
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 1(37) 

Kommunfullmäktige 
 

Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 17 juni 2014 kl. 13.00 – 20.30 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 46 och § 47 kl. 14.50 – 15.20, under § 57 kl.15.35 – 15.45, 
mellan § 61 och § 62 kl. 17-00 – 18.00. 
 
42 - 63 

 
 
Beslutande 

 
 
Tommy Everthsson (AA), ordf. 

 
 
Annika Kuparinen-Larsson (S) 

 Thomas Johnsson (M) Sebastian Ohlsson (S) 
 Mats Johnsson (M) Torbjörn Svensson (S) 
 Helen Gustavsson (M) Håkan Kuparinen (S) 
 Björn Tisjö (M) § 45 - 63 Lisbeth Holmqvist (S) 
 Siv Wittengård (M) Bertil Olsson (S) 
 Anders Malmqvist (M) § 42 – 61  (S) 
 Sara Karlsmo (M) Bengt Gustavsson (S) 
 John-Erik Pettersson (M) Jessica Madsen (S) 
 Rune Gustavsson (M) Ulla Edholm (V) 
 Per Hjalmarsson (M) Anne Grotmaak (V) 
 Tomas Öhling (M) Birgit Andersson (MP) 
 Niclas Salomonsson (M) § 47 - 63 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) Juan-Carlos Moreno (AA) 
 Hagart Valtersson (C) Isabella Barindelli (AA) 
 Heléne Andersson (C) Jan Johansson (AA) 
 Bengt-Olof Söderström (FP) Margareta Wiridén (AA) 
 Kauko Antbacke (KD) Lars-Olof Larsson (AA) 
 Carl-Olof Olsson (KD) Kent Alriksson (M) § 62 - 63 
 Robert Olesen (S)  
 Erik Olofsson (S)  
 Lars-Olof Petersson (S)  
   
   
Närvarande ersättare   
   
Övriga deltagare Tuula Jokinen, revisor § 43 

 
 

Simon Johannisson, ekonomichef § 62 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-06-23 kl. 08.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Tommy Everthsson (AA)Bengt-Olof Söderström (FP) § 51  

Justerare 
 

      
 
 
 

Helen Gustavsson (M)               Heléne Andersson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2014-06-17 
Anslaget under tiden 2014-06-23 – 2014-07-14 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KF § 42 Dnr 2014/009.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Kommunfullmäktiges ordförande informerar kommunfullmäktiges 
ledamöter om följande: 

1. Dagens sammanträde är kommunfullmäktiges sista sammanträde för 
mandatperioden 2011 – 2014. 

2. Kommunfullmäktiges ledamöter bjuds kl. 17.00 – 18.00 på en 
sommarbuffé i festsalen. 

3. Nämnden för individ och familjeomsorg har begärt ändring av sitt 
reglemente. Då ändringen föranleds av lagändringar behöver inte  
detta tas upp för beslut, detta regleras i gällande lagstiftning och  
reglementena för respektive nämnd följer således gällande lagstiftning. 
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KF § 43 Dnr 2014/010.007 

Information från revisorerna 

Redogörelse 
Revisor Tuula Jokinen (M) redogör för den granskningsrapport 
som gjorts gällande insatser för asylsökande och nyanlända  
med uppehållstillstånd (Dnr: 2014/177.007). Rapporten delges även 
kommunfullmäktiges ledamöter som meddelande under dagens  
sammanträde. 
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KF § 44 Dnr 2014/191.000 

Region Kronoberg 2015 

Beslutsunderlag 
1. KS § 68, 3 juni 2014 

2. Missiv, 16 april 2014 

3. Skrivelse, 14 april 2014 

Redogörelse 
Den 1 januari 2015 går Regionförbundet södra Småland och 
Landstinget Kronoberg samman och bildar en Region Kronoberg 
(förutsatt att Riksdagen bifaller regeringens proposition 2013/14:122) 

Regionbildningskommittén föreslår därför länets kommuner besluta 
enligt nedanstående beslutsförslag. 

Beredning 
KS § 68 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Thomas Haraldsson (C), Robert Olesen (S), 
Thomas Johnsson (M), Sven Sunesson (C), Bertil Olsson (S) och 
Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna att Region Kronoberg övertar verksamheter från  
Regionförbundet Södra Småland enligt förslag ”Region Kronoberg 
2015- underlag för verksamheter som föreslås överföras från  
Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag,  
skatteväxling och avtal”. 

2. Bibehålla Länstrafiken i sin nuvarande struktur tills ett rättvist   
fördelningsförslag tas fram, som fördelar kostnaderna mellan  
kommunerna efter den nytta varje kommun erhåller. 

3. Den föreslagna skatteutjämningen med 39 öre mellan kommunerna 
i regionen och Region Kronoberg inte genomförs. 

4. Uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en 
avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland 
per en 31 december 2014, samt att samtliga skulder och åtagande  
per en 31 december 2014 överförs till Region Kronoberg.  

