Protokoll

Sida

1(12)

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Thalia, Folkets hus, Alvesta, tisdagen den 19 maj 2020 kl 18:30-19:20

Paragrafer

§§ 33-39

Beslutande

Se sida 3 för närvarolista.

Övriga närvarande

Se sida 3 för närvarolista.

Justerare

Justeringens tid och plats

Tid och plats: Onsdagen den 20 maj 2020 klockan 15:00 på våning 5 i kommunhuset, Centralplan 1, 342 80 Alvesta.
Utsedda att justera: Monica Pihl (C) och Christer Brincner (KD)
Underskrifter
Sekreterare
Sandra Mowide
Ordförande
Hagart Valtersson (C)
Justerare
Monica Pihl (C)

Justerarnas signaturer

Christer Brincner (KD)

Utdragsbestyrkande

Sida

Protokoll

2(12)

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kommunfullmäktige

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

2020-05-19

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-22

Datum då anslaget tas ned

2020-06-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Alvesta kommun, Centralplan 1, 342 80 Alvesta
Underskrift
Sandra Mowide

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-19

Närvarolista
Beslutande

Per Ribacke (S)
Frida Christensen (S)
Sebastian Olsson (S)
Lars-Olof Petersson (S)
Anita Lindstedt (S)
Robert Olesen (S)
Martina Holmkvist Lundström (S)
Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande
Lavinia Strömberg (S)
Sofie Årdh (S)
Thomas Haraldsson (C)
Cristina Haraldsson (C)
Hagart Valtersson (C), Ordförande
Heléne Andersson (C)
David Johansson (C) ersätter Jonas Engkvist (C)
Monica Pihl (C)
Sven Sunesson (C)
Hans Svensson (V)
Björn Nilsson (V)
Hanna Evelyndotter (MP)
Thomas Johnsson (M)
Claudia Crowley Sörensson (M)
Björn Tisjö (M)
Matz Athley (M)
Helén Gustavsson (M)
Veronika Kobak (M)
Christer Brincner (KD)
Britt-Marie Olsson (KD)
Ulf Larsson (L)
David Kristiansson (SD)
Oskar Andersson (SD)
Fredrik Jonsson (AD) ersätter Nellie Nieminen (SD)
Annette Lindström (AD)
Yvonne Erlandsson (SD)
Robin Berg (SD)
Ulf Gustafsson (SD)
Lars-Olof Franzén (AA)
Jan-Erik Svensson (AA)
Jan Franzén (AA) ersätter Isabel Barindelli (AA)

Övriga närvarande

Camilla Holmqvist, kommunchef
Sandra Mowide, kommunsekreterare
Pär Svensson, IT-chef

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-19

Ärendelista
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38

§ 39

Justerarnas signaturer

Dnr 31374

Närvaro ..............................................................................................5
Dnr 31375

Val av justerare och tid för justering ...................................................6
Dnr 31373

Fastställande av dagordning ..............................................................7
Dnr 2020-00010 000

Information från ordföranden ..............................................................8
Dnr 2020-00034 000

Allmänhetens frågestund ...................................................................9
Dnr 2020-00149 003

Beslut om deltagande på distans i sammanträden med
kommunfullmäktige och nämnderna................................................. 10
Dnr 2020-00206 113

Entledigande av Mikael Johansson (M) som ledamot i
kommunfullmäktige .......................................................................... 12

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 33

2020-05-19

Dnr 31374

Närvaro
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer närvaron.

Sammanfattning
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att
kommunfullmäktige sammanträder med 36 ledamöter och 3 tjänstgörande
ersättare.
Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på
protokollets förstasida

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 34

2020-05-19

Dnr 31375

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Kommunfullmäktige utser nedan personer till justerare och ersättande justerare av
protokollet.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Monica Pihl (C) och Christer
Brincner (KD) som justerare av protokollet för dagens möte.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

6(12)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 35

2020-05-19

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 3 i protokollet).

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kommunfullmäktige
§ 36

Dnr 2020-00010 000

Information från ordföranden
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om pågående/aktuella ärenden i
kommunen. Kommunfullmäktige informeras bland annat om att:

Justerarnas signaturer

•

Det är ett flertal ledamöter som inte har dykt upp på dagens sammanträde
och som inte heller har meddelat sin frånvaro. Ordföranden påminner om
vad som står kring detta i Kommunfullmäktiges arbetsordning och
uppmanar ledamöterna att i framtiden höra av sig till kommunfullmäktiges
presidium eller dess kansli för att dem ska kunna kalla ersättare i
ledamöternas frånvaro.

