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Sammanträdesdatum 

2016-09-27 1(34) 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid 

Justerade paragrafer 

Beslutande 

Ôvriga deltagare 

Thalia, Folkets Hus i Alvesta 27 September 2016 kl. 18.30 — 20.30 
Ajournering mellan§ 114 och § 115, k1.19.25 -19.45 

106-128 

Per Ribacke (S) 
Frida Christensen (S) 
Torbjörn Svensson (S) 
Peter J ohanson (S) 
Sebastian Ohlsson (S) 
Sonia Muhlenthler Salsamendi (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Gunnel Nordahl (S) 
Bertil Olsson (S) ordf. 
Jessica Madsen (S) 
Johnny Lundberg (S) 
Tomas Hedevik (S) 
Anita Lindstedt (S) 
Tommy Mases (S) 
Cristina Haraldsson (C) 
Sven Sunesson (C) 
Monica Pihl (C) 1:e Vice ordf. 
Sven-Ake Berggren (C) 
Hagart Valtersson (C) 
Andreas Nilsson (C) ( § 114-128) 
Helene Andersson (C) 
Hanna Evelyndotter (MP) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Thomas J ohnsson (M) 
Mikael J ohansson (M) 

Kristiina Kosunen Eriksson, 
kommunchef 
Mats J ohnsson, revisor § 110 
Magnus Wigren, bitr. forvaltningschef 
Samhéillsplanering § 115 

Helen Gustavsson (M) 
Matz Athley (M) 
Niclas Salomonsson (M) 
Gunilla Gustafsson (M) 
Tomas Öhling (M) 
Rune Gustafsson (M) 
Björn Tisjö (M) 
Sara Karlsmo (M) 
Lennart Johansson (SD) 
David Kristiansson (SD) 
Goran Fredriksson (SD) 
Benny Lundh Johansson (SD) 
Fredrik Johansson (SD) 
Gustaf Arvidsson (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Jan-Eric Svensson (AA) 
Maria Magnusson Everthsson (AA) 
Tommy Everthsson (AA) 
Roxana Sepulveda (KD) 
Christer Brincner (KD) 
Ola Andersson (V) 
Anne Grotmaak (V) 
Bengt-Olof Soderstrorn (L) 2:e Vice 
ordf. 

Lisa Aberg, kanslichef 
Evalis Einarsson, 
forvaltningssekreterare 
Bengt-O1ofG6ransson § 106
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Kommunfullmäktige 

Justering tid och mats Alvesta 2016-10-04 k1. 15.09, 

Sekreterare 

Li/SZ/ 
berg ‘ 

Ordförande ¿ML C9 LA/pa/m 
~~ Justerare 

Christer Brlficner (KD) Hanna Evelyndotter (MP) 
%%z0 

AnsIag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkéinnagivits genom anslag. 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-09-27 
Anslaget undertiden 
Férvaringsplats Cent 1156i, A;1V€St3M Underskrift v/

' 

Lisd/Eriksson
V 

Utdragsbestyrkande 

Justerí gsmännens sign Beslutsexpediefing Utdragsbestyxkande
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~ 
Kommunfullmäktige 

KF § 106 Dnr 2016/015.000 

Allmänhetens fràgestund 

Redogôrelse 
Vid dagens allmänhetens frägestund ställer Bengt-Olof Göransson 
fôljande frâgor till kommunfullméiktiges ordfôrande (S): 
o Varfôr firms de nya riktlinj erna fór allmänhetens frägestund i 

fullmäktige inte med i den arbetsordning som finns i 

férfattningssamlingen pá kommunens webbplats? 

o Det finns en tidsfrist för besvarande aV medborgarfôrslag i 

fullmäktige. Ett medborgarfôrslag ska besvaras av fullmäktige 
inom ett âr, fôljs denna tidsfrist? 

o Hur diarieförs ärenden inom Alvesta kommun? Ett ärende ska 
kopplas till ett diarienummer som sedan ska fôlja ärendet hela 
Vägen. Enligt Bengt-Olof Göransson fôljs inte denna rutin inom 
Alvesta kommun. 

Ordförande (S) svarar Bengt-Olof Göransson att han kommer delges 
ett skriftigt svar pâ sina frâgor. 

Justerin lmännens sign Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande

J’
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Kommunfullmäktige 

KF § 107 Dnr 2016/415.000 

Anmälan av medborgarförslag angäende tillgänglighet av 
kallelser och protokoll frân fullmäktige, kommunstyrelsen 
och nämnderna pâ Alvesta bibliotek 

Beslutsunderlag 
1. Medborgarfôrslag, 21 juni 2016 

Redogërelse 
I ett medborgarförslag föresläs det att Alvesta kommuns kallelser, 
protokoll och handlingar ska fôrvaras pá Alvesta bibliotek. 
Handlingarna ska inordnas ärs- och datumsvis i pärmar. Pärmarna ska 
betecknas med fullmäktige, kommunstyrelse eller nämnds namn. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ôverlämna medborgarfôrslaget till 
kommunstyrelsen fór beredning inom sex rnânader. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF § 108 Dnr 2016/455.217

I 
y ‘î 

V! 