Sven Sunesson (C) yrkar avslag till Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna att Region Kronoberg övertar verksamhet från  
Regionförbundet södra Småland enligt förslag ”Region Kronoberg 
2015- underlag för verksamheter som föreslås överföras från  
Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag,  
skatteväxling och avtal”, 

2. Överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region  
Kronoberg och låta Region Kronoberg bilda ensam kollektivtrafik- 
myndighet i samband med bildandet av region, 

3. Hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och  
Landstinget Kronoberg, till finansdepartementet att de länsvisa  
skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2013:976) om  
kommunalekonomisk utjämning sänks med 39 öre för kommunerna  
och höjs med 39 öre för landstinget från och med 1 januari 2015, 

4. Hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner, till  
finansdepartementet att kommunernas andel av standardkostnaden 
mellan kommunera i länet enligt 26 § förordningen (2013:976) om 
kommunalekonomisk utjämning beräknas så att standardkostnaden  
för respektive kommun blir lika stora belopp i kronor per invånare, 

5. Föreslå en inomregional utjämning under 3 år, samt att regionförbundets 
eget kapital per 2014-12-31, exklusive den del som hör till länstrafiken 
används till den inomregionala utjämningen. Enligt prognos beräknas 
det egna kapitalet uppgå till ca 14 miljoner kronor 2014-12-31.  
Fördelningen per kommun och år framgår av bilaga 2.  
Därmed görs ett avsteg från vad som anges i förbundsordningen 
för Regionförbundet södra Småland. 

6. Uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en  
avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra  
Småland per den 31 december 2014, samt att samtliga tillgångar,  
skulder och åtaganden per den 31 december 2014 överförs till  
Region Kronoberg, 

7. Länstrafiken Kronobergs eget kapital per den 31 december 2014 
återbetalas/faktureras till medlemmarna i enlighet med vad som  
anges i förbundsordningen. 
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Reservationer 
Alvesta Alternativet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
beslutsförslag. 

Protokollet ska skickas till 
Regionbildningskommittén 

Akten  
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KF § 45 Dnr 2013/544.291 

Om- och tillbyggnad av Vislandaskolan 

Beslutsunderlag 
1. KS § 66, 13 maj 2014 

2. UN § 18, 26 mars 2014 

3. KF § 153, 10 december 2013 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2013 (§ 153) att 
omgående starta projekteringsarbetet för att snarast möjligt bygga om 
och bygga till Vislandaskolan.  

Förstudien är nu avslutad. Enligt tidplanen beräknas upphandling ske i 
början av hösten. Om- och tillbyggnaden beräknas vara klar till 
augusti 2015. 

AllboHus AB beräknar investeringskostnaden till 8 mkr med en 
driftkostnad på 820 000 kronor per år. 

Beredning 
KS § 66 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C), Bertil Olsson (S), Thomas Johnsson (M) och 
Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Lars-Olof Franzén (AA) tilläggsyrkar följande: med en driftkostnad på 
maximalt 820 000 kronor. Medlen fås genom att utbildningsnämndens 
ram utökas med motsvarande belopp vid budgetbeslutet i december 
2014. 

Hagart Valtersson (C) yrkar att en maximal driftkostnad på 900 000 
kronor sätts. 

Lars-Olof Franzén (AA) ändrar sitt tilläggsrykande till 900 000 kronor 
i enlighet med Hagart Valterssons (C) yrkande. 

Bertil Olsson (S) yrkar avslag till Lars-Olof Franzéns (AA) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige på Lars-Olof 
Franzéns (AA) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Lars-Olof Franzéns (AA) tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på Lars-Olof Franzéns (AA) tilläggsyrkande. Nej-röst innebär röst 
på Bertil Olssons (S) avslagsyrkande. 

Med 19 ja-röster och 25 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
Bertil Olssons (S) avslagsyrkande. 

Rösterna redovisas i en separat bilaga till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. genomföra om- och tillbyggnad av Vislandaskolan enligt projekterat 
förslag 

2. driftkostnad på maximalt 900 000 kronor. Medlen fås genom att 
utbildningsnämndens ram utökas med motsvarande belopp vid 
budgetbeslutet i december 2014. 

Reservationer 
Alvesta Alternativet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
beslutsförslag. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Utbildningsnämnden 

Akten 
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KF § 46 Dnr 2014/203.042 

Delårsrapport januari – mars 2014 

Beslutsunderlag 
1. KS § 62, 3 juni 2014 

2. Delårsrapport januari – mars 2014 

Redogörelse 
Helårsprognos efter tre månader visar att resultatet för 2014 beräknas 
bli -10,5 mkr. Total avvikelse mot budget i prognos helår är -20,5 
mkr. Verksamheternas nettokostnad (exklusive interna poster) 
prognostiseras bli 48,5 mkr högre än budget. 

Kommunens utfall i delårsbokslutet för januari till och med mars 
uppgår till 10,7 mkr. Det är 15,2 mkr bättre än förra årets 
delårsresultat (-4,5 mkr januari – mars 2013). Stor del av det 
prognosticerade underskottet ligger på utbildningsnämnden. Dessa 
kostnader har i liten omfattning påverkat resultatet under första 
kvartalet. Det prognosticerade underskottet hänför sig till påbörjade 
verksamhetsförändringar inför höstterminen och ökade elevantal. 

Kommunens likviditet har under 2013 och 2014 sjunkit då flera stora 
investeringar pågått samtidigt såsom simhallen och Spåningslanda. 

Beredning 
KS § 62 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för  
åtgärder med målsättning att skapa ekonomisk balans 2014 
och vinst därefter. 

