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Paragrafer

§§ 1-32

Beslutande

Se sida 3 för närvarolista.

Övriga närvarande

Se sida 3 för närvarolista.

Justerare
Justeringens tid och plats

Måndagen den 23 mars klockan 08:00
Alvesta kommun, kommunledningsförvaltningen

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerarnas signaturer

Therese Löfqvist
Hagart Valtersson (C)
Otto Berglund (S)

Helene Andersson (C)

Utdragsbestyrkande

Sida

1(44)

Sida

Protokoll

2(44)

Sammanträdesdatum

2020-03-17

Kommunfullmäktige

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
digitala anslagstavla.
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-03-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Alvesta

Underskrift

Justerarnas signaturer

Datum då anslaget tas ned

Sandra Mowide
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Närvarolista
Beslutande

Justerarnas signaturer

Per Ribacke (S)
Frida Christensen (S)
Sebastian Olsson (S)
Edina Maslac (S)
Lars-Olof Petersson (S)
Anita Lindstedt (S)
Robert Olesen (S)
Peter Öhman- Danforth (S) ersätter Martina Holmkvist Lundström (S)
Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande
Lavinia Strömberg (S)
Peter Johansson (S)
Sofie Årdh (S)
Otto Berglund (S)
Linda Gustavsson (S)
Thomas Haraldsson (C)
Cristina Haraldsson (C)
Hagart Valtersson (C), Ordförande
Heléne Andersson (C)
Nina Rydström (C) ersätter Jonas Engkvist (C)
Monica Pihl (C)
Sven Sunesson (C)
Hans Svensson (V)
Björn Nilsson (V)
Thomas Johnsson (M)
Claudia Crowley Sörensson (M)
Björn Tisjö (M)
Helén Gustavsson (M)
Tomas Öhling (M)
Gunilla Gustafson (M)
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande
Veronika Kobak (M)
Christer Brincner (KD)
Ulf Larsson (L)
Jens Arnebert (SD) ersätter David Kristiansson (SD)
Oskar Andersson (SD)
Nellie Nieminen (SD)
Robin Berg (SD)
Ulf Gustafsson (SD)
Lars-Olof Franzén (AA)
Jan-Erik Svensson (AA)
Juan-Carlos Moreno (AA) ersätter Isabel Barindelli (AA)
Jan Franzén (AA) ersätter Flor de Maria Ticeran Vela (AA)
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Övriga närvarande

Justerarnas signaturer

Camilla Holmqvist, kommunchef
Lars-Erik Gustafsson, revisionen
Therese Löfqvist, nämndsekreterare
Christer B Fransson, fråga vid allmänhetens frågestund
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§ 18

Dnr 2019-00425 000

§ 19

Dnr 2020-00050 000

§ 20

Justerarnas signaturer

Svar på motion (MP) om att avveckla Alvesta Utveckling AB ............................ 30
Interpellation från Lars-Olof Franzén (AA) till Per Ribacke (S)
angående finanseringen av rivningen av bostadsfastigheter på
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Dnr 2020-00086 000
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Inkommen motion (AA) om infrastrukturgrupp för järnvägsfrågor i
Alvesta kommun ............................................................................................... 32
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§ 23
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§ 25

§ 26

§ 27

§ 28

§ 29

§ 30

§ 31

§ 32
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Dnr 2020-00049 113
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utbildningsnämnden .......................................................................................... 39
Dnr 2020-00098 113
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Dnr 2020-00099 113

Entledigande av Oskar Andersson (SD) och val av ny ersättare i
kommunstyrelsen .............................................................................................. 41
Dnr 2020-00122 113
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§1

Dnr 31374

Närvaro
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer närvaron till 37 ledamöter och 5 tjänstgörande
ersättare.

Sammanfattning
Efter upprop av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare konstateras det
att kommunfullmäktige sammanträder med 37 ledamöter och 5 tjänstgörande
ersättare.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr 31375

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Kommunfullmäktige utser Otto Berglund (S) och Helene Andersson (C) som
justerare och Ulf Larsson (L) och Linda Gustavsson (S) som ersättare för justerarna
av protokollet.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan välja Otto Berglund (S) och Helene
Andersson (C) som justerare samt Ulf Larsson (L) och Linda Gustavsson (S) som
ersättare för justerarna av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga
rum måndagen den 23 mars 2020 klockan 08:00.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 31373

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna förslaget till dagordning
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 4). Punkt 6 på dagordningen,
debatten om arbetsmarknadsfrågor, utgår från dagens sammanträde.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