l V 

‘

r 

Anmälan av medborgarförslag angâende Horgenäs 1:6 
Beslutsunderlag 
1. Medborgarfôrslag, 8 augusti 2016 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterat 2016-08-08 föresläs attA1Vesta 
kornmun omprövar sitt beslut att exploatera Horgenäs 1:6 Vid sôdra 
Àsnen, och istället Vidareutvecklar omrâdets hôga natur- och 
landsbygdskvaliteter inför den blivande Äsnens nationalpark. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen fôr beredning inom sex mänader. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande
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KF § 109 Dnr 2016/483.163 

Anmälan av motion (SD) angàende utredning kring 
kommunens fërebyggande arbete och àtgärdsplan vid 
spridning av smittsam sjukdom 

Beslutsunderlag 
1. Motion, 31 augusti 2016 

Redogörelse 
I en motion frân Benny Lundh Johansson (SD) föresläs 
kommunfulhnäktige uppdra át lämplig nämnd att: 
o Ta fram en informationspéirm som ska tilldelas nyanlända, 

ensamkommande samt personer som Vistas illegalt i kommunen. 

o Fä flera att genomgä en gratis hälsoundersökning. 

o Utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända 
föräldrar att läta sina barn genomgä den kostnadsfria 
hälsoundersökningen, som erbjuds barnen innan skolstart. 

Beslut 
F ullmäktige beslutar att ôverlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning inom sex mânader. 

Protokollet ska skickas tiIl 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Beslutsexpediefing Utdxagsbestyrkande
~

fi
~
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Kommunfullmäktige 

KF § 110 Dnr 2016/014.007 

Aktuellt frân revisorerna 

Redogërelse 
Revisorernas ordfôrande Mats J ohnsson (M) informerar 
kommunfullméiktige 0m fôlj ande: 
o Revisonsrapporterna finns nu tillgängliga pä kommunens hemsida. 

o Revisorerna upplyser om att när de har begärt in svar fiän 
nämnderna och styrelsen kommer svaren in sent. 

o Redovisning av granskning och uppföljning av revisonsrapporter. 
Revisionen har godkänt svaren de fâtt avseende fôlj ande 
granskningar: 

1. Granskning av avseende fysisk planering i fôrhâllande till 
kommunfulhnäktiges Vision och mäl. 

Granskning av anstallning av fdrvaltningschef till 
fdrvaltningen för samhällsplanering och VD fôr Alvesta 
kommunfôretag AB. 

Revisonen kommer att göra uppféljningar avseende följ ande 
granskningar: 

1. Granskning av personal och arbetsmiljô inom nämnden für 
individ- och familj eomsorg. Revisonen är nöjda med delar av 
svaret, men kommer följa upp det som i rapporten berörde den 
fysiska arbetsmilj ón avseende kontorsrummen. 

Granskning av allmänna handlingar och arkivvärd. I styrelsens 
och nämndernas svar patalas flera brister och att ätgärder ska 
vidtas. Revisonen kommer följa upp 0m ätgärder har vidtagits. 

. Granskning av samverkan kring barn med behov av särskilt 
stôd. I svaren frän nämnden fôr individ- och familj eomsorg 
och utbildningsnämnden stär att flera ätgärder ska genomfôras. 
Revisonen kommer följa upp 0m âtgärder har vidtagits. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Beslulsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF § 111 Dnr 2016/019.000 

Information frân ordfôranden 

Redogôrelse 
Ordföranden informerade kommunfullmäktige 0m den skrivelse som 
fdranlett diskussion huruvida den är allmän handling eller inte. 
Frâgan handlar om det är en allmän handling som ska lämnas ut. 
Kammarrätten har meddelat dom om tvä ärenden som handlar 0m 
samma handling. 
I det fdrsta ärendet säger Kammarrätten i sin dom att 
kornmunfullméiktiges ordfdrande inte har delegation pâ att fatta beslut 
om utlämnande av handling. Därmed anser domstolen att det inte 
finns nägot giltigt beslut och att det därmed inte heller gâr att 
ôverklaga. Domen innebär att det gjorts en formell brist i 

handlaggningen, vilket kraver att det fattas ett nytt beslut 0m begäran 
0m utIäInnade av handlingen. 
Det andra ärendet avser en begäran frän Smälandsposten, avseende 
samma handling samt en e-post skriven av kommunfullinéiktiges 
ordfdrande. Kommunen beslutade att inte lämna ut handlingen med 
motivering att handlingen inte är en allmän handling, den är ett 
arbetsmaterial. Smälandsposten överklagade detta beslut. 
Kammarrätten fastslär i sin dom att handlingen inte är en sädan allmän 
handling som ska lämnas ut och avsléir éverklagandet. Sammantaget, 
Kammarrattens domar innebär att den aktuella handlingen inte ska 
lämnas ut, men att det för det ena ärendet gjorts ett formellt fel 
avseende vein som fattat beslutet. Detta är nu rättat. 