2. Uppdra till nämnderna att utöver beslut ovan, ta fram förslag 
och fatta beslut avseende effektiviseringar av verksamheten,  
som kan bidra till balans i ekonomin 

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

Robert Olesen (S), Birgit Andersson (MP) och Lars-Erik Gustafsson 
(C) yrkar bifall till Thomas Haraldssons (C) förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar därefter på Thomas Haraldssons (C) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 

Omröstning begärs. 

Med 19 ja-röster och 25 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 
avslå Thomas Haraldssons (C) yrkande. 

Rösterna redovisas i en separat bilaga till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med ett godkännande lägga 
delårsrapport januari – mars 2014 med prognos på årets resultat till 
handlingarna. 

Reservationer 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Thomas Haraldssons (C) yrkande. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Ekonomi 

Akten 
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KF § 47 Dnr 2014/142.042 

Årsredovisningar och revisionsberättelser 2013 för de 
kommunala bolagen 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Alvesta Renhållnings AB Org.nr. 556119-

3391 Räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 

2. Årsredovisning för Alvesta Utveckling AB Org.nr 556421-
5639 Räkenskapsåret 2013-0101 – 2013-12-31 

3. Årsredovisning och koncernredovisning för Alvesta 
Kommunföretag AB Org.nr 556696-1602 Räkenskapsåret 
2013-01-01 – 2013-12-31 

4. Årsredovisning och koncernredovisning för Alvesta Energi AB 
Org.nr 556525-6228 Räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31 

5. Årsredovisning för Alvesta Elnät Org.nr 556525-6210 
Räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31 

6. Årsredovisning för AllboHus Fastighets AB Org.nr 556519-
5236 Räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31 

 Redogörelse 
Årsredovisningar och revisionsberättelser för de kommunala bolagen 
AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, 
Alvesta Renhållnings AB, Alvesta Utvecklings AB och Alvesta 
Kommunföretag AB. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga 
årsredovisningarna för samtliga kommunala bolag till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Samtliga bolag 

Akten  
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KF § 48 Dnr 2014/245.042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Värends 
Räddningstjänstförbund 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2013 för Värends Räddningstjänstförbund,  

Redogörelse 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Värends 
Räddningstjänstförbund. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna 
årsredovisningen och bevilja direktionen för Värends Räddningstjänst 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Protokollet ska skickas till 
Värends Räddningstjänstförbund 

Akten  
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KF § 49 Dnr 2014/219.042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för FINSAM 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Alvesta 

samordningsförbund, FINSAM 

Redogörelse 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för FINSAM Alvesta 
samordningsförbund. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna 
årsredovisningen och bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 

Protokollet ska skickas till 
FINSAM 

Akten  
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KF § 50 Dnr 2014/220.042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för VoB 
Kronoberg 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2013 för VoB Kronoberg 

Redogörelse 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för VoB Kronoberg. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna 
årsredovisningen och bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2013. 

Protokollet ska skickas till 
VoB Kronoberg 

Akten  
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KF § 51 Dnr 2014/253.042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Huseby 
Bruk AB 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 

Redogörelse 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Huseby Bruk AB. 

Ordföranden överlämnar ordförandeskapet i ärendet till 
kommunfullmäktiges vice ordförande Bengt-Olof Söderström (FP). 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna 
årsredovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2013. 

Protokollet ska skickas till 
Huseby Bruk AB 

Revisorerna 

Akten  

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 17(37) 

Kommunfullmäktige 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 52 Dnr 2014/246.730 

Redovisning av ej verkställda beslut från omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning, 31 mars 2014 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige tar del av ej verkställda beslut för 
omsorgsnämnden. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen med ej 
verkställda beslut från omsorgsnämnden till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Omsorgsnämnden 

Akten  
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KF § 53 Dnr 2014/063.170 

Taxor för kommunalförbundet Värends Räddningstjänst 

Beslutsunderlag 
1. KS § 83, 3 juni 2014 

2. Förbundsdirektionen Värends Räddningstjänst § 28, 23 april 2014 

3. KF § 5, 25 februari 2014 

Redogörelse 
Enligt direktionsprotokoll för Värends Räddningstjänst (§ 28) har 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att fastställa taxa 
för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) 
enligt av Svenska Kommunförbundet och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerade Sotningsindex. 

Beredning 
KS § 83 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta och fastställa taxa för sotning 
(rengöring) och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) enligt av 
Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares 
Riksförbund publicerade Sotningsindex. 

Protokollet ska skickas till 
Värends Räddningstjänst 

Akten  
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KF § 54 Dnr 2014/241.000 

Anmälan av motion (MP) om etiska regler för 
förtroendevalda i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 20 maj 2014 

Redogörelse 
I en motion från Birgit Andersson (MP) redogörs för att Miljöpartiet 
anser att etiska regler för förtroendevalda i Alvesta kommun skulle 
kunna kvalitetssäkra det politiska arbetet och samtidigt ange riktlinjer 
för representanter i kommunala styrelser och nämnder. 