9(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-17

Kommunfullmäktige
§4

Dnr 2020-00010 000

Information från ordföranden
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om pågående/aktuella frågor.
Till hösten så kommer samtliga av kommunfullmäktiges möten att hållas på dagtid
med start klockan 14:00. Det första sammanträdet på dagtid kommer att vara det
sammanträde som hålls i september månad.
Kommunchefen för Alvesta kommun, Camilla Holmqvist, informerar
kommunfullmäktige om hur kommunen arbetar med frågan om covid-19.
Hon informerar kommunfullmäktige bland annat om att alla beslut som fattas sker
genom ständig samverkan med Länsstyrelsen, Region Kronoberg samt alla
kommuner i Kronobergs län. Alvesta kommun följer folkhälsomyndighetens
riktlinjer. Mer information om hur Alvesta kommun arbetar med
smittskyddsbegränsning och covid-19 finns att läsa på Alvesta kommuns webbplats.
Där publiceras ny aktuell information inom ämnet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 2020-00034 000

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Allmänheten ska, i enlighet med 24 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, vid varje
sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor inom
Alvesta kommuns kompetensområde.
Vid dagens sammanträde ställs en fråga från Christer B Fransson angående
Riksdagsmannagården till kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke (S):
-

Hur ämnar kommunstyrelsen återställa Riksdagsmannagården?

Ordföranden för kommunstyrelsen Per Ribacke (S) besvarar frågan. Nedan ges en
kortfattad redovisning av svaret:
I och med att Riksdagsmannagården är en K-märkt byggnad så är Länsstyrelsen den
instans som hanterar frågor och beslut om vad man kan göra i och kring
Riksdagsmannagården, och inga beslut är fattade utan myndighetens godkännande.

Bilagor
Fråga från Christer B Fransson om Riksdagsmannagården, daterad den 4 mars 2020

Justerarnas signaturer
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§6

Dnr 32490

Debatt om arbetsmarknadsfrågor
Beslut
Debatten utgår från dagens sammanträde.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges presidium har bjudit in partierna i kommunfullmäktige till en
temadebatt om arbetsmarknadsfrågor. Det är varje parti som själva har utsett sin
en egen representant från sitt parti att delta i debatten.

Justerarnas signaturer
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§7

Dnr 2020-00019 000

Aktuellt från revisorerna
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning
Revisorerna har en stående punkt på kommunfullmäktiges sammanträden där dem
har möjlighet att lämna information till kommunfullmäktige om pågående
granskningar m.m.
Revisionen har gjort översiktliga granskningar avseende bidrag till konstgräsplan
samt försäljningen av Alvesta 14:56 och finner att dessa beslut fattats inom
befintliga ramar och regelverk.
Revisionen har genomfört en granskning av målstyrning avseende god ekonomisk
hushållning där bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt
bedriver en ändamålsenlig verksamhet som ligger i linje med målen för
verksamheten enligt god ekonomisk hushållning.
Pågående granskningar som revisionen arbetar med är granskning av nämnderna
med ekonomiskt underskott samt årsredovisningen för Alvesta kommun.
vidare har revisionen beslutat om att granska budgetprocessen, intern kontroll
samt arbetet med nyanlända/nysvenska under år 2020.

Justerarnas signaturer
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§8

Dnr 2019-00219 000

Beslut om nya avfallsföreskrifter för Alvesta kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nya avfallsföreskrifter för Alvesta
kommun med giltighet från och med 1 maj 2020.