Protokollet ska skickas till 
Akten

A 
Juste gsmänne 

\. 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF § 112 Dnr 2016/.461.042 

Ekonomisk uppföljning perjuli mànad 2016 
Beslutsunderlag 
1. KS § 102, 13 September 2016 
2. Tjänsteskrivelse, 5 September 2016 
3. KS AU § 79, 30 augusti 2016 
Redogërelse 
Pâ kornrnunstyrelsens arbetsutskott den 30 augusti föredrogs 
helärsprognos per juli för ornsorgsnärnnden, utbildningsnärnnden samt 
näinnden för individ- och familj eomsorgen. Med förutsättningen att 
nämnden för samhällsplanering och kommunstyrelsen har oförändrad 
pro gnos jämfört med maj, ¿ir kommunens totala helärsprognos per juli 
i stort sett oförändrad jämfört med uppföljningen per maj. 
Prognosen för är 2016 per juli indikerar ett negativt helärsresultat pä 
minus 4,6 miljoner kronor, inklusive effekt tillfälligt statsbidrag 
flyktingstôd med 32 miljoner kronor. J ämfört med budgeterat resultat 
pä 11,5 rniljon kronor är det en negativ avvikelse med 16 miljoner 
kronor. 
Förändringar i helärsprognosen per juli jämfört med maj är följ ande: 

o +13 rnilj oner kronor bättre prognos för utbildningsnämnden hänfört 
ti11 budgettillskott 2016, som finansieras av det tillfeilliga 

flyktingstödet frän gemensam finansiering. 
o -13 rnilj oner kronor för gernensarn finansiering enligt punkt ovan. 
o +4‚6 rniljoner kronor bättre prognos för nämnden för individ- och 

familj eomsorg 
o +0,7 rnilj oner kronor bättre prognos för omsorgsnärnnden 
o -4,8 milj oner kronor försärnrad prognos för slutavräkningen skatteintäkter 

enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i augusti 2016. 

Enligt beslut i kommunfullméiktige i maj 2016, ska redoVisning av 
kominunens ekonomiska läge ske Vid Varje kornrnunfullmäktigesam- 
rnanträde. Pä kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-13 
informerades kommunstyrelsens ledamöter 0m den försämrade 
skatteunderlagprognosen frän Sveriges Kornrnuner och Landsting, 
SKL, den 15 augusti 2016. J ämfôrt med fôregäende pro gnos i april, är 
det fôr är 2016 en försämring med 4,8 rniljoner kronor. För är 2017 är 
det en försämring med 17,8 rnilj oner kronor, varav 9,6 miljoner 

1 l II 
J usteiin männens Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

kronor är hänfôrt till skatteintäkter och utj ämning samt 8,3 mílj oner 
kronor är hänfôrt till LSS—utj ämningen. 

Beredning 
KS § 102 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. notera infonnationen i protokollet om det ekonomiska läget 2016 

utifrän helârsprognos per juli, 
2. notera informationen om den försämrade skatteunderlagprognosen 

frân SVerigesKom1nuner och Landsting, SKL, den 15 augusti 
2016. J ämfôrt med föregäende prognos i april, är det for är 2016 
en fôrsämring med 4,8 miljoner kronor. Fôr är 2017 är det en 
försämring med 17,8 milj oner kronor, Varav 9,6 milj oner kronor är 
hänfôrt till skatteintäkter och utj ämning samt 8,3 milj oner kronor 
är hänfôrt till LSS-utj ämningen. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 
Omsorgsnéimnden 
Utbildningsnéimnden 

Nämnden for indiVid- och familj eomsorg 
Akten 

Utdragsbestyrkande
A 

J 
’ Beslutsexpedíeúng
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Kommunfullmäktige 

KF § 113 Dnr 2016/127.041 

Förslag till kompletterande beslut till kommunfullmäktiges 
beslut om att anta Moderaternas budget 2017 med plan 
2018-2019 

Beslutsunderlag 
1. KS § 104, 13 September 2016 
2. KS AU § 81, 30 augusti 2016 
3. Tjansteskrivelse, 26 augusti 2016 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016, KF § 105/2016, att 
anta Moderaternas budget âr 2017 med plan fór är 2018-2019 och 
investeringsplan. F ör att fä ett komplett underlag för att vidare kunna 
hantera budgeten och dess innehäll samt fôr att budgeten ska innehâlla 
de formella krav som ställs pâ en budget enli gt komrnunallagenl, 
behôver budgetbeslutet kompletteras. Beslut om komplettering ska 
fattas av kommunfullméiktige. 

Beredning 
KS § 104 

Yrkanden 
Per Ribacke (S), med instämmande av Mikael J ohansson (M) och 
Thomas J ohnsson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens fdrslag till 
beslut. 

Beslut 
Kommunfullméiktige beslutar att: 

1. Fastställa má] som har betydelse fór god ekonomisk 
hushällning fôr Alvesta kommun bâde ur ett 
verksamhetsméissi gt och finansiellt perspektiv enligt bilaga 1. 
Ersätter tidigare skrivning i moderaternas budgetfdrslag sid 6 
och 7 avsnitt Vision och Màl. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram fôrslag till ny kultur- 
och fritidsnamnd med tillhörande fdrvaltningsverksamhet med 

1 Se Kommunallagen (1991900), 8 kap Ekonomisk förvaltning och 9 kap Revision. 

Beslutsexpediering Utd1agsbesty1'kande
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~ 
Kommunfullmäktige 

ikraftträdande 1 januan’ 2017 och komplettem beskrivningen 
av nämnderna/styrelsens ansvarsomräde utifrän bilaga 2. 

3. Om det uppstär konflikt mellan ekonomiskt Lltrymme i budget 
och 1nä1 ska styrelsen/nämndema agera och prioritera sâ att 
budgetramen înte ôverskrids. Om de av kommunfullmäktige 
antagna mälen inte kan uppfyllas ska detta prövas av 
fullmäktige 

4. Budget 2017 utgâr fiän oförändrad skattesats 0m 21 :42 per 
skattekrona. Skatteintäkterna för budget- och planperioden 
2017-2019 baseras pä SKLzs (Sveriges Kommuner och 
Landstings) skatteunderlagsprognos fiän slutet av april 2016. 