Med anledning av detta föreslår motionären att kommunfullmäktiges 
presidie handlägger motionen för hur etiska regler för förtroendevalda 
kan användas i kommunen samt att etiska regler för förtroendevalda 
införs i Alvesta kommun. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas samt överlämnar 
motionen till kommunfullmäktiges presidie för beredning inom 6 
månader. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 

Kommunfullmäktiges presidie 

Akten  
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KF § 55 Dnr 2014/213.610 

Anmälan av motion (C) om samlokalisering av Allbo 
lärcenters verksamhet 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 11 maj 2014 

Redogörelse 
I en motion redogör Thomas Haraldsson (C), Jonas Engqvist (C) och 
Helene Andersson (C) för att vuxenutbildningen är en viktig 
verksamhet för att ge människor en andra chans samt vidareutbildning 
för arbetslivet. De behöver åter långsiktiga och stabila spelregler som 
möjliggör en utveckling med fler utbildningar framöver. 

Med anledning av detta föreslår motionärerna att utbildningsnämnden 
får i uppdrag att utreda och ta fram alternativ på hur Allbo lärcenters 
verksamhet åter kan samlokaliseras där en utveckling till ett modernt 
utbildningscentra är möjligt. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas samt överlämnar 
motionen till utbildningsnämnden för beredning inom 6 månader. 

Protokollet ska skickas till 
Gruppledare Centerpartiet 

Utbildningsnämnden 

Akten 
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KF § 56 Dnr 2014/239.829 

Anmälan av medborgarförslag angående Hagaparkens 
scen 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarförslag, 28 maj 2014 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag redogörs för att det saknas räcken till trapporna 
vid Hagaparkens scen. Med anledning av detta föreslår 
föreslagsställaren att två ramper byggs för att ersätta nuvarande 
trappor samt för att eliminera risker för olycksfall. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
nämnden för samhällsplanering för besvarande och beslut inom 4 
månader. 

Protokollet ska skickas till 
Nämnden för samhällsplanering 

(uppgift borttagen) 

Akten  
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KF § 57 Dnr 2014/032.020 

Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Beslutsunderlag 
1. KS § 80, 3 juni 2014 

2. PU § 7, 15 april 2014 

3. Tjänsteskrivelse, 4 april 2014 

Redogörelse 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har 2013-10-20 fattat 
beslut om en ny modell för omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas från och med 
valet 2014. 

Innehållet är en följd av att bl.a. livsinkomstprincipen och arbetslinjen 
har tjänat som utgångspunkt för utformningen. Bestämmelserna ska 
underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och 
uppdrag och därmed har de i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom 
kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 
arbetsmarknaden i övrigt. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

För att OPF-KL ska äga giltighet i Alvesta kommun krävs ett beslut i 
kommunfullmäktige. 

I tjänsteskrivelse från personalchefen redogörs för OPF-KL för 
Alvesta kommun. Två olika förslag är framtagna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta OPF-KL enligt förslag två med följande komplettering: 
En samordning ska ske för de förtroendevalda med sammanlagt 
uppdrag på 40 % av heltid inom Alvesta kommunkoncern,  
dvs. runt 40 % av heltidsarvodet för kommunstyrelsens ordförande, 

2. personalutskottet utses till pensionsmyndighet i Alvesta kommun  
och får i uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i det  
beslutade OPF-KL, 

3. uppdra åt personalutskottet att fastställa de skriftliga anvisningar  
som behövs för att enligt omställningsstödet § 8 ansöka om  
omställningsstöd, samt pensionsbestämmelserna § 16 anvisningar 
 för att ansöka om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. 
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Beredning 
KS PU § 7 

KS § 80 

Yrkanden 
Robert Olesen (S) yrkar på att ärendet återremitteras med anledning av 
att det sedan personalutskottet och kommunstyrelsens beslut i ärendet 
har tillkommit nya uppgifter. Landstinget har beslutat att kommuner 
och landsting ska samarbeta i ärendet. Då detta saknas i det liggande 
förslaget yrkas återremiss. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till Robert Olesens (S) yrkande om 
återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst innebär röst på Robert 
Olesens (S) yrkande om återremiss. 

Med 26 ja-röster och 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet i enlighet med kommunallagens 5 kapitel 36 § att 
ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna. 

Rösterna redovisas i separat bilaga till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet 

Protokollet ska skickas till 
Personalutskottet 

Personal 

Akten 
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KF § 58 Dnr 2014/201.001 

Avveckling av familjedaghemsverksamhet 

Beslutsunderlag 
1. KS § 64, 15 maj 2014 

2. UN § 14, 26 mars 2014 

3. Tjänsteskrivelse, 18 mars 2014 

Redogörelse 
För att få utbildningsnämndens budget i balans 2014 är en av de 
föreslagna åtgärderna att avveckla familjedaghemsverksamheten i 
Alvesta kommun. Detta ska bidra till att minska kostnaderna med 
cirka 1 miljon kronor år 2014. 

Beredning 
KS § 64 

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Kauko Antbacke (KD) yrkar återremiss med motiveringen att en 
konsekvensanalys i siffror görs. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst innebär röst på Kauko 
Antbackes (KD) yrkande om återremiss. 

Med 43 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 
ärendet ska avgöras idag. 

Rösterna redovisas i en separat bilaga till protokollet. 

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avveckla 
familjedaghemsverksamheten. 
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Protokollet ska skickas till 
Utbildningsnämnden 

Ekonomi 

Akten  

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 26(37) 

Kommunfullmäktige 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 59 Dnr 2014/194.615 

Besvarande av interpellation till ordförande i 
utbildningsnämnden angående lokaliseringen av 
vuxenutbildning 

Beslutsunderlag 
1. Interpellationssvar, 16 juni 2014 

2. KF § 41, 29 april 2014 

3. Interpellation, 28 april 2014 

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

Fråga: Tycker du att nämndens beslut om lokaler för 
vuxenutbildningen stämmer överens med kommunfullmäktiges beslut 
om ändamålsenligalokaler? 