Sammanfattning
Ett förslag på nya avfallsföreskrifter för Alvesta kommun har under 2019 tagits
fram. Under tiden 15 augusti till den 15 september var förslaget ute på samråd. Den
stora ändringen i förslaget till nya föreskrifter jämfört med de gällande
föreskrifterna är att kravet på hemkompostering vid månadstömning av sopkärl tas
bort. Numera har hushållen lite matavfall och övrigt avfall som slängs, vilket gör att
kärlet inte hinner fyllas särskilt mycket på två veckor. Fastighetsägare anser att man
har för lite matavfall för en egen hemkompost och man vill göra rätt för sig att
sortera matavfall i den gröna påsen.
För att fastighetsägare ska kunna få månadstömning kommer det krävas en
ansökan till bygg- och miljöavdelningen. Det gör det enklare att följa upp om
månadstömning fungerar eller inte. Beslut om månadstömning kommer i första
hand att godkännas, men uppstår det problem i form av att det är
felsorterat/överfullt kärl kommer beslutet att återkallas.
Genom att ha ett beslut om månadstömning utan hemkompost kan man i framtida
renhållningstaxa ha olika taxor på månadstömning beroende på om hushållen har
hemkompost eller inte.
När avfallsföreskrifterna har beslutats kommer bygg- och miljöavdelningen
tillsammans med Alvesta Renhållning AB gå ut med information till
kommuninvånarna om de nya avfallsföreskrifterna och dess tillämpning.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04, § 11
Arbetsutskottets beslut 2020-01-21, § 11
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,
Förslag på avfallsföreskrifter 2020, 2019-11-12
Arbetsutskottets beslut 2019-10-29, § 113
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-10
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Förslag till nya avfallsföreskrifter, 2019-10-10
Bilaga 1, synpunkter under samrådstid, 2019-10-10
Avfallsföreskrifter 2007

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr 2020-00119 003

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera samhällsbyggnadsnämndens reglemente i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Reservation
Lars-Olof Franzén (AA) och Jan Franzén (AA) reserverar sig till förmån för eget
förslag.

Sammanfattning
Mark- och miljödomstolen har i domslut upphävt samhällsbyggnadsnämndens
beslut från den 22 oktober 2019 om att anta detaljplan för del av fastigheten
Alvesta 14:7, Alvesta kommun (SBN § 72, NFS 2018-105). Mark- och miljödomstolen
anser att det inte tydligt framgår i nämndens reglemente att kommunfullmäktige
har delegerat rätten att anta detaljplaner.
Enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL) ska en detaljplan antas av
kommunfullmäktige om inte fullmäktige har beslutat annorlunda. Plan- och
bygglagen medger nämligen kommunfullmäktige rätten att uppdra åt
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt. Detaljplaner som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt får alltså inte delegeras. Det ankommer på
den enskilda kommunen att bestämma vilken nämnd som ska ha ansvaret för det
praktiska arbetet och beredningen av planärendet.
I Alvesta kommun har kommunfullmäktige sedan många år tillbaka valt att delegera
beslutanderätten avseende detaljplaner (som inte är av principiell vikt) till
samhällsbyggnadsnämnden och dessförinnan till nämnden för samhällsplanering.
Nu har dock mark- och miljödomstolen dömt att detta inte framgår tillräckligt
tydligt av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Av denna anledning föreslår
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen en ändring (ett
förtydligande) i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

Yrkanden
1. Per Ribacke (S) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
2. Lars-Olof Franzen (AA) yrkar på ändring i förslag till beslut avseende fotnot 1 i
reglementet, ”nämnden får dock inte besluta detaljplaner som utgör ett led i
Justerarnas signaturer
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kommunens strategiska planering eller är av allmänt intresse för
kommuninvånarna.”
3. Thomas Haraldsson (C) yrkar avslag på Lars Olof Franzéns ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till
beslut samt Lars-Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande. Ordföranden ställer Lars-Olof
Franzéns (AA) ändringsyrkande och Thomas Haraldssons (C) avslagsyrkande om
ändring mot varandra. Ordföranden finner via acklamation att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Thomas Haraldssons (C) yrkande om avslag på ändring.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-10, §
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-03
Dom från Mark- och miljödomstolen, Mål nr P 5520-19, 2020-02-27.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarnas signaturer
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§ 10

Dnr 2019-00468 000

Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet
VoB Kronoberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade förbundsordningen för
Kommunalförbundet VoB Kronoberg om samstämmiga beslut fattas av varje
medlemskommuns fullmäktige.

Sammanfattning
Kommunalförbundet VoB Kronoberg finns till för att tillgodose
medlemskommunernas behov av insatser för barn, ungdomar, familjer och
missbrukare enligt de bestämmelser som anges i Socialtjänstlagen (SOL) och lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). VoB Kronoberg fullgör sedan
2004 större delen av sitt uppdrag genom VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB
Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver VoB Kronoberg numera endast
Familjerådgivningen för medlemskommunerna.
Förlag till revidering av förbundsordningen syftar till att anpassa skrivningarna till
aktuella förhållanden, vilket innebär:
Att klargöra att huvuddelen av Kommunalförbundets uppdrag numera fullgörs av
VoB Syd AB och att VoB Kronoberg endast svarar för drift av Familjerådgivningen.
Att korrigera hänvisningar till paragrafer i överensstämmelse med den nya
kommunallagen.
Att VoB Kronoberg skall ha en revisor samt en ersättare.
Förbundsordningen kan ändras genom samstämmiga beslut av varje
medlemskommuns fullmäktige.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-04, § 5
Arbetsutskottets beslut, 2020-02-21, § 5
Förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet VoB Kronoberg,
daterad den 1 november 2019.
Skrivelse från Kommunalförbundet VoB Kronoberg, daterat den 20 november 2019.

