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Sammanträdesdatum 

2014-02-25 1(18) 

Kommunfullmäktige 

 

Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 25 februari 2014 kl. 18.30 – 21.00 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering för allmänhetens frågestund kl. 18.35 – 18.45 samt mellan § 7 och § 

8 kl. 19.30 – 20.15. 

 

1 – 4, 6 – 14  
 
 
Beslutande 

 

 

Tommy Everthsson (AA), ordf. 

 

 

Annika Kuparinen-Larsson (S) 
 Thomas Johnsson (M) Sebastian Ohlsson (S) 
 Mats Johnsson (M) Sonia Muhlethaler Salsamendi (S) 
 Helen Gustavsson (M) Johny Lundberg (S) 
 Niclas Salomonsson (M) Lisbeth Holmqvist (S) 
 Siv Wittengård (M) Bertil Olsson (S) 
 Anders Malmqvist (M) Torbjörn Svensson (S) 
 Matz Athley (M) Per Ribacke (S) 
 Allan Hellberg (M) Jessica Madsen (S) 
 Rune Gustavsson (M) Ulla Edholm (V) 
  (M) Anne Grotmaak (V) 
 Tomas Öhling (M)  (MP) 
 John-Erik Pettersson (M) Maria Åman (MP) 
 Thomas Haraldsson (C) Lars-Olof Franzén (AA) 
 Hagart Valtersson (C) Jimmy Hammarström (AA) 
 Lars-Erik Gustafsson (C) Juan-Carlos Moreno (AA) 
 Monica Pihl (C) Lars-Olof Larsson (AA) 
 Kent Andersson(C) Isabella Barindelli (AA) 
 Heléne Andersson (C) Jan Johansson (AA) 
 Bengt-Olof Söderström (FP) Margareta Wiridén (AA) 
 Kauko Antbacke (KD) Olof Haglund (AA) 
 Mia Gällring (KD)  
 Robert Olesen (S)  
 Per-Anders Nordahl (S)  
 Tommy Mases (S)  
   
   
Närvarande ersättare              
   
Övriga deltagare        
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Justering tid och plats Alvesta 2014-03-07 kl. 08.00  

Sekreterare 
 

 

 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      

 Tommy Everthsson (AA)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Ulla Edholm (V)                  Juan-Carlos Moreno (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-02-25 

Anslaget under tiden 2014-03-07 – 2014-03-28 

Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 

Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KF § 1 Dnr 2014/011.000 

Allmänhetens frågestund 

Redogörelse 

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

Kommunfullmäktige får följande frågor: 

1. Vad har Alvesta kommun gjort för att planera för ett boende 

för våra 5 ungdomar som i dagsläget har beslut enligt LSS? 

2. Finns det någon beredskap eller planering för de ungdomar 

som inom en snar framtid kommer att ansöka om bostad med 

särskild service för vuxna enligt LSS? 

3. Vilket besked, anser ni, att vi ska ge våra ungdomar som 

väntar på att få flytta till eget boende enligt LSS (de har rätt att 

få veta detta)? 

4. Vilken typ av boende kommer ni att planera för? 

5. Vem ska ta hand om vuxna över 21 år om de blir sjuka? 

6. Det finns färdiga och byggklara tomter i närheten av dagcenter 

och Taggen. Kan det bli aktuellt att bygga ett boende för våra 

unga vuxna där (det borde vara ett effektivt sätt att spara 

pengar på. Närheten till dagcenter och Taggen kan ju vara ett 

sätt för personal att hoppa in och stötta vid akuta behov etc.)? 

7. (Angående tillgång till fordon för korttid och boenden för 

fritidsaktiviteter etc.) Har brukare och personal tillgång till 

kommunalbilarna under helger och kvällar? 

8. Är bussarna på dagcenter tillgängliga på fritiden för kortis och 

boenden? 

9. Är det problem med taxirörelsen som gjort att man inte får 

låna kommunbilarna? 

10. Om det är så enligt fråga 10, vilka konsekvenser blir det om 

man i alla fall får använda kommunbilarna som inte används 

mycket under kvällar eller helger? 

11. Finns det utrymme för spontanitet för boende och personal på 

kortis och boenden (ex 3 killar på Ugglan vill gå på bio i 

Växjö en lördagkväll. Det är 1 timme till filmen börjar)? 

(Angående avgifter för medicinutdelning, hemsjukvård m.m.) 

12. Ska ungdomarna betala 100 kr/gång när personalen ser till att 

de får sin dagliga medicin? Är inte daglig medicin egenvård? 
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Alvedon eller liknande vid huvudvärk eller mensvärk, ska man 

då betala 100 kr om personalen plockar fram tabletten? En 

antibiotikakur? 

