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Plats  och  tid Den  28 november  2017,  klockan  18:30-21:20

Saimnanträdesrurmnet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Sida

1(27)

Ajournering mellan Fg 117 och 83118,  klockan 20:36-20:57

Justerade paragaTer 5511 0126

Beslutande Per  Ribacke  (S)

Torbjörn  Svensson  (S),  ersättare  för  Rose-

Mane  Larsson  (S)

Robert  Olesen  (S)

Sebastian  Ohlsson  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Peter  Johansson  (S)

Bertil  Olsson  (S),  ordförande

Frida  Ch'tistensen  (S)

Lisbeth  Holmqvist  (S)

Gumiel  Nordahl  (S),  ersättare  för  Jessica

Håkansson  (S)

Peter  Danfortl'i  Ohrnan  (S),  ersättare  för

Johnny  Lundberg  (S)

Tomas  Hedevik  (S)

Anita  Lindstedt  (S)

Tormny  Mases  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Sven  Sunesson  (C)

Monica  Pihl  (C)  1 :e vice  ordförande

Jonas  Engkvtst  (C)

Hagart  Valtersson  (C)

Andreas  Nilsson  (C)

He16ne  Andersson  (C)

Kent  Mandorff  (MP),  ersättare  för  Birgit

Andersson  (MP)

Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)

Mikael  Johansson  (M)

Helen  Gustavsson  (M)

Gunilla  Gustafsson  (M)

Matz  Athley  (M)

Niclas Salomonsson (M) %j110-117
Tomas  Ohling  (M)

Björn  Tisjö  (M)

John-Erik  Pettersson  (M),  ersättare  för

Rune  Gustafsson  (M)

Sara  Karlsmo  (M)

Lennart  Johansson  (SD)

Fredrik  Johansson  (SD)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Jan-Eric  Svensson  (AA)

Isabell  Barindelli  (AA)

Flor  de Maria  Ticeran  (AA),  ersättare  för

Jan  Johansson  (AA)

Christer  Brincner  (KD)

Roxana  Sepulveda  (KD)

Börge  Nielsen  (V)

Dumitm  Dmgas  (V),  ersättare  för  Ola

Andersson  (V)

Bengt-  Olof  Söderström  (L),  2:e  vice

ordförande

Toimny Ernemyr (-) 5g 110-117
Benny  Lundh  Johansson  (-)

Utses att justera Roxana  Sepulveda  (KD)  och  Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)

Övriga
närvarande

Kristiina  Kosunen  Eriksson,  kornrnunchef

Lisa  Åberg,  kanslichef

Patrik  Karlsson,  planchef  S, 117
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Tid och plats för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

'I'

Alv

den  12 december  2017,  klockan  15.00

oim'nun,  koim'nunledningsförvaltningen

BertailOlsson(S ) X //  Xh
i(.'l  //l-l=/-  4-

R  a (KD) Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på

komrnunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige

2017-11-28

2017-12-14  -  2018-01-04

Kotmnur0dnirigsförvaltningen,  Alvesta

Utdragsbestyrkande

Justeiingsmännens sign i Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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KF  g IIO

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kommunfullmäktige  om  nedan  dagordning  kan

godkännas  och  behandlas  på dagens  samrnanträde:

Närvaro

Val  av justerare

Fastställande  av dagordning

Allmärföetens  frågestund

Amnälan  av medborgarförslag  och  motioner

Aktuellt  från  revisorerna

Inforination  från  ordföranden

Framställan  från  omsorgsnämnden  och  nämnden  för  individ-  och

fami5eomsorgen angående omorganisation av socialpsykiatrin
9. Beslutomskattesatsförår2018

10. Fördjupad  översiktsplan  för  Alvesta  koinmun

11. Besvarande  av motion  (AA)  om  korsmngen  som  Trafikverket

glömde

12. Besvarande  av medborgarförslag  angående  tillgång  till  frilufts-  och

skidanläggningen  i Hanaslöv  för  komi'nunens  skolor

13. Besvarande  av medborgarförslag  angående  bussturer  till  och  från

Hanaslövsbacken

14.  Revidering  av reglementet  för  näinnden  för  myndighetsutövning

med  anledning  av ny  lag  om elektroniska  cigaretter  och

påfyllningsbehå1lare

15. Beslut  om  näringslivspolicy  och  näringslivsstrategi

16. Revidering av riktlinler  för pnser, stipendier och utmärkelser
17. Revidering  av rerföållmngstaxa  för  hushållsavfall  för  ar 2018

18. Amnälan  av interpellationer  och  frågor

19. Val  och  entlediganden

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordning.

Justerj4gsmännens sign (I  Beslutsexpedier'ng

//  S ///  {  ..I

Utdragsbestyrkande
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KF  g I1l

Allmänhetens  frågestund

Redogörelse

Allmärföeten  ska, i enlighet  med  koim'nunfu1lmäktiges  arbetsordning  Fg

24, vid  varje  sainmanträde  med  koimnunfullmäktige  beredas  tillfälle

att ställa  frågor  inom  Alvesta  koimnuns  kompetensområde.