Beslutet skickas till
VoB Kronoberg
Justerarnas signaturer
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§ 11

Dnr 2020-00023 000

Beslut om Wexnet AB:s deltagande i skapande av
bolaget Sydlänk AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Wexnet AB:s deltagande i bildande av
bolaget Sydlänk AB förutsatt att alla ägarkommuner fattar samstämmiga beslut.

Sammanfattning
Wexnet AB föreslår i styrelsebeslut 2019-11-14 sina ägarkommuner att godkänna
Wexnet:s deltagande i bildande av bolaget Sydlänk AB, i enlighet med redovisat
beslutsunderlag.
Ett antal för respektive kommun samt regionala kommunala bredbandsbolag har
tecknat en avsiktsförklaring med målet att starta ett nytt regionalt stadsnätsbolag
kallat Sydlänk AB. Bolaget ska ha till uppgift att sälja och erbjuda förbindelser i södra
Sverige mot nationella aktörer och tillsammans med andra motsvarande på den
regionala nivån erbjuda förbindelsetjänster på nationell nivå. Denna typ av
samverkande bredbandsbolag är efterfrågat av flera olika parter. Liknande regionala
samarbeten finns redan idag i andra delar av landet.
Mer om bakgrund, analys och beslutsunderlag finns i material redovisat av Wexnet.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-04 § 12
Arbetsutskottets beslut 2020-12-21, § 12
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,
Styrelseprotokoll från Wexnet, 2019-11-14
Beslutsunderlag Sydlänk AB, 2019-11-01
Missiv om formerande av dotterbolag Sydlänk AB, 2019-11-22

Beslutet skickas till
Wexnet

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr 2020-00076 214

Beslut om startbesked för genomförande av norra
delen av detaljplan för del av Lekaryd 3:21 m.fl.
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden utökad
investeringsbudget 2020 och startbesked för investering med 18,2 mkr för
genomförande av detaljplan norra delen, del av Lekaryd 3:21 med flera. Fördelning
13,9 mkr som belastar exploateringen/skattekollektivet och 4,3 mkr som belastar
VA-kollektivet.
2. Investeringen finansieras genom nyupplåning.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2018-09-25, § 103 detaljplan för del av Lekaryd 3:21
med flera. Planområdet är beläget i östra delen av Lekaryd norr om Alvesta tätort
och strax norr om riksväg 25. Planområdet är uppdelat i två områden, det södra och
det norra samt del av Hanaslövsvägen. Planen ger förutsättningar för relativt stora
tomter och bostäder i attraktiv lantlig miljö.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-22 § 78 att begära pengar till
investering för en exploatering av tomter och startbesked under förutsättning att
fem stycken tomter säljs med villkor av erforderliga kommunala beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu sex stycken skarpa intressenter som valt
tomt. Köpekontrakt är utskickade till intressenterna med en bindningstid. Aktuellt
förslag om investering avser norra delen samt överföringsledning för vatten och
avlopp till norra området.
Detaljplanen är i huvudsak färdigprojekterad. Den totala investeringskostnaden för
båda utbyggnadsområdena beräknas uppgå till 21,5 mkr varav ca 6,0 mkr är
taxefinansierat via VA-kollektivet. För utbyggnaden av norra området och
överföringsledningen är kalkylen 18,2 mkr varav ca 4,3 mkr belastar VA-kollektivet.
Investeringen ryms inte inom den för 2020 beslutade rambudgeten för
investeringar. Investeringen ryms inte heller inom det beräknade
investeringsutrymmet som är beräknat för att man ska hålla sig till av
kommunfullmäktige beslutad självfinansieringsgrad. För att finansiera investeringen
krävs ett nytt lån. Lånet ryms inom den beslutade ramen för lån.