Svar: Ja! Utbildningsnämndens beslut 2014-06-11 innebär 
ändamålsenliga lokaler på plats till höstterminen 2014 efter de 
förutsättningar som funnits i tätorten. 

Lokalerna innehåller klassrum/grupprum samt personalutrymmen i 
tillräcklig omfattning för Allbo lärcenters alla utbildningar i dagsläget. 
Aktuella lokaler befinner sig på tre ställen, i närheten av varandra. 
Allbo lärcenters gymnasie- och vuxenutbildningar har också tidigare 
bedrivits samtidigt på dessa tre ställen, med den skillnaden att 
utbildningarna över tid fördelats olika mellan lokalerna.  

Lokalfördelning inför läsåret 2014/15 kommer att vara följande: 

• Fabriksgatan, Bulten IM Gymnasieutbildning 
• Allbogatan, Stenlyckeskolan Vård & Omsorg, Samhällsorientering 
• Hjärtenholmsvägen Bef. Komvux, Särvux, Yrkesförare 
• Hjärtenholmsvägen Moduler SFI och lärling  

Arbetsutskottet har också 2014-06-04 gett förvaltningen i uppdrag att 
prioritera och snarast genomföra en strategisk förstudie i centrala 
Alvesta där bl. a behovet av permanenta lokaler för Allbo lärcenters 
verksamhet skall tas med. I samband med denna studie kommer en 
uppföljning av nuvarande lokallösningar att ske. 

Fråga: Om nu lokalerna på Hjärtenholmsvägen ska säljas, var ska då  
utbildningarna ta vägen? 
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Svar: Skulle kommunens lokaler på Hjärtenholmsvägen säljas, 
kommer alternativa ändamålsenliga lokaler för aktuella utbildningar 
(Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt Lärvux) att 
ordnas i god tid, om och när en eventuell försäljning aktualiseras. 

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

Svar: Denna förändringsprocess genomförs under mycket kort tid dvs. 
en termin, vilket påverkat processen. Alvesta kommuns gymnasie- och 
vuxenutbildningar, högstadium i tätorten samt Grönkullaskolans år F-
6 är alla berörda av flyttkedjan. Med dessa förutsättningar har 
processen hittills fungerat väldigt bra. Planering, ansvarsfördelning 
och tidsplan för genomförande av lokallösningar, viss ombyggnation 
för det nya högstadiet samt praktiskt arbete inför flytt har i stort sett 
fungerat enligt plan. Samarbetet med Allbohus AB har fungerat bra. 
Det finns en viss fördröjning gällande byggnation av en Träslöjdssal 
på Allbogatan, vilket innebär att högstadieeleverna under del av 
höstterminen schemaläggs i slöjdsal på Grönkullaskolan. 

Fråga: Har den konsekvensanalys för vuxenutbildningen tagits fram 
som nämnden beslutat om? 

Svar: Information har getts löpande till Utbildningsnämnd och 
Arbetsutskott. 
En konsekvensanalys har tagits fram och redovisats för de fackliga 
organisationerna. Dimensionering av paviljonger för SFI har gjorts 
med hänsyn till förväntad expansion. Övrig expansion av 
verksamheten kräver beslut om verksamhetsplan för 2015 och framåt. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse att interpellationen besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Thomas Haraldsson (C) 

Thomas Johnsson (M) 

Akten 
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KF § 60 Dnr 2014/179.141 

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

Beslutsunderlag 
1. Interpellationssvar, 12 juni 2014 

2. KF § 40, 29 april 2014 

3. 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? 

Svar: Kommunfullmäktige har fastställt ett mycket ambitiöst 
Landsbygdsprogram för Alvesta kommun 2012-2016. Programmet 
utgör ett underlag för kommunens olika förvaltningars planering.  

I samband med framtagandet av programmet bildades ett 
landsbygdsråd, som utgjorde arbetsgrupp för arbetet med programmet. 
Efter arbetets slutförande har landsbygdsrådet upphört. 

Programmet tog fasta på sju utvecklingsområden: 1 Delaktighet och 
inflytande, 2 Boendemiljö och service, 3 Mötesplatser och social 
gemenskap, 4 Marknadsföring och information, 5 Kommunika-tioner 
och infrastruktur, 6 Näringslivsutveckling och 7 EU-frågor. 

Eftersom programmet är mycket omfattande och fullmäktige inte i 
samband med antagandet tillsköt några medel så har det varit svårt att 
genomföra större kostsamma delar av programmet.  

När det gäller delaktighet och inflytande så har möten beträffande 
visionen för Alvesta kommun hållits i olika delar av kommunen. 
Mindre sammankomster har förekommit och förekommer med jämna 
mellanrum med inblandade parter i olika delar av kommunen. En ny 
belysningsplan skall tas fram där förutsättningarna måste vara att 
denna görs under dialog med ortsbefolkningen. Givetvis är det 
beklagligt att landsbygdsrådet inte längre finns kvar. 