•

Ordförandena för nämnderna uppmanas att hålla sig tillgängliga/närvara
vid fullmäktiges möte i juni.

•

Budgeten kommer inte att behandlas av fullmäktige i juni, utan kommer
istället att behandlas i höst.:

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 37

2020-05-19

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 inga frågor från allmänheten.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kommunfullmäktige
§ 38

Dnr 2020-00149 003

Beslut om deltagande på distans i sammanträden med
kommunfullmäktige och nämnderna
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa möjligheten för ledamöter att delta
på distans i sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och samtliga nämnder, om särskilda skäl föreligger.
2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra och delta på lika villkor, i enlighet med bestämmelserna i
kommunallagen. Ledamot som önskar delta på distans bör senast sju dagar
före sammanträdet anmäla detta till sekreteraren. Ordföranden avgör om
mötet får ske på distans.
3.

Kommunfullmäktiges beslut om möjligheten till deltagande på distans förs
in i kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens reglemente och
nämndernas reglementen.

Sammanfattning
Det har uppstått en efterfrågan om möjligheten att delta på distans på politiska
sammanträden i Alvesta kommun. Kommunallagen anger i 5 kap. 16 § att
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har
beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och
delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
fullmäktiges sammanträde.
Det stipuleras även att om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken
utsträckning sådant deltagande får ske.
I 6 kap. 24 § anges att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det
sätt som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses vara
närvarande vid nämndens sammanträde.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det redan i dagsläget kan
finnas verktyg inom organisationen för att kunna genomföra digitala möten,
exempelvis genom att installera Microsoft Teams i de förtroendevaldas surfplattor.
Kommunledningsförvaltningen vill även framföra att nämnderna bör vara ytterst
restriktiva med att behandla sekretessärenden på distans.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

10(12)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-05-19

Yrkanden
1. Per Ribacke (S), Fredrik Jonsson (AD), Thomas Johnsson (M), Christer Brincner
(KD), Robin Berg (SD), Annette Lindström (AD) och Thomas Haraldsson (C)
yrkar bifall till beslutsförslaget med ändringen att sista meningen i
beslutspunkt 2 ändras till ”Ordföranden avgör om mötet får ske på distans”.
2. Lars-Olof Franzén (AA) och Jan Franzén (AA) yrkar att ordföranden måste
meddela inom 2 dagar om begäran om deltagande på distans är godkänd eller
inte.
3.

Per Ribacke (S) yrkar avslag på Lars-Olof Franzéns (AA) tilläggsyrkande om att
ordföranden måste meddela inom 2 dagar.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har två ändringssyrkanden och
ett avslagsyrkande på ett av ändringsyrkandena att ta ställning till.
Ordföranden ställer först proposition på det första ändringssyrkandet där Per
Ribacke (S) m.fl. yrkar bifall till beslutsförslaget samt yrkar att sista meningen i
beslutspunkt 2 omformuleras till ”Ordföranden avgör om mötet får ske på distans”.
Via acklamation finner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet med Per
Ribacke (S) m.fl. ändringsyrkande.
Därefter konstaterar ordföranden att fullmäktige också har att ta ställning till LarsOlof Franzéns (AA) m.fl. ändringsyrkande om att ordföranden måste meddela inom
2 dagar om begäran om deltagande på distans är godkänd eller inte samt Per
Ribackes (S) avslagsyrkande på Lars-Olof Franzéns (AA) m.fl. ändringsyrkande.
Ordföranden ställer Lars-Olof Franzéns (AA) m.fl. ändringsyrkande mot Per Ribackes
(S) m.fl avslagsyrkande och finner via acklamation att fullmäktige beslutar att avslå
Lars-Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut, 2020-05-19
Arbetsutskottets beslut, 2020-05-12 § 49
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-20

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga gruppledare

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 39

2020-05-19

Dnr 2020-00206 113

Entledigande av Mikael Johansson (M) som ledamot i
kommunfullmäktige
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mikael Johansson (M) från sitt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige beslutar att skicka entledigandet till Länsstyrelsen för en ny
sammanräkning.

Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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