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

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-25 § 30
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Arbetsutskottets beslut, 2020-02-11
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen
Exploateringskalkyl Lekaryd 2020-01-31
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-10-29
Översiktskarta Lekaryd

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichef

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
§ 13

Dnr 2019-00244 730

Svar på motion (KD) om vårdserviceteam
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
I en motion (KD) föreslås Alvesta kommun att erbjuda de som av olika anledningar
står långt ifrån arbetsmarknaden anställning i ett vårdserviceteam.
Vårdserviceteamet ska avlasta undersköterskor med arbetsuppgifter som inte
kräver en undersköterskeutbildning, till exempel städ, promenader och social tid.
För att nå en budget i balans har omsorgsnämnden (ON §61/2019) beslutat som en
av flera åtgärder att omsorgsförvaltningen ska arbeta med att använda rätt
kompetens. Som en del i detta ingår att successivt anlita servicepersonal för
arbetsuppgifter som inte kräver en formell utbildning eller yrkeskompetens som
exempelvis undersköterska.
Den åtgärden syftar även till att höja statusen för yrkesgruppen undersköterska
samt att bidra till att lösa utmaningen om kompetensförsörjning som
omsorgsförvaltningen står inför. Omsorgsförvaltningen planerar att starta upp med
detta inför sommaren 2020. Servicepersonalen kan vara anställd antingen direkt av
omsorgsförvaltningen eller i olika arbetsmarknadssatsningar hos förvaltningen för
arbete och lärande och riktar sig således till personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
Hur servicepersonalen ska organiseras, det vill säga om det ska vara ett särskilt
team, är inte beslutat.

Yrkanden
1. Christer Brincner (KD) yrkar bifall på motionen.
2. Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag till
Christer Brincners (KD) yrkande om bifallande av motionen.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Christer Brincners (KD) bifall
till motionen och Per Ribackes (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut samt avslag på Christer Brincners (KD) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden finner via acklamation att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Per Ribackes (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt
avslag på Christer Brincners (KD) yrkande om bifall till motionen.
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bilagor
Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-04 § 6
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-21 § 6
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-07
Omsorgsnämndens beslut, 2019-11-13
Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen, 2019-10-16
Motion (KD) om vårdserviceteam

Beslutet skickas till
Christer Brincner (KD)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
§ 14

Dnr 2019-00212 000

Svar på motion (M) om laddstationer för elbilar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen om laddstationer för elbilar med
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden redovisa förslag på avgift för laddning av
elbilar.

Sammanfattning
Tomas Öhling (M) har i en motion daterad 2019-04-23 föreslagit att kommunen ska
avgiftsbelägga de kommunala laddplatserna och att laddplatserna max för nyttjas
två timmar vid korttidsparkering. Tankning och tidsbokning ska betalas och bokas
enkelt utan ökad administration. Berörda parter ska tillfrågas vid utplacering samt
att elen inte får komma från kolkraft. För närvarande är laddning gratis. Idag finns
laddplatser i kommunal regi som kan utnyttjas av privatpersoner på Allbotorget,
Sjöparkens reseparkering samt Vislandas reseparkering.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-10 § 101 yttrat sig över motionen och
föreslagit en översyn med målet att en avgift för laddplatserna som motsvarar
elkostnaden införs. Nämnden konstaterar också att all el som köps av kommunen är
förnybart (sol, vind, vatten).
Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens yttrande
men anser att ett kommande förslag på avgift för parkering på laddplats behöver
även ta hänsyn till:
• Övriga kostnader för laddplatsen
• En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el då ett köp av el endast kan ske
mellan bilanvändare och eldistributör
• Samarbete med annan aktör, till exempel Alvesta Energi, för att tillgodose
ellagens krav
• En kommun kan inte heller subventionera eller ge bort el, då detta inte är
förenligt med likställighetsprincipen

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-04 § 7
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-21 § 7
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-12-10
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Motion (M) om laddstationer för elbilar, 2019-04-23

Beslutet skickas till
Tomas Öhling (M)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 15

Dnr 2019-00356 000

Svar på motion (SD) om att avgiftsbelägga laddning i
kommunens laddstolpar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen om avgiftsbeläggning av
kommunens laddstolpar med att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att redovisa
förslag på avgift för laddning av elbilar.