Att få fler människor att bosätta sig på landsbygden är självklart en 
förutsättning för att kunna behålla servicen. Att slå vakt om det 
skolväsende, som finns, är en pusselbit i att få människor att välja 
landsbygden. Nya VA-områden har beslutats bland annat i Torne och i 
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Sjöatorp. Dessa finns i attraktiva lägen nära vatten. Alvesta kommun 
har deltagit i Leader Linné, som aktivt bidragit till satsningar på 
landsbygden. Vi har vidare beslutat om att deltaga i nästa omgång av 
Leader Linné för att ytterligare stärka utvecklingen på landsbygden. 
Tågstopp i Moheda och Vislanda har också blivit verklighet. 

En ny näringslivsansvarig har just anställts och förhoppningsvis 
kommer detta att ge ett uppsving för hela kommunen eftersom vi 
saknat en dylik person under det senaste året. 

Vi har under det senaste året aktivt arbetat för att rensa upp längs 
vandringsleder och spår för att öka tillgängligheten och attraktiviteten. 
Arbetet med destinationsutvecklingen av Åsnen fortgår med 
Nationalparksbildandet som utgångspunkt. Med detta räknar vi med 
att få ordentlig draghjälp för utvecklingen av det lokala näringslivet 
inom turistsektorn. Banvallsleden har fått en ansiktslyftning till 
ortsbefolkningens förnöjsamhet. 

Kommunens första konstgräsplan fick en lokalisering till Vislanda 
med positivt resultat som följd. Ett visionsarbete över 
Hanaslövsområdets har arbetats fram under våren och det slutliga 
resultatet kan förhoppningsvis redovisas inom kort. Det senare blev ett 
tillägg från centern vid antagandet till landsbygdsprogrammet i 
kommunstyrelsen i syfte att öka områdets attraktivitet och 
besöksantalet. Och det är precis detta, som denna vision innehåller, 
nämligen attraktioner som förlänger säsongen. 

Slutsatsen blir att det har hänt en hel del under tiden från att 
programmet antagits. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förklara interpellationen besvarad.  

Protokollet ska skickas till 
Kent Andersson (C) 

Mats Johnsson (M) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

Akten  
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KF § 61 Dnr 2013/250.460 

Besvarande av motion (MP) angående införande av en 
kommungemensam måltidspolicy med en måltidschef och 
kostenhet 

Beslutsunderlag 
1. KS § 67, 8 april 2014 

2. Yttrande, 17 februari 2014 

3. KF § 134, 19 november 2013 

4. Motion, 11 november 2013 

Redogörelse 
I en motion från Birgit Andersson (MP) föreslås att en övergripande 
måltidspolicy skapas för hela kommunen med krav på smakmässig 
och näringsmässig kvalitét samt miljömässigt hållbar kost som 
serveras i en trevlig miljö och att möjligheten för att ha en 
kommungemensam kostenhet med en måltidschef som ansvarar för 
arbetet utreds. 

Utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har gemensamt 
yttrat sig och gällande en övergripande måltidspolicy är 
förvaltningarna överens om att det i dagsläget, under nuvarande 
organisation där verksamheten uppdelad på två förvaltningar med två 
olika huvudmäl, inte är aktuellt med en gemensam måltidspolicy. 

Gällande motionens andra förslag att utreda möjligheten att införa en 
måltidschef och en kostenhet önskar båda förvaltningarna att målet 
med utredningen specificeras då det råder en otydlighet i motionen. 
Förvaltningarna är inte överens om behovet av en utredning. 

Kommunstyrelsen beslutar 8 april (§ 67) ställa sig positiv till en 
utredning av förutsättningarna för en gemensam kostorganisation. 
Kommunstyrelsen föreslår att utredningen lyfts in i 
budgetberedningen för 2015. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
förklara motionen besvarad. 

Beredning 
KS § 67 

Yrkanden 
Birgit Andersson (MP) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Thomas Haraldsson (C) tilläggsyrkar följande: utredningen ska ta 
hänsyn till att maten även i fortsättningen ska tillagas lokalt. 
Utredningens förslag ska även se till att kostpersonalen känner 
samhörighet och delaktighet med den enhet de arbetar på. 

Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till Thomas Haraldssons (C) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Thomas Haraldssons (C) tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla båda förslagen.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Förklara motionen besvarad, 
2. Att en utredning av förutsättningarna för en gemensam  

kostorganisation lyfts in i budgetberedningen för 2015, 
3. utredningen ska ta hänsyn till att maten även i fortsättningen 

ska tillagas lokalt. Utredningens förslag ska även se till att 
kostpersonalen känner samhörighet och delaktighet med den 
enhet de arbetar på 

Protokollet ska skickas till 
Birgit Andersson (MP) 

Ekonomi 

Kommunledningskontoret 

Akten  
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KF § 62 Dnr 2014/229.041 

Mål och budget 2015 samt flerårsplan 2016 - 2017 

Beslutsunderlag 
1. Socialdemokraternas budgetförslag 

2. Centerpartiets budgetförslag 

3. Miljöpartiets budgetförslag 

4. KS § 79, 3 juni 2014 

5. Tjänsteskrivelse, 3 juni 2014 

6. MBL, 21 maj 2014 

7. Preliminär Mål och budget 2015 samt flerårsplan 2016 - 2017 

Redogörelse 
Alvesta kommun redovisade ett resultat på 20,8 mkr för 2013. 
Resultatet var påverkat av en jämförelsestörande post på 16,6 mkr 
avseende återbäring av försäkringspremier från försäkringsbolaget 
AFA. Det reella resultatet var 4,2 mkr. Det kan jämnföras med minus 
19 mkr för år 2012.    

