
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-04-29 1(17) 

Kommunfullmäktige 
 

Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 29 april 2014 kl. 18.30 – 21.00. 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering under § 31 kl. 19.45 – 20.10 
 
28 - 41 

 
 
Beslutande 

 
 
Tommy Everthsson (AA), ordf. 

 
 
Erik Olofsson (S) 

 Thomas Johnsson (M) Sebastian Ohlsson (S) 
 Mats Johnsson (M) Sonia Muhlethaler Salsamendi (S) 
 Helen Gustavsson (M) Tommy Mases (S) 
 Niclas Salomonsson (M) Lisbeth Holmqvist (S) 
 Siv Wittengård (M) Bertil Olsson (S) 
 Anders Malmqvist (M) Torbjörn Svensson (S) 
 Björn Tisjö (M) Per-Anders Nordahl (S) 
 John-Erik Pettersson (M) Jessica Madsen (S) 
 Rune Gustavsson (M) Dumitru Drugas (V) 
 Matz Athley (M) Anne Grotmaak (V) 
 Tomas Öhling (M) Birgit Andersson (MP) 
 Kia Johnsson (M) Robert Öström (MP) 
 Thomas Haraldsson (C) Lars-Olof Franzén (AA) 
 Sven Sunesson (C) Jimmy Hammarström (AA) 
 Lars-Erik Gustafsson (C) Anders Sandgren (AA) 
 Monica Pihl (C) Lars-Olof Larsson (AA) 
 Jonas Engkvist (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)  
 Bengt Gustavsson (S)  
 Rose-Marie Larsson (S)  
 Lars-Olof Petersson (S)  
   
   
Närvarande ersättare             
   
Övriga deltagare Anita Lindstedt, ordf. revisionen § 29 

Margareta Nilsson, AllboHus § 31 
 

Simon Johannisson, ekonomichef § 30  
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Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2014-05-06 kl. 16.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Tommy Everthsson (AA)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Bertil Olsson (S)                      Thomas Haraldsson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2014-04-29 
Anslaget under tiden 2014-05-07 – 2014-05-28 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KF § 28 Dnr 2014/009.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Kommunfullmäktiges ordförande informerar kommunfullmäktiges 
ledamöter om följande: 

1. Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde ställdes ett antal  
frågor vid allmänhetens frågestund. Frågor har ställts angående 
besvarandet. Ordföranden meddelar att fullmäktige kommer att  
få ta del av svaren. 

2. Utdelat på ledamöternas bord ligger underlag om förskola på  
öster i Alvesta (Aringsgården). Ärendet måste hanteras vid  
dagens sammanträde då AllboHus styrelse beslutat att beslut 
av kommunfullmäktige krävs för igångsättning av projektet. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om projektering. 
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KF § 29 Dnr 2014/010.007 

Information från revisorerna 

Redogörelse 
Revisionens ordförande Anita Lindstedt (S) informerar 
kommunfullmäktiges ledamöter om följande: 

1. 2013 genomförde Sveriges kommuner och landsting en  
undersökning av förtroendet för förtroendevalda revisorer i  
landets kommuner. Resultatet visade ett högt förtroende. 

2. En granskning av insatser för asylsökande och nyanlända med 
uppehållstillstånd har genomförts. Ett missiv har skickats  
till berörda politiska organ för hantering. Slutrapporten kommer 
att hanteras vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni. 
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KF § 30 Dnr 2014/147.042 

Årsredovisning 2013 

Beslutsunderlag 
1. KS § 42, 8 april 2014 

2. Årsredovisning 2013 

Redogörelse 
Det preliminära bokslutet visar ett resultat på 20,8 mkr. Resultatet är 
påverkat av en jämförelsestörande post på 16,6 mkr avseende 
återbäring av försäkringspremier från försäkringsbolaget AFA. 

Verksamhetens intäkter uppgår till 273,4 mkr. 

Verksamhetens kostnader har minskat med 27,4 mkr jämfört med 
2012 och uppgår till 1 202,3 mkr. 

Skatter och bidrag har ökat totalt med 36 mkr, en ökning med 3,9 
procent jämfört med 2012. 

Beredning 
KS § 42 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Tomas Öhling (M), Thomas Johnsson (M), Helen 
Gustavsson (M) och Matz Athley (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 2013 
samt att lägga den till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Revisorerna 

Akten  
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KF § 31 Dnr 2012/020.640 

Permanent förskola på Öster i Alvesta 

Beslutsunderlag 
1. KS SU § 25, 28 april 2014 

2. KS § 55, 8 april 2014 

3. Skrivelse från AllboHus, 31 mars 2014 

4. KF § 18, 26 februari 2013 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2013 (KF § 18) att ge 
AllboHus, tillsammans med en representant som kommunen utser, i 
uppdrag att genomföra en projektering av ombyggnaden av 
Aringsgården till en förskola med åtta avdelningar. 

AllboHus redogör för i en skrivelse att projekteringsförfarandet har 
försenats med cirka 6 månader. 

Kommunstyrelsen beslutar 8 april att ge kommunstyrelsens strategiska 
utskott i uppdrag att bereda ärendet inför utskicket till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april. 