5. Driftbudget till nämnder och styrelser enligt nedan: 

Ndmnd/sryrelse tusentals kronor 
Kommunstyrelsen 89 739 
Överförmyndarnämnden 1 488 
Utbildningsnämnden 528 002 
Nämnden för individ- och familj eomsorg 85 420 
Omsorgsnämnden 315 102 
Nämnden för samhällsplanering 44 776 
Nämnden för mvndighetsutövning 174 
Summa nettokostnader verksamheten 1 064 701 
Gemensam finansiermg 1 O76 853 
Árets resultat 12 152 

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs 
med ett anslag (netto; kostnader minus intäkter) per 
nämnd/styrelse. Kommande budgetomfördelningar under 2016 
som är lângsiktiga pâverkar slutliga driflramar för är 2017. 

6. Fastställa resultat- respektive balansbudget âr 2017-2019 för 
kommunen enligt bilaga 3 och därmed anta ekonomisk 
flerärsplan âr 2017-2019. 

7. Anta resultat- och balansbudget âr 2017-2019 för VA- 
Verksamheten enligt bilaga 4. 

8. Uppdra till nämndema/styrelsen att senast den 15 november 
2016 besluta 0m intern kontrollplan 2017 och preciserad 
intembudget för âr 2017 samt flerärsplan för är 2018 och 2019 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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10. 

11. 

12. 

13. 

för information till kommunfullmäktige pâ 
decembersammanträdet 2016. Nämndernas internbudgetar ska 
ske med utgângspunkt frän kommunfullmäktiges budget och 
de nännare anvisningar som utfardas om budgetarbetet frän 
kommunstyrelsen (kommunledningskontoret). Nämndernas 
uppdrag avser bäde internbudget fôr drift och investeringar. 

Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr 
nämndernas investeringsnivä. Respektive nämnd/styrelse har 
att besluta om Vilka investeringar som ska genomfdras för 
varje enskilt investeringsproj ekt upp till 5 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen beslutar o1n enskilda investeringsproj ekt 
med nettoutgift fiän 5 miljoner kronor upp till 10 milj oner 
kronor. Investeringar därutöver fastställs av fullmäktige. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2017 omsätta lân 
alternativt ta upp nya lân till ett totalt belopp pá högst 250 
milj oner kronor. 

Uppdra till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) att 
hantera centrala anslag under gemensam finansering för dels 
täckning av löneökningar enligt avtal (inklusive del i Värends 
Räddningstjänstförbund och motsvarande fór förbundets 
pensionskostnader) och höj da arvoden till fdrtroendevalda och 
dels för täckning aV övriga strategiska ätgärder enligt Budget 
201 7. 

Uppdra till kommunstyrelsen (komrnunledningskontoret) att 
genomföra budgettekniska justeringar med anledning av beslut 
som rör förslag i regeringens ekonomiska propositioner eller 
Verksamhetsfôrändringar. 

Anta borgensram fór de kommunägda bolagen 2017 (ersätter 
tidigare beslut). Ramarna innebär att kommunen sâsom fôr 
egen skuld ingâr borgen enligt listan nedan med 
länefôrpliktelser upp till ett totalt hôgsta lânebelopp, jämte 
därpâ lôpande ränta och kostnader. Det totala hôgsta 
länebeloppet ska beräknas pá skuldebrevens respektive 
ursprungliga länebelopp.

. 
„h 

Miljoner kronor 
AllboHus Fastighets AB 1 150,0 
-”- via koncernkonto 50,0 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

Alvesta Energi AB 145,0 
—”- Via koncernkonto 35,0 
Alvesta Elnät AB 60,0 
-”- Via koncernkonto 5,0 
BIVA Bredband i Värend 25,0 
-”- Via koncemkonto 2,0 
AlVesta Renhällning AB 1,5 
—”- Via koncernkonto 1,0 
Alvesta Utveckling AB 40,0 
-”- Via koncernkonto 3,0 
Alvesta Kommunföretag AB, 70,0 
-”- Via koncernkonto 6,0 
Huseby Bruk AB 0,3 

Borgen för föreningar pâ 5,5 milj oner kronor är 2015 kan utôkas Vid behov efter 
prövning i kommunstyrelsen. 

Avstâr frân att delta i beslut 
Anne Grotmaak (V) och 01a Andersson (V) avstär frân att delta i beslut. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 
Utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 
Nämnden för individ-och familj eomsorg 
Nämnden fór samhällsplanering 
Akten 

Utdragsbestyrkande



~ Alvesta Sammanträdesprotokoll Sida 

:' Sezmmantrédesdatum 

-09-27 15(34) 

Kommunfullmäktige 

KF § 114 Dnr 2016/337.041

I 
sign 

k ÿ 

Besvarande av omsorgsnämndens anmälan om 
ôverskridande av budget 

Beslutsunderlag 
1. KS § 105, 13 September 2016 
2. KS AU § 82, 30 augusti 2016 
3. KF § 81, 20juni 2016 
4. Skrivelse ON, 16 maj 2016 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden anmälde till fullmäktige i é 81/2016 0m 
ôverskridande av budget. Kommunfullmäktige beslutade att 
överlämna anmälan om överskridande av budget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Enligt marsuppfdljningens pro gnos fôrväntas omsorgsnämnden ha ett 
resultat i form av ett överskridande med ca 13 miljoner kronor fôr 
2016. Omsorgsnämndens arbetsutskott har fôreslagit 
omsorgsnämnden att alla enheter ska lärnna fórslag pâ ätgärder som 
leder till en budget i balans. Àtgärderna ska innefatta risk- och 
konsekvensanalyser. I en skrivelse daterat 2015-05-03 skriver 
omsorgsnämndens ordfôrande att orsakerna till det nuvarande läget 
framfôr allt är tre: 
— Kraftigt ôkande behov i hemtjänst och hemsjukvârd. 
- Hô g sjukfrânvaro med âtfôlj ande behov av vikarier. 
— Oförmäga att hämta in tidigare beslutade besparingar och nedskärningar. 