Sammanfattning
Fredrik Jonsson (-) har i en motion daterad 2019-09-08 föreslagit att
kommunfullmäktige inför en marknadsmässig avgift för laddning av elbilar med
kommunens laddstolpar. För närvarande är laddning gratis och Jonsson anser att
den som köper en elbil bör betala för tankningen själv. Idag finns laddplatser i
kommunal regi som kan utnyttjas av privatpersoner på Allbotorget, Sjöparkens
reseparkering samt Vislandas reseparkering.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-10 § 102 yttrat sig över motionen och
föreslagit en översyn med målet att en avgift för laddplatserna som motsvarar
elkostnaden införs.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens yttrande
men anser att ett kommande förslag på avgift för parkering på laddplats behöver
även ta hänsyn till:
• Övriga kostnader för laddplatsen
• En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el då ett köp av el endast kan ske
mellan bilanvändare och eldistributör
• Samarbete med annan aktör, till exempel Alvesta Energi, för att tillgodose
ellagens krav
• En kommun kan inte heller subventionera eller ge bort el, då detta inte är
förenligt med likställighetsprincipen

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-04 § 8
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-21 § 8
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-12-10

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Motion (SD) om att avgiftsbelägga laddning i kommunens laddstolpar, 2019-09-08

Beslutet skickas till
Fredrik Jonsson (-)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 16

Dnr 2019-00354 000

Svar på motion (SD) om att införa ett debatt- och
voteringssystem
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om debatt- och voteringssystem
med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Fredrik Jonsson (-) har i en motion daterad 2019-09-08 föreslagit att ett debatt- och
voteringssystem införs hos kommunfullmäktige och kommunens nämnder.
Förslaget bygger på att nu när alla ledamöter i fullmäktige och nämnder har erhållit
läsplattor där handlingar inför sammanträden är tillgängliga kan det vara en bra idé
att utrusta plattorna även med ett system för debatt och votering. Det skulle kunna
spara viss tid vid voteringar och underlätta ordning vid sammanträden.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det program som nämns i motionen
passar för läsplattor, fungerar för kommuner och ger vissa pluseffekter.
Totalkostnad via så kallad molnetlösning med fritt antal användare är drygt 150 000
kr per år. Med hänvisning till kommunens ekonomiska läge och den begränsade
tidsvinsten och nyttan med det föreslagna systemet, föreslås avslag på motionen.
Kommunfullmäktige har nyligen beslutat om inköpsstopp och rekryteringsbegränsning för kommunen. Fullmäktige och flertalet nämnder har för närvarande
underskott gentemot sina budgetar.

Yrkanden
Oskar Andersson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-04 § 9
Arbetsutskottets beslut 2020-01-21 § 9
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
Motion (SD) om att införa ett debatt- och voteringssystem, 2019-09-08

Beslutet skickas till
Fredrik Jonsson (-)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 17

Dnr 2019-00358 000

Svar på motion (SD) om fiber till alla i Alvesta kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen om fiber till alla i Alvesta
kommun med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Fredrik Jonsson (-) har i en motion daterad 2019-09-08 föreslagit att kommunen
med omedelbar verkan upprättar en plan för att påbörja en utbyggnad av fibernät i
hela Alvesta kommun. Jonsson föreslår även att kommunen tar fram en byggplan
minst fem år framåt tillsammans med berörda företag för en strategi för
samförläggning så att man inte gräver upp ny asfalt med mera.
Kommunkoncernens strategi för digitalisering, bredband och IT, beslutad av
kommunfullmäktige juni 2019, konstaterar att ”Alvesta Kommun strävar efter att
erbjuda invånarna tillgång till snabbt och bra bredband för att tillgodose
kommunikation till de tjänster som erbjuds via Internet. För att kunna fungera i ett
digitaliserat samhälle för ung som gammal behövs en tillförlitlig snabb digital
kommunikation. Bredbandsutbyggnaden spelar en central roll för att öka
användningen av digitala tjänster och skall vara möjlig för alla medborgare oavsett
var man bor och verkar i kommunen.” De mål som avses följas enligt strategin är de
som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) satt upp. För att konkretisera
genomförandet av strategin ska handlingsplaner tas fram. Det är ännu inte gjort för
bredbandsdelen.
Kommunens främsta verktyg för att konkret bygga ut fibernätet är delägandet i det
regionala bredbandsbolaget Wexnet. Wexnet arbetar på en konkurrensutsatt
marknad och har att förhålla sig till den. För flera av de områden och orter som
nämns i motionen har hushåll och företag bredband, är på väg att få bredband –
eller saknar. I avvaktan på den handlingsplan som ska tas fram enligt fullmäktiges
beslut om digitaliserings- och bredbandsstrategi har kommunledningen
kontinuerliga diskussioner med Wexnet.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-04 § 10
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-21 § 10
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
Motion (SD), daterad den 8 september 2019

Beslutet skickas till
Fredrik Jonsson (-)
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 18

Dnr 2019-00425 000

Svar på motion (MP) om att avveckla Alvesta
Utveckling AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande.