Aktuell prognos för 2014 visar ett underskott på 10 mkr och den 
strategiska inriktningen om överskott inte ser ut att nås. 

Kommunledningskontoret har på uppdrag av den politiska ledningen 
tagit fram bilagda förslag till Mål och budget 2015 – 2017.  
I anledning av valår och osäkerheter i underlag för prognoser rörande 
intäkter och kostnader ska nya kommunfullmäktige slutligt fastställa mål och 
budget 2015-2017 i december 2014. 

Beredning 
KS § 79 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Lars-Olof Franzén (AA), Anne Grotmaak (V), 
Bengt-Olof Söderström (FP), Thomas Johnsson (M), Kauko Antbacke 
(KD), Helen Gustavsson (M) yrkar bifall till majoritetens förslag till 
budget med följande lydelse: 

Förslag att kommunfullmäktige beslutar att: 

1a. för god ekonomisk hushållning fastställs för Alvesta kommun de tre strategiska 
inriktningarna enligt förslaget i Mål och budget 
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1 b. beskrivningarna av nämndernas/styrelsens målgrupper, ansvarsområde och koppling 
till mål enligt god ekonomisk hushållning samt grunder för verksamhet i bolagsform och 
ägaridéer, antas 
2. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål skall 

styrelsen/nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. Om det av 
kommunfullmäktige antagna strategiska inriktningarna inte kan uppfyllas skall detta 
prövas av fullmäktige. Kommunens styrprinciper innebär således att en nämnd arbetar 
med sin årsbudget och ska inte begära tilläggsbudget för driftkostnader under ett 
budgetår 

3. Mål och budget utgår från oförändrar skattesats om 21.81 kr för 2015 
4a. Driftbudget till nämnder och styrelse enligt nedan: 
Kommunstyrelsen  - 95 079 
Samhällsplanering  - 43 367 
Individ och familj  - 83 372 
Utbildning   - 447 992 
Omsorg   - 268 281 
Myndighetsutövning         - 104 
Gemensam finansiering    989 837 
 
Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015 med resultat- och balansbudget 
fastställs. Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelse fastställs med ett anslag 
(netto; kostnader minus intäkter) per nämnd/styrelse. För anslag till investeringar är 
bindningen utgiftsnivån på nettoutgifter. Enskilda investeringsobjekt över 5 mkr 
fastställs per objekt av fullmäktige. 
4b. förslag till ekonomisk flerårsplan 2016 – 2017 antas 
4c. uppdra åt nämnderna att senast den 30 september 2014 besluta om preciserad 
internbudget för år 2015 samt flerårsplan för år 2016 och 2017 med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges budget och de närmare anvisningar som utfärdas om 
budgetarbetet från kommunstyrelsen (kommunledningskontoret). Uppdraget avser både 
internbudget för drift och investeringar. 
4d. kommunstyrelsen bemyndigas att under 2015 omsätta lån alternativt ta upp nya lån 
till ett totalt belopp på högst 250 mkr 

5. uppdra till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) att: 
a. fördela ut pengar från centrala anslag under gemensam finansiering för dels 

täckning av löneökningar enligt avtal (inklusive del i Värends 
Räddningstjänstförbund och motsvarande för förbundets pensionskostnader) och 
höja arvoden till förtroendevalda, dels budget för driftkonsekvenser av 
investeringar, ökat bidrag till Länstrafiken, utveckling av rekryteringsarbete m.m. 

b. genomföra budgettekniska justeringar med anledning av beslut som rör förslag i 
regeringens ekonomiska propositioner 

6. Nämnderna ska inför höstens budgetberedning inom given budgetram presentera 
förslag till en budget för 2015, plan 2016 – 2017 
 
Tillkommande behov, förutom de behov som följer av beslut eller motsvarande och har 
reserverats i den gemensamma finansieringen, ska prioriteras mot befintlig verksamhet. 
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Detta innebär att befintliga aktiviteter kan ha lägre prioritet än tillkommande och 
därmed hamna utanför det ekonomiska utrymmet. 
Eventuella vidtagna åtgärder ska särskilt redovisas jämte andra angelägna behov som 
inte prioriteras inom given ram 
Redovisningen ska ske med bedömda konsekvenser. 
Vidare ska de behov som redovisas som ej prioriterade inom given ram anges i 
prioriterad ordning. 