Beredning 
KS § 105 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. ge omsorgsnämnden 6 1ni1joner kronor i tillfalligt ramtillskott 
fór är 2016, 

2. det tillfalliga ramtillskottet för âr 2016 finansieras av det 
generella statliga statsbidraget fór tillfálligt flyktingstöd 
201 5/201 6, 

3. Omsorgsnéimnden ska âterrapportera en âtgärdsplan fór en 
längsiktig ekonomi i balans till kommunstyrelsen senast 
november 2016. 

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till 
Omsorgsnämnden 
Ekonomi 
Akten 

l I - 
Juste ngsln" s sign Beslulsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF § 115 Dnr 2013/465.000 

Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Alvesta 
kommun 
Beslutsunderlag 

KS § 114, 13 September 2016 
KS AU § 84, 30 augusti 2016 
Samrädsredogörelse, 30 augusti 2016 
Tj änsteskrivelse, 25 augusti 2016 
Bilaga rernissyttranden frân Växjô kommun, Ljungby Kommun, 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, omsorgsfôrvaltnîngen, Region 
Kronoberg, 23 augusti 2016 ’ 

KS §65, 17 maj 2016 
KS AU § 59, 3 maj 2016 
Tjéinsteskrivelse, 22 april 2016 
Förslag till bostadsfôrsërjningspro gram 

.°?°.\‘.°‘ 

5*":"."°!".*‘ 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen gav 2013-10-29 kommunchefen i uppdrag att bilda 
arbetsgrupp för framtagande av riktlinj er för bostadsförsörjningen 
enligt lagen (2000: 1383) om kommunernas bostadsfdrsérjningsansvar. 
Ett Förslag till samrädshandling utarbetades och kommunstyrelsen 
beslutade 2016-05-17 att skicka ut förslaget pá samrâd. Under 
samrädstiden har fern yttranden inkommit, Varav tvâ med synpunkter. 
Samrâdet har sammanställts i en samrädsredogôrelse som underlag för 
beslut om antagande av förslag till bostadsförsörjningsprogram och 
riktlinj er för bostadsförsörjningen för Alvesta kommun. 
Det totala behovet av nya bostäder pâ tio ârs sikt bedôms Vara 850- 
950 bostäder. Det behôVs nya detaljplaner för 450-550 nya bostäder 
under samma tidsperiod. 

Beredning 
KS § 114 

Yrkanden 
Matz Athley (M), med instämmande av Per Ribacke (S) och Hagart 
Valtersson (C), yrkar bífall till kommunstyrelsens fórslag till beslut. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Justeri gsmänn z’ 

‘g

/
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Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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1. anta förslag till bostadsférsérjningspro gram och riktlinj er fôr 
bostadsfôrsôrjningen fôr Alvesta kommun, 

2. uppdra ât kommunstyrelsen att ta fram fôrslag till handlingsplan 
fôr 2017-2018 för genomförandet av 
bostadsfiirsérjningsprogrammet. Uppföljning ska ske ärligen i 

samband med ärsredovisningen. 

Protokollet ska skickas till 
Nämnden fôr samhällsplanering 
Kommunchef 
Akten 

À A 

J Beslutsexpedieüng Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF § 116 Dnr 2016/466.003 

Förslag tiIl reglemente för kultur- och fritidsnämnd 

Beslutsunderlag 
Uppdaterat Förslag ti11 reglemente för kultur-och fritidsnämnd, 14 September 2016 
KS § 107, 13 September 2016 
KS AU § 85, 30 augusti 2016 
Tjänsteskrivelse, 23 augusti 2016 
Fôrslag till reglemente för kultur och fritidsnämnd 

E".-'>P’!\’i‘ 

Redogörelse
_ 

Enligt kommunfullmäktiges beslut ”Budget 2017, plan 2018-2019” 
ska en ny nämnd inrättas för kultur- och fritidsfrägor (§ 105/2016). 
Kommunchefen har i tj änsteskrivelse, daterad den 23 augusti 2016, 
fdreslagit kommunstyrelsen att föreslä fullmäktige besluta att: 

1. anta ”Reg1emente för kultur- och fritidsnämnd”, 
2. den nya kultur- och fritidsnämnden träder i kraft den 1 j anuari 2017, 
3. dei 1 kap. 5 § angivna ansvarsornrädena utgär ur kornrnunstyrelsens och 

utbildningsnämndens reglementen, 
4. 200 000 kr för kostnaden för arvoden och ersättningar till nämndens 

förtroendevalda finansieras frän kommunstyrelsens strategiska konto. 