Sammanfattning
Anita Thörn von Rosen (MP) och Hanna Evelyndotter (MP) har i en motion till
kommunfullmäktige daterad 2019-11-02, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att avveckla bolaget Alvesta Utveckling AB. Bakgrunden är enligt motionärerna att
bolaget utnyttjats för att undandra politiken beslutandeområden, att pengar
betalats ut för investering utan krav på motprestation, att bolaget inte bedriver
någon affärsverksamhet med mera.
Kommunledningsförvaltningen redogör i förslag till yttrande över motionen
uppdraget till kommunens helägda bolag enligt bolagsordning och ägardirektiv. Av
yttrandet framgår bland annat att bolaget är en del i kommunens demokratiska
organisation, att utbetalt stöd till investeringar har avtalade krav på
motprestationer och att bolaget bedriver affärsverksamhet som genererar intäkter
och kostnader.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-25 § 32
Arbetsutskottet beslut, 2020-02-11
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,
Yttrande från kommunledningsförvaltningen,
Motion (MP) om att avveckla Alvesta Utveckling AB

Beslutet skickas till
Anita Thörn von Rosen (MP)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 19

Dnr 2020-00050 000

Interpellation från Lars-Olof Franzén (AA) till Per
Ribacke (S) angående finanseringen av rivningen av
bostadsfastigheter på Rönnedal
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Lars-Olof Franzén (AA) har ställt en interpellation till Per Ribacke (S) om
finansieringen av rivningen av bostadsfastigheter på Rönnedal.

Bilagor
Interpellation från Lars-Olof Franzén (AA) till Per Ribacke (S) om finansieringen av
rivningen av bostadsfastigheter på Rönnedal, 2020-01-13
Svar på interpellation, 2020-03-11.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 20

Dnr 2020-00086 000

Inkommen motion (AA) om infrastrukturgrupp för
järnvägsfrågor i Alvesta kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning inom sex månader.

Sammanfattning
Lars-Olof Franzén (AA) har inkommit med en motion om infrastrukturgrupp för
järnvägsfrågor i Alvesta kommun.

Bilagor
Motion (AA) om infrastrukturgrupp för järnvägsfrågor, 2020-02-12

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 21

Dnr 2020-00082 754

Inkommen motion (KD) om krav för försörjningsstöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning inom sex månader.

Sammanfattning
Britt-Marie Olsson (KD) och Christer Brincner (KD) har inkommit med en motion om
krav på försörjningsstöd.

Bilagor
Motion (KD) om krav på försörjningsstöd, 2020-02-06.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 22

Dnr 2020-00064 133

Inkommen motion (KD) om introduktionsanställningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning inom sex månader.

Sammanfattning
Britt-Marie Olsson (KD) och Christer Brincner (KD) har inkommit med en motion om
introduktionsanställningar.

Bilagor
Motion (KD) om introduktionsanställningar, 2020-02-06

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 23

Dnr 2020-00129 001

Inkommen motion (M) om medborgarkontor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning inom sex månader.

Sammanfattning
Tomas Öhling (M) har inkommit med en motion om inrättande av ett
medborgarkontor.

Bilagor
Motion (M) om medborgarkontor, 2020-03-11

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 24

Dnr 2020-00130 600

Inkommen motion (M) om trygg väg till skola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning inom sex månader.

Sammanfattning
Tomas Öhling (M) har inkommit med en motion om trygg väg till skola.

Bilagor
Motion (M) om trygg väg till skola, 2020-03-11

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 25

Dnr 2020-00092 113

Entledigande av Kajsa Sivertsson (M) och val av ny
ledamot och 2:e vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Kajsa Sivertsson (M) som ledamot och 2:e vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden.
2. Utse Merlen Kobak (M) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
3. Utse Helén Gustavsson (M) som 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden,

Sammanfattning
Kajsa Sivertsson (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Kajsa Sivertsson (M) har
fullmäktige i uppgift att förrätta fyllnadsval i hennes ställe.