13. Vision Alvesta. Har Alvesta kommun någon framtidsvision? 

Finns i så fall våra barn- ungdomar-vuxna med rätt till LSS-

insatser med i visionen? I så fall hur ser den visionen ut? 

Helen Gustavsson (M) ordförande i omsorgsnämnden svarar på 

fråga ett att man från omsorgsförvaltningens sida har fattat ett 

beslut som skickats till kommunstyrelsen samt att tjänstemännen 

på förvaltningen arbetar med att ta fram underlag för ett LSS-

boende.  

Mats Johnsson (M) meddelar att frågorna kommer att besvaras vid 

kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
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KF § 2 Dnr 2014/009.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar kommunfullmäktiges 

ledamöter om följande: 

1. Vid dagens sammanträde finns en kamera som kommer att 

filma ledamöterna framifrån till webbsändningen av 

sammanträdet. 

2. Klockan 19.30 bjuds fullmäktige, av kommunens kostchef och 

personal från kommunens olika restauranger, på soppa. 
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KF § 3 Dnr 2014/010.007 

Information från revisorerna 

Redogörelse 

Revisorerna har vid dagens sammanträde ingen information att delge 

kommunfullmäktiges ledamöter. 
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KF § 4 Dnr 2014/050.003 

Reglemente för valnämnden 

Beslutsunderlag 

1. KS § 10, 4 februari 2014 

2. Förslag till reglemente 

Redogörelse 

Då reglemente för valnämnden saknas har kommunledningskontoret 

upprättat ett förslag till reglemente. 

Beredning 

KS § 10 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna reglementet för valnämnden. 

Protokollet ska skickas till 

Valnämnden 

Akten  
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KF § 6 Dnr 2014/071.311 

Anmälan av medborgarförslag angående förlängning av 
Fornvägen 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag, 28 januari 2014 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag föreslås att Fornvägen förlängs från 

Spåningslandavägen till Gemlavägen öster om bebyggelsen enligt 

gällande normer. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

nämnden för samhällsplanering för besvarande och beslut inom 3 

månader. 

Protokollet ska skickas till 

Nämnden för samhällsplanering 

Akten  
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KF § 7 Dnr 2014/068.104 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende 
avtal mellan ordförande i nämnden för samhällsplanering 
och ordförande i utskottet för kultur och fritid 

Beslutsunderlag 

1. Interpellationssvar, 12 februari 2014 

2. Interpellation, 28 januari 2014 

Redogörelse 

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande ställer Robert 

Olesen (S) frågor med anledning av förekomsten av två avtal mellan 

ordföranden i nämnden för samhällsplanering och ordföranden i 

utskottet för kultur och fritid. Frågorna lyder: 

Fråga: Anser kommunstyrelsens ordförande att hanteringen är i linje 

med normal demokratisk hantering av olika frågor? 

Svar: Frågan om hanteringen är ju flera olika saker. 

1. Frågan om förvaltningschefen för samhällsplanering hanterat frågan rätt genom att 

underrätta kommunchefen anser jag är korrekt 

2. Frågan om kommunchefen hanterat frågan rätt genom att diarieföra ärendet och att 

underrätta mig anser jag är rätt 

3. Min egen åtgärd att omedelbart underrätta revisionen och att be dem utreda 

hanteringen anser jag också är rätt 

4. Frågan om ordförandena för kultur och fritidsutskottet och nämnden för 

samhällsplanering hanterat ärendet rätt, har jag som tidigare sagt, överlämnat till 

revisionen för deras bedömning. Jag avvaktar mitt ställningstagande till att 

revisionen har lämnat sitt utlåtande. 

Fråga: Anser kommunstyrelsens ordförande att de två avtal som 

upprättats är en del i majoritetsalliansens politiska överenskommelser, 

vilket ordföranden i utskottet för kultur och fritid hävdat i media, eller 

är det en överenskommelse mellan två ordföranden i två politiska 

organ? 

Svar: Avtalen rör inte frågor i någon överenskommelse för 

Moderaternas samverkan med Alvesta Alternativet. För övrigt gäller 

att frågor som vi kommer överens om med alla partiet skall hanteras 

på ett korrekt sätt. 

Fråga: I de minnesanteckningar som gjorts av förvaltningschefen för 

förvaltningen för samhällplanering framstår det upplägg av affären 

med elljusspåret som inget annat än ren korruption i syfte att gynna ett 

specifikt företag. Vad anser kommunstyrelsens ordförande om detta? 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-02-25 10(18) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Svar: Som jag tidigare sagt, har jag bett revisorerna att genomföra en 

utredning av hela ärendet. Jag vill inte föregripa deras arbete och 

utlåtande. 

Fråga: Kommunstyrelsens ordförande har sett sig tvungen att lämna 

ärendet till kommunens revision. Varför lämnar han ärendet till en 

enskild revisor och inte hela revisionen? Revisionen är kollektivt 

ansvarig för eventuella beslut om granskning, och för de granskningar 

som görs. 