Beredning 
KS § 107 

Yrkanden 
Per Ribacke (S), med instämrnande av J an-Eric Svensson (AA), Anne 
Grotmaak (V), Thomas J ohnsson (M) och Lars—O1ofFranzén (AA) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens Förslag till beslut. 
Anita Thörn Von Rosen (MP) yrkar fólj ande tillägg: 
I reglementets 1 kap. 2 § som ny punkt 2, ska följande läggas till: all 
Verksamhet inom närnndens ansvarsomräde sker med j ämlikhet i 

fokus. 

Per Ribacke (S) yrkar bifall till Anita Thörn Von Rosens (MP) 
yrkande. 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslutsgâng 
Ordförande (S) ställer kommunstyrelsens fôrslag till beslut mot Anita 
Thörn Von Rosens (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Anita Thörn Von Rosens (MP) yrkande. 

Besl ut 
Kommunfullmaktige beslutar att: 

1. anta ”Reg1e1nente för kultur- och fritidsnämnd” 
. den nya kultur- och fiitidsnämnden träder i kraft den 1 januari 

2017, 
3. dei 1 kap. 5 § angivna ansvarsomréidena utgâr ur 

kommunstyrelsens och utbildningsnämndens reglementen, 
4. 200 tkr fôr kostnaden fór arvoden och ersättningar till nämndens 

förtroendevalda finansieras frän kommunstyrelsens strategiska 
konto, 

5. i reglementets 1 kap. 2 § som ny punkt 2, ska följande läggas till: 
all Verksamhet inom nämndens ansvarsomräde sker med jämlikhet 
i fokus. Därefter ska punkt 3,4,och 5 komma. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunchef 
Avdelningen för kultur- och fritid 
Akten

n 

Z/§ 

Bes1utsexpediem'ng Utdmgsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF § 117 Dnr 2015/493.710 

Besvarande av motion (SD) angâende riktlinjer vid 
hämtning pà förskola 

Beslutsunderlag 
KS § 108, 13 september 2016 
KS AU § 86, 30 augusti 2016 
Tj änsteskrivelse, 22 augusti 2016 
Yttrande frän utbildningsfdrvaltningen, 28 januari 2016 
KF § 123, 27 Oktober 2015 
Motion, 10 Oktober 2015 

.°“.U‘.-'>E*’!".”‘ 

Redogörelse 
I en motion frân Benny Lundh Johansson (SD) redogórs det für att det 
allt for ofta förekomrner att barnens föräldrar inte hämtar dem pâ 
fôrskolan, utan att hämtningen sker av ett äldre, icke myndigt syskon. 
Motionären menar att syskonhärntning pâ vissa fôrskolor förekomrner 
sä ofta att personalen förlorat Kontakten med barnets föräldrar, vilket 
inte är bra for varken barnet eller fôräldrarna. Motionären menar även 
att syskonhämtning kan innebära en fara for barnet, exempelvis kan 
det Vara svärt for det äldre syskonet att ha uppsikt över trafiken och 
barnet samtidigt, sâväl att hantera 0m andra olyckor sker längs Vägen. 
Motionären föreslär därför att koinrnun tar fram riktlinj er som syftar 
till att reglera äldre syskons hämtning och lämning av sina yngre 
syskon pâ förskolan. 
I ett yttrande frän utbildningsförvaltningen redogörs det for att 
forskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendeftlllt 
samarbete med hemmen. Hämtning och lämning aV barnen pâ 
fôrskolan kräver kontinuerli g dialog och nära samarbete mellan 
fôrskolan och föräldrarna. I de fall fôräldrama har behov av att 
ôverlâta till annan närstäende att hämta eller lämna pâ fôrskolan ska 
det föregäs av att bâda parter haft dialog där det tydligt har 
inforrnerats om vârdnadshavarens ansvar. Utbildningsfôrvaltningen 
anser att hämtning och lämning pä fôrskolorna i Alvesta kommun 
fungerar bra i dagsläget. 

Beredning 
KS § 108 

Yrkanden 
Benny Lundh Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.

a 

J Beslutsexpediexing Utdmgsbestyplcande
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Beslut 
Fullmäktige beslutar att anse motionen för besvarad med hänvisning 
till upprättad tj änsteskrivelse. 

Protokollet ska skickas till 
Benny Lundh Johansson (SD) 
Akten 

n . . 
Besltltsexpediefirlg Utdmgsbestyl-gande
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Kommunfullmäktige 

KF § 118 Dnr 2015/510.619 

Besvarande av motion (SD) angäende studiebesök i skolor 

Beslutsunderlag 
KS § 109, 13 September 2016 
KS AU § 87, 30 augusti 2016 
Tjänsteskrivelse, 22 augusti 2016 
Remissyttrande frân utbildningsfôrvaltningen, 28 januari 2016 
KF § 124, 27 Oktober 2015 
Motion, 12 Oktober 2015 

QMPPPT‘ 

Redogörelse 
I en motion redo gör Benny Lundh Johansson (SD) for att skolan bör 
öka elevernas kunskap 0m olika yrkes grupper i samhället. De 
studieresultat en elev uppnäri Skolan och Valen de gör under sin 
skoltid fär stor inverkan pâ deras framtid. Fler e1eVer bör fâ en ôkad 
kunskap 0m Vilka yrkesgmpper som passar deras förmäga, Vilket 
skulle gagna bäde eleverna och samhället. Skolan bôr därför bjuda in 
föräldrar ti11 skolan for att berätta 0m sitt yrke, det ska även ges 
möjlighet till studiebesök. Motionären föreslär kommunfullmäktige 
besluta att uppdra ât lärnplig nämnd att i dialog med skolorna finna 
lämpli g lösning som underlättar for föräldrar att tala om sina yrken 
samt arrangera studiebesök pá deras arbeten. 