Bilagor
Valberedningens beslut, 2020-03-17
Begäran om entledigande, 2020-01-10

Beslutet skickas till
Kajsa Sivertsson (M)
Merlen Kobak (M)
Helén Gustavsson (M)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 26

Dnr 2020-00093 113

Entledigande av Khaled Alnajjar (S) och val av ny
ersättare i kultur- och fritidsnämnden och
omsorgsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Khaled Alnajjar (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och
omsorgsnämnden.
2. Utse Jennie Nilsson (S) som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
3. Nino Khatapuridze (S) till ersättare i omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Khaled Alnajjar (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sina
uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt omsorgsnämnden.
Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Khaled Alnajjar (S) har
fullmäktige i uppgift att förrätta fyllnadsval i hans ställe.

Bilagor
Valberedningens beslut 2020-03-17
Begäran om entledigande, 2020-02-17

Beslutet skickas till
Khaled Alnajjar (S)
Jennie Nilsson (S)
Nino Khatapuridze (S)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 27

Dnr 2020-00049 113

Entledigande av Britt-Marie Olsson (KD) och val av ny
ledamot i utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Britt-Marie Olsson (KD) som ledamot i utbildningsnämnden.
2. Utse Roxana Sepulveda (KD) som ny ledamot i utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Britt-Marie Olsson (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.
Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Britt-Marie Olsson (KD) har
fullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot i hennes ställe.

Bilagor
Valberedningens beslut, 2020-03-17
Begäran om entledigande, 2020-01-13

Beslutet skickas till
Britt-Marie Olsson (KD)
Roxana Sepulveda (KD)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-17

Kommunfullmäktige
§ 28

Dnr 2020-00098 113

Entledigande av Ingrid Lövgren (AA) och val av ny
ledamot i utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Ingrid Lövgren (AA) från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden.
2. Utse Elisabeth Bergreen-Clausen Flink (AA) som ny ledamot i
utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Ingrid Lövgren (AA) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.
Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Ingrid Lövgren (AA) har
fullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot i hennes ställe.

Bilagor
Valberedningens beslut, 2020-03-20
Begäran om entledigande, 2020-02-25.

Beslutet skickas till
Ingrid Lövgren (AA)
Elisabeth Bergreen-Clausen Flink (AA)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-17

Kommunfullmäktige
§ 29

Dnr 2020-00099 113

Entledigande av Oskar Andersson (SD) och val av ny
ersättare i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Oskar Andersson (SD) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. Utse Ulf Gustavsson (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Oskar Andersson (SD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Oskar Andersson (SD) har
fullmäktige i uppgift att välja en ny ersättare i hans ställe.

Bilagor
Valberedningens beslut, 2020-03-17
Begäran om entledigande, 2020-02-25

Beslutet skickas till
Oskar Andersson (SD)
Ulf Gustavsson (SD)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-17

Kommunfullmäktige
§ 30

Dnr 2020-00122 113

Entledigande av Elisabeth Bergreen-Clausen Flink (AA)
och val av ny ersättare i omsorgsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Elisabeth Berggreen-Clausen Flink (AA) från sitt uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden.
2. Utse Annica Fridell (AA) som ny ersättare i omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Elisabeth Bergreen-Clausen Flink (AA) har inkommit med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden.
Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Elisabeth Bergreen-Clausen
Flink (AA) har fullmäktige i uppgift att välja en ny ersättare i hennes ställe.

Bilagor
Valberedningens beslut, 2020-03-17
Begäran om entledigande, 2020-03-04

Beslutet skickas till
Elisabeth Berggreen-Clausen Flink (AA)
Annica Fridell (AA)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-17

Kommunfullmäktige
§ 31

Dnr 2020-00121 113

Entledigande av Jimmy Svanberg (AA) och val av ny
ersättare i utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Jimmy Svanberg (AA) från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
2. Utse Annica Svensson (AA) som ny ersättare i utbildningsnämnden

Sammanfattning
Jimmy Svanberg (AA) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Jimmy Svanberg (AA) har
fullmäktige i uppgift att välja en ny ersättare i hans ställe.

Bilagor
Valberedningens beslut, 2020-03-04
Entledigande från Jimmy Svanberg (AA), 2020-03-04

Beslutet skickas till
Jimmy Svanberg (AA)
Annica Svensson (AA)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-17

Kommunfullmäktige
§ 32

Dnr 2020-00032 000

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning
Följande meddelanden delges till kommunfullmäktige:

Justerarnas signaturer

•

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

•

Svar på begäran om granskning av AllboHus Fastighets AB beslut om att
sälja del av fastighet Kulturen 14:56

•

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll inom kultur- och
fritidsnämnden

•

Granskning av omsorgsnämndens hantering av privata medel

Utdragsbestyrkande

Sida
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