Svar: Det är en lite märklig fråga varför jag överlämnar ärendet till 

endast en av revisorerna. Skälet är mycket enkelt. När jag fick del av 

ärendet ansåg jag att det borde hanteras skyndsamt. På hemvägen 

stannade jag helt enkelt hos den av revisorerna som bor närmast min 

hemväg. Robert kan knappas anklaga mig för att det var av 

partipolitisk hänsyn då denne revisor tillhör Vänsterpartiet. Nu är det 

så att även de kommunala revisorerna har samma regler för hantering 

av ärenden som övriga kommunala verksamheter. Den som tar emot 

ett ärende är skyldig att se till att det diarieförs och att ärendet 

kommer under beredning. Det är helt enkelt så att det är Börge 

Nielsens sak att underrätta sina kollegor i revisionen. Lika lite som 

någon måste kontakta varje ledamot i en nämnd eller styrelse för att 

överlämna ett ärende, lika lite är det krav på att jag ska uppsöka alla 

revisorer. Om någon känner sig förbigången för valet av revisor kan 

jag bara trösta denne med att det endast var valet av den revisor som 

bodde på vägen hem som avgjorde var jag överlämnade ärendet. 

Fråga: Slutligen, har kommunstyrelsens ordförande och det moderata 

partiet fortfarande förtroende för ordföranden i utskottet för kultur och 

fritid, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen? 

Svar: På frågan om mitt och det moderata partiets förtroende för 

ordföranden i kultur och fritidsutskottet hänvisar jag ännu en gång att 

det vore oansvarigt att föregå revisorernas utredning. Den frågan 

kommer att aktualiseras med automatik när vi får del av deras 

utredning. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt 

förklarar den besvarad. 

Protokollet ska skickas till 

Mats Johnsson (M) 

Robert Olesen (S) 

Akten  
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KF § 8 Dnr 2014/091.217 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
bostadsförsörjningsplan 

Beslutsunderlag 

1. Interpellationssvar, 13 februari 2014 

2. Interpellation, 10 februari 2014 

Redogörelse 

I en interpellation redogör Lars-Erik Gustafsson (C) för att 

kommunfullmäktige beslutat bifalla en motion från Centerpartiet att 

det ska arbetas fram en bostadsförsörjningsplan samt att det 

strategiska utskottet ansvarar för detta. Med anledning av det ställer 

Lars-Erik Gustafsson följande frågor: 

Jag undrar om detta arbete med bostadsförsörjningsplanen har 

påbörjats? 

På vilket sätt kommer partiet, organisationer och medborgare att vara 

delaktiga i processen? 

När beräknas bostadsförsörjningsplanen vara klar? 

Kommer fullmäktige att besluta om bostadsförsörjningsplanen under 

2014? 

Kommunstyrelsens ordförande Mats Johnsson (M) svarar följande: 

Kommunstyrelsen har i beslut den 29 oktober 2013 (KS § 170) gett 

kommunchefen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för framtagande av 

riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar. I arbetet ingår att tydliggöra hur planen 

förhåller sig till översiktsplanen och andra strategiska styrdokument. 

Kommunstyrelsens strategiska utskott är styrgrupp för arbetet. 

Kommunchefen kommer att ge en första redovisning från arbetet till 

utskottet i april månad. 

Förslag till bostadsförsörjningsplanen planeras att presenteras i slutet 

av året. Remissförfarandet fastställs i anslutning till att slutligt förslag 

är framme. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt 

förklarar den besvarad. 
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Protokollet ska skickas till 

Lars-Erik Gustafsson (C) 

Mats Johnsson (M) 

Akten  
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KF § 9 Dnr 2013/554.318 

Besvarande av interpellation till ordföranden i nämnden för 
samhällsplanering angående bidragsregler privata vägar 

Beslutsunderlag 

1. Interpellationssvar, 10 februari 2014 

2. KF § 165, 10 december 2013 

3. Interpellation, 2 december 2013 

Redogörelse 

I en interpellation till ordföranden i nämnden för samhällsplanering 

ställer Sven Sunesson (C) frågor med anledning av 

kommunfullmäktiges beslut den 17 september att förändra 

bidragsreglerna för privata vägar. Frågorna lyder: 

Vilket beslut har nämnden fattat med anledning av regelförändringen? 

Anser du att beslutet i nämnden stämmer överens med 

kommunfullmäktiges beslut? 

Ordföranden i nämnden för samhällsplanering Matz Athley (M), har i 

ett svar redogjort för nämndens beslut 2013-05-21 § 41 och 2013-10-

22 § 90. Vidare anser ordföranden att nämndens beslut stämmer 

överens med kommunfullmäktiges beslut. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar förklara interpellationen besvarad. 