I ett yttrande skriVer utbildningsförvaltningen att det är ett Viktigt 
inslag i skolan att bjuda in föräldrar for att ge eleverna ett bra underlag 
for val av utbildningsvag och yrke. Skolan har i uppdrag utifrän 
styrdokumenten, Skollag och Läroplan for gtundskolan, 
forskoleklassen och fiîtidshemmet 2011 (Lgr 11) att ge eleverna 
inblick i arbets-‚ forenings och kulturliv. Det innebär att Skolan redan 
har ett ansvar att Visa eleverna olika utbildningsval och yrkesval. I 

Alvesta kommun har skolorna en gemensam plan for studie—och 
yrkesvagledning. I denna plan ska fôljande aktiviteter genomföras: 

- Eleverna i ärskurs 1-3 fär besôk av föräldrar som berättar som 
sitt yrkersliV‚ samt att eleverna intervjuar far- och morföräldrar 
0m sitt yrkersliv utifiän ett historiskt perspektiv. Eleverna fâr 
även gôra ett studiebesôk per läsär. 

- I ârskurs 4-6 fär eleverna göra ett studiebesök per läsâr. 

51 ‚a 

Q Beslutsexpediering Utd1~g}gsbesty1~14ande 
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- Ärskurs 7-9 innefattar en mängd olika aktiviteter kring studie- 
och yrkesvägledning, detta intensifieras i ârskurs 9 infôr 
elevernas gymnasieval. 

Beredning 
KS § 109 

Yrkanden 
Benny Lundh Johansson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens fórslag. 

Beslutsgáng 
Ordförande (S) ställer Benny Lundh J ohanssons (SD) yrkande mot Per 
Ribackes (S) yrkande och finner att kommunfilllmäktige bifaller Per 
Ribackes (S) yrkande. Ordfdrande (S) finner därmed att 
kommunfifllméiktige beslutat enligt kommunstyrelens förslag till 
beslut. 

Beslut 
Fullmäktige beslutar att avslä motionen med hänvisning till att 
Alvesta kommun redan har en gemensam plan fór studie- och 
yrkesvägledning. 

Protokollet ska skickas till 
Benny Lundh Johansson (SD) 
Akten 

n. 
i Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF§119 Dnr2016/115.113 

Val av revisor till kommunens förvaltade stiftelser 
Beslutsunderlag 
1. VB § 12, 27 September 2016 
Redogörelse 
Revisorerna har féreslagit kommunfullmäktige att utse Mats J ohnsson 
(M) som revisor till kommunens fdrvaltade stiftelser. 

Beredning 
VB § 12 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som revisor till kommunens 
fôrvaltade stiftelser utse Mats J ohnsson (M). 

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Personal 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF§12O Dnr2016/115.113 

Val av ersättare (C) i kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
1. VB § 13, 27 September 2016 
2. KF § 102, 20juni 2016 

Redogörelse 
Kommunfulhnäktige ska utse ersättare (C) í kommunstyrelsen. 

Beredning 
VB § 13 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna ärendet om ersättare (C) i 

kommunstyrelsen Vaknat till nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justefin smänner ‘ ';_ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF§121 Dnr2016/115.113 

Entledigande och val av ersättare (M) i nämnden för 
individ- och familjeomsorg 

Beslutsunderlag 
l. VB § 14, 27 September 2016 
2. Entledigande, l juli 2016 

Redogörelse 
Mikaela Brentel (M) hat begärt att bli entledigad frän sitt uppdrag som 
ersättare i nämnden för individ- och familj eomsorg. 

Beredning 
VB § 14 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. entlediga Mikaela Brentel (M) frän sitt uppdrag som ersättare i 

nämnden för indiVid- och familj eomsorg, 
2. lämna ärendet om ersättare (M) i nämnden för individ- och 

familjeomsorg Vakant till nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 
Mikaela Brentel (M) 
Nämnden för individ- och familj eomsorg 
Personal 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF§122 Dnr2016/115.113 

Entledigande och val av ersättare (M) i kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
1. VB § 15, 27 September 2016 
2. Entledigande, 1 juli 2016 

Redogörelse 
Mikaela Brentel (M) har begärt att bli entledigad frän sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Beredning 
VB § 15 
Bes I ut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. entlediga Mikaela Brentel (M) frân sitt uppdrag som ersättare i 

fullmäktige, 
2. hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning. 

Protokollet ska skickas till 
Mikaela Brentel (M) 
Moderaterna 

Personal 

Akten 

Justering änne j Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF§123 Dnr20‘|6/115.113 

Entledigande och val av ordinarie ledamot i nämnden för 
individ- och familjeomsorg och ersättare i individ- och 
familjeomsorgs arbetsutskott (S) 

Beslutsunderlag 
1. VB § 16, 27 September 2016 
2. Entledigande, 13 September 2016 
Redogörelse 
Martin Rosén (S) har begärt att bli entledigad frán sitt uppdrag som 
ordinarie ledamot i nämnden för individ- och familj eomsorg och som 
ersättare i individ- och familjeomsorgs arbetsutskott. 