Beredning 
KS SU § 25 

KS § 55 

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) och Mats Johnsson (M) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ge AllboHus i uppdrag att genomföra 
ombyggnaden av Aringsgården till förskola. 

Protokollet ska skickas till 
AllboHus AB 

Ekonomi 

Akten  
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KF § 32 Dnr 2014/148.042 

Avstämning av balanskravet 2013 

Beslutsunderlag 
1. KS § 44, 8 april 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 26 mars 2014 

Redogörelse 
Balanskravet i kommunallagens 8 kap. 4 § om ekonomiska resultat i 
kommuner tillämpas för kommuner och landsting sedan år 2000. 

Balanskravet för 2013 uppgår till + 19,9 mkr. Från 2012 finns ett 
negativt resultat på 6,0 mkr som ska återställas under de närmast 
följande tre åren. Årets resultat gör att det negativa resultatet för 2012 
är återställt. 

Beredning 
KS § 44 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avstämningen av balanskravet 
för räkenskapsåret 2013. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Revisorerna 

Akten  
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KF § 33 Dnr 2014/174.007 

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen och nämnder 2013 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsberättelse för år 2013, 9 april 2014  

2. Revisorernas missivbrev, Granskning av årsredovisning 2013, 9 
april 2014 

3. Granskning av årsredovisning 2013 för Alvesta kommun, 
revisionsrapport, 9 april 2014  

Redogörelse 
Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse för 2013 redogjort 
för den granskning och det arbete som genomförts. 

Revisorerna föreslår att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder 

Revisorerna 

Akten 
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 Kommunfullmäktige 
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KF § 34 Dnr 2014/151.041 

Tilläggsbudget år 2014 

Beslutsunderlag 
1. KS § 45, 8 april 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 26 mars 2014 

Redogörelse 
Kommunledningskontoret lägger fram ett förslag om tilläggsbudget 
för investeringar som i första hand är en form av budgetteknisk 
reglering mellan åren och innebär att vissa budgetanslag och/eller 
resultat förs över och kompletterar budgeten på nytt år. Utfall i 
förhållande till budget är grunden för tilläggsbudgeten. 

Beredning 
KS § 45 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudget år 2014 för 
investeringar som redan är påbörjade eller konkret planerade beviljas 
med 92,2 mkr. Investeringsutgifterna finansieras med kommunens 
rörelsekapital och/eller nyupplåning inom beslutad låneram. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Ekonomi 

Akten  
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KF § 35 Dnr 2014/553.041 

Hantering av anmälan från utbildningsnämnden om 
överskriden budgetram 

Beslutsunderlag 
1. KS § 46, 8 april 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 1 april 2014 

3. KF § 150, 10 december 2013 

4. Skrivelse, 6 december 2013 

5. UN § 67, 20 november 2013 

Redogörelse 
Utbildningsnämnden anmäler till kommunfullmäktige om överskriden 
budgetram med anledning av att budgetuppföljning per september 
månad 2013 visar att årsprognosen för året 2013 är ca -16,3 mkr. 
Kommunfullmäktige beslutar den 10 december (KF § 150) att skicka 
ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet har beretts och tas därför upp för behandling. 

Beredning 
KS § 46 

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Utbildningsnämndens merkostnader i arbetet med att ställa  
om i verksamheten i syfte att få lägre kostnader kommande  
år ska betraktas som omställningskostnader, 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om ram för  
omställningsbudget 2014 för utbildningsnämnden baserat på  
förslag från nämnden. Ramen finansieras via budget för  
strategiska åtgärder, 

3. Budget och redovisning av omställningskostnader för  
utbildningsnämnden behandlas separat från ordinarie budget. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utbildningsnämnden 

Ekonomi 

Akten 
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KF § 36 Dnr 2014/138.735 

Behov av boendeplatser i väntan på nytt särskilt boende 

Beslutsunderlag 
1. KS § 49, 8 april 2014 

2. ON § 17, 12 mars 2014 

3. ON AU § 16, 26 februari 2014 

4. Tjänsteskrivelse, 25 februari 2014 

Redogörelse 
Det råder en allvarlig brist på särskilda boendeplatser i kommunen och 
den aktuella boendebristen behöver lösas i väntan på att det nya 
särskilda boendet står klart. Enligt Socialtjänstlagen 2 kap. 4 § har 
varje nämnd ansvar för att den egna verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den akuta 
platsbristen påverkar både verksamhetens kvalitet och kostnader då 
brukare inte kan få sina beslut verkställda i skälig tid och 
förvaltningen därigenom riskerar höga viteskostnader samt kostnader 
på lasarettet för utskrivningsklara då det saknas lediga platser i 
kommunen.  