Protokollet ska skickas till 

Sven Sunesson (C) 

Matz Athley (M) 

Akten  
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KF § 10 Dnr 2013/558.317 

Besvarande av interpellation till ordföranden i nämnden för 
samhällsplanering angående belysningsplanen 

Beslutsunderlag 

1. Interpellationssvar, 10 februari 2014 

2. KF § 166, 10 december 2013 

3. Interpellation, 2 december 2013 

Redogörelse 

Thomas Haraldsson (C) ställer i en interpellation frågor till 

ordföranden i nämnden för samhällsplanering med anledning av 

belysningsplanen. I ett tidigare interpellationssvar har ordföranden 

svarat att dialogmöten genomförts och att förvaltningen gått igenom 

synpunkterna och att detta skulle vara klart under 2012. Frågorna 

lyder: 

Fråga: Är ni klara med genomgången? 

Fråga: Kom ni fram till något som har eller kommer att föranleda 

några åtgärder? 

Svar: Genomgången gjordes strax efter det att dialogmötena hade 

genomförts. Vid genomgången av hur arbetet med den beslutade 

belysningsplanen genomförts konstaterades att sex lampor bör 

återställas. Bergs gård Slätthög två lampor, Odensjö två lampor, 

Toråsby två lampor. Lamporna har återställts och därmed kan arbetet 

med vägbelysningen som startade 2008 betraktas som slutfört. 

Fråga: Om några åtgärder är genomförda, har någon form av 

uppföljning gjorts med berörda boende? 

Svar: Någon ytterligare dialog med allmänheten har inte skett efter 

detta. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar förklara interpellationen besvarad. 

Protokollet ska skickas till 

Thomas Haraldsson (C) 

Matz Athley (M) 

Akten  
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KF § 11 Dnr 2014/100.000 

Meddelanden 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige tar del av följande meddelanden: 

1. UN § 66, 20 november 2013 

2. Årsplanering för kommunfullmäktige 2014 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de redovisade 

meddelandena samt lägga dessa till handlingarna.  

Protokollet ska skickas till 

Akten  
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KF § 12 Dnr 2014/005.113 

Begäran om entledigande från ledamot i kommunstyrelsen 
och kommunföretag AB 

Beslutsunderlag 

1. VB § 1, 25 februari 2014 

2. Begäran om entledigande, 4 februari 2014 

Redogörelse 

Sven Sunesson (C) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 

ordinarie ledamot i kommunstyrelsen samt som ledamot i 

kommunföretag AB. 

Kommunfullmäktige har därmed att fatta beslut om entledigande samt 

utse ny ledamot i kommunstyrelsen och kommunföretag AB. 

Beredning 

VB § 1 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Sven Sunesson (C) från sitt uppdrag som ordinarie                                       

ledamot i kommunstyrelsen och som ledamot i kommun-                                                

företag AB 

2. Utse Thomas Haraldsson (C) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 

3. Utse Andreas Nilsson (C) till ersättare i kommunstyrelsen 

Protokollet ska skickas till 

Sven Sunesson (C) 

Thomas Haraldsson (C) 

Andreas Nilsson (C) 

Akten 
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KF § 13 Dnr 2014/005.113 

Begäran om sammanräkning (V) 

Redogörelse 

Med anledning av att Peppe Jonsson (V) avlidit begär 

kommunfullmäktige en ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att begära ny sammanräkning hos 

Länsstyrelsen avseende ersättarplats för Vänsterpartiet. 

Protokollet ska skickas till 

Länsstyrelsen 

Akten  
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KF § 14 Dnr 2014/005.113 

Begäran om sammanräkning (M) 

Beslutsunderlag 

1. Sammanräkning, 8 januari 2014 

2. Sammanräkning, 5 december 2013 

Redogörelse 

Med anledning av att Samir Igidov (M) entledigats från sitt uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige har fullmäktige begärt en ny 

sammanräkning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har utsett Tuula 

Jokinen (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige för det Moderata 

samlingspartiet. Med anledning av att Tuula Jokinen (M) är revisor i 

kommunen upphör hennes valbarhet som ersättare i fullmäktige enligt 

4 kap § 6a KL, varvid kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen 

om en ny sammanräkning. Vid den nya sammanräkningen utsåg 

Länsstyrelsen Bengt Sjöstrand (M) som även han är revisor i 

kommunen, varvid kommunfullmäktige tillskrivet Länsstyrelsen om 

en ny sammanräkning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att begära ny sammanräkning hos 

Länsstyrelsen avseende ersättarplats för det Moderata samlingspartiet. 

Protokollet ska skickas till 

Länsstyrelsen 

Akten  

 

 

 

 

 

 

 

 