*  Vid  dagens  sainmanträde  ställer  Christer  B Fransson  en fråga  till

komi'nunstyrelsens  ordförande  Per  Ribacke  (S) angående

försällningen  av kvarteret Rådmannen. Frågan har inläinnats
skriftligt  och  biläggs  protokollet.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Ärende;  Av  CdE  Emeritus  Christer  B. Fransson  framställd  fråga,  vid  Kommunfullmäktige-
sammanträdet  November  28, 2017  under  punktenAllmärföetens  frågestund,  till  KS Ordför-
anden Ribacke  gällande  ABHF  försäljning  av Kvarteret  Rådmannen  utifrån  KS Ordf.  2017-
06-07 från  AKFAB  erhållen  delegation,  detta EJ föregående  av något  givet  ägardirektiv,

Å/

Vad har KS Ordf.  Ribacke  försålt  till  Aiff  FastigheterAB,  är det i enlighet  med ABHF  VD
anför  i brev  2017-07-03  till  alla  hyresgäster,  hela lcvarteret  Rådmannen  exklusive  Sk. "Halls-
ka Fastigheten"  (vilken  även omfattade  nuvarande  konferensdel  )omfattande  35 lägenheter,
60 + garageplatser,  Kommersiella  lokaler  i form  av 2 Butikslokaler  Marie  önskedröm  & Est-
walls,  I Skollokal  Allbo  lärcenter,  1 Polisstation  med garage, 1 f.d. Banklokal,  I lokal  :för
släktforskning,  I r.a. EES consulting  lokaler,  tvättstugor  & lägerföetsförråd,  flera  sförre för-
rådsutrymmen,  59 Hotellrum,  1 Reception  med restaurang,  2 stora & 10 mindre  konferens-
lokaler,  1 Atriumlobby,  3 mindre  kontorslokaler,  flera  avdelningsbara  matsalar,  ett modernt
samt välutrustat  restaurangkök  eller  är det enligt  med vad  ABHF  Ordf.  Mases  anför  inför
Kommunfullrnäldige  Oldober  31, 2017,  endast  hotelldelen  som har försålts.

B/

Hur  ser det aktuella  kontraktsläget  ut just  nu; Är  det i enlighet  med vad ABHF  Ordf.  anf8r-
de vid  Kommunfu1lmäktigemötet  ett tecla'iat  inledningsavtal,  för  Mig  okänt  EJ vedertaget
därtill  irrelevant  avtalsbegrepp,  med ert inväntande  av Lanttnännens  fastighetsreglering.
Eller  är det som rimligt  borde  vara  ett tecknat  köpeavtal,  alternativt  preliminärt  sådant,  i
min  värd  LOI  att följas  av köpebrev,  som skall  underställas  Lantmäteriet  för  en Fastighets-
reglering,  samt vilken  åtgärd  har KS Ordf.  vidtagit  i den delen  att denna f'örsäljning  baseras
på en &ändring  av gällande  Arrendeavtal,  villcet  per definition  omfatt.as av LOU,  samt
vilket  försäljningspris  är gällande,  enligt  KS  Ordf.  40 - 50 miljoner,  en ytterst  förvånande
prisindikation  vilket  Jag vet  Lantmäteriet  EJ kommer  att beakta  vid  Fastighetsregleringen,
kanske  därav  Ert  val'av  Lantrnännen

C/

På vilket  mandat  anser KS Ordf.  sig hava agerat  vid  denna försäljning  speciellt  efter  vetskap

om att vid AKFAB befullmäktigandemöte 2017-06-07 framgår det klart av % 32 att ABHF
styrelse  medvetet  avttätt  från  av Kommunfullmäktige  fastställda  ägardirektiv.  Vid  för  AKF
AB fastställd  stiftandeurkund  samt enligt  bolagsordning  konstitueras  EJ rätt  till  demia form
av delegationsuppdrag,  inga  ägardirektiv  eller  värderingsprotokoll  hade förebringats  från
KS till  AKFAB  åtminstone  EJ före  detta KS Ordf.  befullfmäktigande,  därav  framkommer
frågeställningen  om KS  Ordf.  konstituerat  ett Egemnäktighets-  och / eller  Trolöshetsbrott
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Anmälan  av  medborgarförslag  och  motioner

Redogörelse

Sedan  föregående  saim'nanträde  har  följande  medborgarförslag

inkommit:

1.  Medborgarförslag  benämnt  "Tanlcar,  funderingar  och  förslag

avseende  Sjöparkens  område  samt  att locka  fler  besökare  till

Alvestakomrnun"  (KS  2017/276.141)

Beslut

Koim'nunfullmäktige  beslutar  att överlämna  medborgarförslaget  till

kormnunstyrelsen  för  beredning  inom  sex månader.