Beredning 
KS § 49 

Yrkanden 
Helen Gustavsson (M), Birgit Andersson (MP), Sven Sunesson (C), 
Lars-Erik Gustafsson (C), Bertil Olsson (S) och Mats Johnsson (M) 
yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. tillstyrka omsorgsnämndens förslag att avsättning av driftsmedel 
beaktas i Budget 2015, plan 2016 – 2017, 

2. Utöka tilläggsbudgeten 2014 för investeringar med 0,8 mkr.  

Protokollet ska skickas till 
Omsorgsnämnden 

Ekonomi 

Akten  
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KF § 37 Dnr 2013/511.000 

Förslag till antagande av den Europeiska 
jämställdhetsdeklarationen 

Beslutsunderlag 
1. KS § 50, 8 april 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 1 april 2014 

3. KS § 31, 4 mars 2014 

4. KS § 160, 29 oktober 2013 

Redogörelse 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är medlem i CEMR 
(Council of European Municipalities and Regions). CEMR är de 
europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. 

Styrelserna för Sveriges Kommunförbund och Landstingsförbundet 
beslutade 2006 att ställa sig bakom CEMR:s jämställdhetsdeklaration. 
Styrelserna beslutade dessutom rekommendera medlemmarna att 
underteckna deklarationen och att arbeta för att genomföra den i 
respektive kommun, landsting och region. 

Beredning 
KS § 50 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson (MP), 
Tomas Öhling (M) och Anne Grotmaak (V) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta den Europeiska jämställdhetsdeklarationen 
2. finansiering sker genom det strategiska kontot, ansvar 99,  

verksamhet 851 
3. kommunen undersöker möjligheten att söka EU-bidrag för  

kommunens jämställdhetsarbete 

Protokollet ska skickas till 
Kommunchef 

Personal 

Akten  
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KF § 38 Dnr 2012/336.303 

VA-policy 

Beslutsunderlag 
1. KS § 52, 8 april 2014 

2. NFS § 21, 11 mars 2014 

3. Förslag till VA-policy, 26 februari 2014 

4. KS § 131, 18 september 2012 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen beslutade i september 2012 (KS § 131) att ge 
förvaltningen för samhällsplanering i uppdrag att upprätta förslag till 
kommunal VA-översikt samt att fortsätta VA-planeringen med 
tillgängliga bidrag. 

VA-planeringen inleds med en VA-översikt som beskriver nuläge, 
förutsättningar och framtida behov av åtgärder. Den förankras i 
nämnden för samhällsplanering. Nästa steg är VA-policyn som 
beskriver strategiska vägval och riktlinjer. Denna har 
kommunfullmäktige nu att besluta om. Återstående del är en 
långsiktig VA-plan som ska visa på hur VA-försörjningen ska 
utvecklas för att uppfylla framtida funktionskrav. Planen ska behandla 
både renvatten, spillvatten och dagvatten. 

Beredning 
KS § 52 

Yrkanden 
Matz Athley (M) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-policyn. 

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten  
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KF § 39 Dnr 2014/176.750 

Anmälan av motion (KD) angående det internationella 
föräldrastödsprogrammet Home-Start 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 10 arpil 2014 

Redogörelse 
Kauko Antbacke (KD) redogör för i en motion att Home-Start är en 
internationell ideell rörelse som syftar till att avlasta 
småbarnföräldrars stressade vardagsliv. Home-Start bygger på 
frivillighet och är kostnadsfritt för familjerna. 

Med anledning av detta föreslår motionären Alvesta kommun att bli 
en Home-Start kommun. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas samt överlämnar 
motionen till nämnden för individ- och familjeomsorg för beredning 
inom 6 månader. 

Protokollet ska skickas till 
Kauko Antbacke (KD) 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Akten  
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KF § 40 Dnr 2014/179.141 

Anmälan av interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande angående det av 
fullmäktige antagna landsbygdsprogrammet 

Beslutsunderlag 
1. Interpellation, 14 april 2014 

Redogörelse 
I en interpellation ställer Kent Andersson (C) en fråga till 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande med anledning av 
det landsbygdsprogram som antogs av fullmäktige under 2012. Frågan 
lyder: Vad hände med vårt fina landsbygdsprogram som vi antog i 
fullmäktige år 2012? 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt 
besvaras vid nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 
Kent Andersson (C) 

Mats Johnsson (M) 

Akten  
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KF § 41 Dnr 2014/194.615 

Anmälan av interpellation till ordförande i 
utbildningsnämnden angående lokaliseringen av 
vuxenutbildning 

Beslutsunderlag 
1. Interpellation, 28 april 2014 

Redogörelse 
I en interpellation till utbildningsnämndens ordförande ställer Thomas 
Haraldsson (C) frågor med anledning av lokaliseringen av 
vuxenutbildningen. Frågorna lyder: 

1. Tycker du att nämndens beslut om lokaler för vuxenutbildningen  
stämmer överens med kommunfullmäktiges beslut om ändamålsenliga 
 lokaler? 

2. Om nu lokalerna på Hjärtenholmsvägen ska säljas, var ska då  
utbildningarna ta vägen? 

3. Tycker du med facit i hand att processen med flytten av högstadiet 
 samt vuxenutbildningen varit bra? 

4. Har den konsekvensanalys för vuxenutbildningen tagits fram som  
nämnden beslutat om? 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Protokollet ska skickas till 
Thomas Haraldsson (C) 

Thomas Johnsson (M) 

Akten 
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