7. Borgensramar för kommunägda bolag från 2015 (ersättare tidigare beslut) antas. 
Ramarna innebär att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen enligt listan nedan 
med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
AllboHus Fastighets AB   1 050 mkr 
-’’- via koncernkonto        50 mkr 
Alvesta Energi AB      155 mkr 
-’’- via koncernkonto        40 mkr 
Alvesta Elnät AB        80 mkr 
-’’- via koncernkonto          5 mkr 
Wexnet AB         40 mkr 
Alvesta Renhållning AB        2,6 mkr 
-’’- via koncernkonto           1 mkr 
Alvesta Utveckling AB          50 mkr 
-’’- via koncernkonto            3 mkr 
Alvesta Kommunföretag AB         75 mkr 
-’’- via koncernkonto                                      6 mkr 
Fritidsföreningar efter KS-prövning  
(denna borgensram till fritidsföreningar gäller från 1 juli 2013)   

8. Bilagda förteckning över övergripande styrdokument läggs till handlingarna. 

Robert Olesen (S) och Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till 
Socialdemokraternas förslag till budget med följande lydelse: 

Socialdemokratera föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Socialdemokraternas förslag till Vision och prioriteringar i budget2015, 
2. Uppdra åt nämnderna att arbeta in prioriteringarna och senast 1 november inkomma 

med preliminära internbudgetar 
3. Omedelbart upphöra med de tre stoppen; inköpsstopp, investeringsstopp och 

anställningsstopp, 
4. Med anledning av osäkerhet i underlag för prognoser rörande intäkter och 

kostnader hänskjuta beslut avseende skattesats, resultat- finansierings- och 
balansbudget för år 2015 till kommunfullmäktiges sammanträde i december 2014. 

Thomas Haraldsson (C), Lars-Erik Gustafsson (C), Hagart Valtersson 
(C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till budget med följande 
lydelse: 
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Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Centerpartiets förslag till mål och budget för 2015 
2. Budgetförslaget utgår från oförändrad skattesats 
3. Anta driftbudgetar för nämnderna enligt förslag  

4a. uppdra till kommunstyrelsen att fördela pengar från centrala anslag (strategiska 
åtgärderför dels täckning av löneökningar enligt avtal (inkl. del i Värends 
Räddningstjänst och motsvarande pensionskostnader) och höja arvoden för 
förtroendevalda, dels budget för driftskonsekvenser av investeringar, ökat bidrag till 
länstrafiken, Smaland airport, räddningstjänsten m.m. 

4b. genomföra budgettekniska justeringar med anledning av beslut som rör förslag i 
regeringens ekonomiska propositioner. 

5. Uppdra åt nämnderna att senast 1 november inkomma med preciserad internbudget 
6. Upphöra med de tre stoppen; inköpsstopp, investeringsstopp och anställningsstopp 
7. Anta investeringsplan 

Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till budget 
med följande lydelse: 

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta det av kommunstyrelsen framtagna förslaget med följande ändringar: 
2. Anta de nedan beskrivna verksamhetsmålen 
3. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utöka omfattning av 

uppdragsutbildningar och projekt för vuxna och unga vuxna. Detta ska leda till dels 
ökade intäkter till kommunen samt långsiktigt minskade kostnader för 
försörjningsstöd 

4. Ge förvaltningen för individ- och familjeomsorg uppdraget att inleda långsiktigt 
arbete för att minska behovet av omhändertagande genom tidiga insatser 

5. Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett program för aktivering av 
äldre för att skapa en meningsfull vardag som motverkar behovet av antidepressiva 
läkemedel 

6. Instifta en social investeringsfond för förebyggande verksamhet. Årlig avsättning 
till fonden ska sedan budgeteras med motsvarande 0,4 % av budgeterade 
skatteintäkter och statsbidrag 

7. Ge ARAB i uppdrag att ta fram ett koncept för sopsortering med en organisk 
fraktion med sikte på införande under 2015. Den organiska fraktionen bör tas 
tillvara i biogasanläggning. 

8. Ge ARAB, Alvesta Energi och nämnden för samhällsplanering i uppdrag att verka 
för taxor som ger incitament att minska sopmängder, användning av energi och 
fjärrvärme samt vatten 

9. Avsluta ägandet i Smaland Airport 
10. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag som möjliggör för 

arbetstagare att byta löneökning mot arbetstidsförkortning 
11. Att ge samtliga förvaltningar i uppdrag att utvärdera sina olika verksamheter ur ett 

jämställdhetsperspektiv 
12. Besluta om finansiella reformer enligt tabell 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens 
budgetförslag, Socialdemokraternas budgetförslag, Centerpartiets 
budgetförslag och Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden utser kommunstyrelsens beslutsförslag till huvudförslag. 

För att utse ett motförslag frågar ordföranden kommunfullmäktige på 
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets respektive 
förslag till beslut. Ordföranden finner att Socialdemokraternas förslag 
till beslut blir motförslag till kommunstyrelsens huvudförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst innebär röst på 
Socialdemokraternas beslutsförslag. 

Med 26 ja-röster, 8 nej-röster och 11 som avstår från att delta i 
beslutet beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Rösterna redovisas i separat bilaga till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Moderaternas, Alvesta 
Alternativets, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till Preliminär Mål och budget 2015 – 2017 enligt föreslagna 8 
beslutspunkter. 

Reservationer 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartier reserverar sig mot 
beslutet till förmån för respektive budgetförslag. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 
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KF § 63 Dnr 2014/100.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige tar del av följande meddelanden: 

1. Revisionsrapport- Granskning av insatser för  
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd  
(Dnr: 2014/177.007) 

2. KS § 85, 3 juni 2014 (Dnr: 2014/138.735) samt  
tjänsteanteckning 

3. NIF § 34, 10 juni 2014 (Dnr: 2014/268.000) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de redovisade 
meddelandena samt lägga dessa till handlingarna.  

Protokollet ska skickas till 
Akten  
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