Beredning 
VB § 16 
Beslut 
Kommunfullméiktige beslutar att: 
1. entlediga Martin Rosen (S) frän sitt uppdrag som ordinarie 

ledamot i nämnden för individ- och farniljeomsorg och som 
ersättare i individ- och familjeornsorgs arbetsutskott, 

2. utse Peter Johansson (S) som ny ordinarie ledamot i närnnden för 
individ- och familj eomsorg och som ersättare i individ- och 
familjeomsorgs arbetsutskott. 

Protokollet ska skickas till 
Martin Rosen (S) 
Peter Johansson (S) 
Nämnden för individ- och familj eomsorg 
Personal 

Akten 

Beslutsexpedieiing Utdlagsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF§124 Dnr2016/115.113 

Entledigande och val av ersättare (S) i kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
1. VB § 17, 27 September 2016 
2. Entledigande, 1 ju1i2016 

Redogörelse 
Sanya Larsson (S) hat begärt att bli entledigad frän sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullméiktige. 

Beredning 
VB § 17 
Besl ut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. entlediga Sanya Larsson (S) frän sitt uppdrag som ersättare i 

fullmäktige, 
2. hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning. 

Protokollet ska skickas till 
Sanya Larsson (S) 
Länsstyrelsen 

Socialdemokraterna 

Personal 

Akten 

Justa: f Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF§125 Dnr2016/115.113 

Entledigande av ordinarie (AA) Iedamot i fullmäktige 

Beslutsunderlag 
1. VB § 18, 27 september 2016 
2. Entledigande, 27 September 

Redogörelse 
Maria Magnusson Everthsson (AA) och Tommy Everthsson (AA) har 
begärt att bli entledigade frân sina uppdrag som ordinarie ledamot i 

Kommunfullmäktige. 

Beredning 
VB § 18 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. entlediga Maria Magnusson Everthsson (AA) frän sitt uppdrag 

som ordinarie ledamot i fullmäktige, 
2. entlediga Tommy Evertsson (AA) frân sitt uppdrag som ordinarie 

ledamot i fullmäktige, 
3. hos Länsstyrelsen begära ny samrnanräkning. 

Protokollet ska skickas till 
Maria Magnusson Everthsson 
Tommy Everthsson 
Alvesta Alternative’: 

Länsstyrelsen 

Personal 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkancle
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Kommunfullmäktige 

KF§’I26 Dnr2016/115.113 

Entledigande och val av ordinarie (AA) ledamot i 

omsorgsnämnden och ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 

Beslutsunderlag 
1. VB § 19, 27 september 2016 
2. Entledigande, 27 September 

Redogörelse 
Maria Magnusson Everthsson (AA) har begärt att bli entledigad frän 
sitt uppdrag som ordinarie ledamot i omsorgsnärnnden och som 
ersättare i kommunfullmäktiges Valberedning 

Beredning 
VB § 19 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. entlediga Maria Magnusson Everthsson (AA) fiän sitt uppdrag 

som ordinarie ledamot i omsorgsnärnnden oeh som ersättare í 

kommunfullmäktiges valberedning, 
2. lämna ärendet om ordinarie ledamot i omsorgsnämnden vakant till 

nästa sammanträde, 
3. som ersättare i kommunfullmäktiges Valberedning utse Lars-Olof 

Franzén (AA). 

Protokollet ska skickas till 
Maria Magnusson Everthsson (AA) 
Omsorgsnämnden 
Lars-O1ofFranzén (AA) 
Personal 

Akten

l 

Beslutsexpediering Utd1"c1gsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 

KF§127 Dnr2016/115.113 

Entledigande och val av ordinarie (AA) ledamot i individ- 
och familjeomsorg, kommunfullmäktiges valberedning och 
valnämnden samt ersättare utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 
1. VB § 20, 27 September 2016 
2. Entledigande, 27 September 

Redogörelse 
Tommy Everthsson (AA) har begärt att bli entledigad frän sitt uppdrag 
som ordinarie ledamot i nämnden för individ- och familj eomsorg, 
kommunfullmäktiges valberedning och valnämnden samt som 
ersättare i utbildningsnämnden. 

Beredning 
VB § 20 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. entlediga Tommy Evertsson (AA) frän sitt uppdrag som ordinarie 

ledamot i nämnden fór individ- och familj eomsorg, 
kommunfullmäktiges valberedning och valnämnden samt som 
ersättare i utbildningsnämnden, 

2. lämna ärendet om ordinarie (AA) ledamot i nämnden för individ- 
och familj eomsorg Vakant till nästa sammanträde, 

3. som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och i 

valnämnden utse J an-Eric Svensson (AA), 
4. lämna ärendet om ersättare i utbildningsnämnden vakant till nästa 

sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 
Tommy Evetthsson (AA) 
J an-Eric Svensson (AA) 
Nämnden fôr individ- och familjeomsorg 
Personal 

Akten~ 
Justeii Ësmär~ i .Ï‘u;_ " Beslutsexpediering 

c. 

Utdragsbestyrkande 

~~~
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Anmälan av medborgarförslag angâende park fër skate- 
och parkour i Alvesta kommun 
Beslutsunderlag 
1. Medborgarfórslag, 21 September 2016 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterat 21 September 2016 föresläs att en park 
för Skate- och parkour ska byggas i Alvesta kommun. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelen för beredning inom sex mänader. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

~~ 
gr’ 

. Beslutsexpedienhg
g /
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