretag 
AB, representant i Kronobergs luftvårdsförbund samt 
representant i migrationscentrum   

Beslutsunderlag 

1. VB § 19, 24 november 2015 

2. KF § 144, 27 oktober 2015 

3. VB § 15, 27 oktober 2015 

4. Begäran om entledigande, 19 oktober 2015  

Redogörelse 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober entledigades 

Tomas Hedevik (S) från sina uppdrag som ordinarie ledamot i 

kommunstyrelsen, ersättare i krisledningsnämnden, ersättare i Alvesta 

Kommunföretag AB, representant i Kronobergs luftvårdsförbund och 

representant i migrationscentrum. Kommunfullmäktige beslutade att 

nya ledamöter till dessa uppdrag ska väljas vid dagens sammanträde. 

Med anledning av detta tas ärendet upp. 

Beredning 

VB § 19 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. utse Frida Christensen (S) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, 

2. utse Frida Christensen (S) till ersättare i krisledningsnämnden, 

3. föreslå Alvesta Kommunföretag AB besluta att utse Frida Christensen (S) till 

ersättare i styrelsen för Alvesta Kommunföretag AB, 

4. utse Frida Christensen (S) till representant i Kronobergs luftvårdsförbund, 

5. utse Frida Christensen (S) till representant i migrationscentrum, 

Protokollet ska skickas till 

Frida Christensen (S) 

Alvesta Kommunföretag AB 

Kronobergs luftvårdsförbund 

Migrationscentrum 

Personal 

Akten 

 