Protokollet  skickas  till

Koimnunstyrelsen

Beslutsexpediering Utdx'agsbestyrkande

Sida
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Aktuellt  från  revisorerna

Redogörelse

Revisorema  liar  som  stående  punkt  på  fullmäktiges  saim'nanträde  en

infori'nationspunkt  för  att  inforrnerar  korm'nunfullmäktige  om  aktuella

frågor/ärenden.

Vid  dagens  sarm'nanträde  lämnas  ingen  information  från  revisorerna.

Beslutsexpediei'ing Utdi'agsbestyi'kande

Sida

6(27)
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Information  från  ordföranden

Redogörelse

Kormnunfullmäktiges  ordförande  infori'nerar  kommunfullmäktige  om

följande:

*  Fullmäktigesavs1utandesammanträdeförår2017den19

december  koim'ner  att börja  kl. 14.00.  Utdelning  av minnesgåvor,

priser  och  stipendier  sker  kl.  16.30.

Beslut

Komrnunfullmäktige  noterar  infori'nationen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyi'kande

Sida
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KF  g 115 KS 2017/319.003

Framställan  från  omsorgsnämnden  och  nämnden  för

individ-  och  familjeomsorgen  angående  omorganisation  av

socialpsykiatrin

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkormnunstyrelsen,dateratden14november2017

2.  Protokoll  från  koinmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31 oktober

2017.

3.  Tjänsteskrivelse  från  koimnun1edningsförvaltningen,  daterad  den  13

oktober  2017.

4.  Protokoll  från  näinnden  för  individ-och  farniljeomsorg,  daterat  den  25

september  2017.

5. Protokollfrånomsorgsnämnden,dateratden28september2017.

6.  Utredningomsocia1psykiatriniAlvesta,dateradden8september2017.

7.  Budgetkalkyl,  daterad  den  3 oktober  2017.

Redogörelse

På  uppdrag  av förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg  och

omsorgsförvaltningen  har  en extern  utredare  utarbetat  ett  förslag  om

ett  helhetsansvar  för  socialpsykiatrin  i Alvesta  kormnun.  Utredaren

bedömer  att  det  fim'is  en betydande  potential  i att  utveckla  stödet  och

insatserna  genom  en sammanläggning  av socialpsykiatrin  med  en

helhetsansvarig  nämnd.  Omsorgsnämnden  och  nämnden  för  individ-

och  familjeomsorg  har  behandlat  förstudien  i ärendet  under  våren

2017  och  beslutade  i samband  med  detta  att  iiiktningen  ska  vara  att

verksamheten  inom  socialpsykiatrin  överförs  från  omsorgsnämnden

till  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg.  Förvaltningarna  fick  i

uppdrag  att  vidare  utreda  frågan  inför  ett  slutgiltigt  beslut  som

behöver  fattas  av  korm'nunful1mäktige.

En  utredning  som  preciserar  överflytten  av verksamheten  inom

socialpsykiatrin  från  omsorgsnämnden  till  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  har  tagits  fram.  Utredaren  lämnar  förslag  på

ansvarsfördelning  mellan  omsorgsnämnden  och  nämnden  för  individ-

och  familjeomsorg  för  att  överflytten  av huvudansvaret  för

socialpsykiatrin  från  omsorgsnämnden  till  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  ska  medföra  positiva  effekter  för  den  enskilde.

Efter  en översyn  av reglementena  för  omsorgsnämnden  och  näinnden

för  individ-  och  familjeomsorg  föreslår  kormnun1edningsförva1tningen

att  följande  ändringar  görs  i nämndernas  reglementen,  för  att  flytta

ansvaret  för  socialpsykiatrin  från  omsorgsnämnden  till  nämnden  för

individ-  och  farniljeomsorg:

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Nuvarande

formulering

Ny  formulering

' Reglemente  för

omsorgsnämnden

I 1 kapitlel 1 fi, punkt 3, under rubrikeri
aArisvarsonyråde  "  står  det.'

"3.  omsorg  om  personer  ined  psykisk,  fysisk

ocli  intellektuell  funktionsnedsättning"

I 1 kapitlet 1 fi, punkt 3. under rubrrken
Ansvatsområde föreslås fiJljaride fornndering.'

"3.  omsorg  om  personer  med  psykisk,  fysisk  och

inteuektueu  fiinktionsnedsättning,  med  undantag

f?'r  de rippgitter  som  anförtrotts  namnden  för

individ-  och  fa+niljeomsorg  gällande

socialpsykiatri."

Reglemente  för  nämnden

för  individ-  och

familjeomsorg

Finns  irigen  punkt  19inuvararide

reglemente.

I  1 kaprtlet 5 fi,'tmder  rubriken =Särskilda
uppgifter"  fijreslås  att en punkt 19 läggs till  nyed
följande  formxdering.'

"19.  Socialpsykiatii,  med  undantag  för  personer

med  en komtnnation  av  geriatrisk  ocli

psykiatrisk  diagnos  och  som  sa+ntidigt  är i behov

av särskilt  boende."

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Verksarrföeten  i socialpsykiatrin  inom  Alvesta  komrnun  överförs

från  omsorgsnämnden  till  nämnden  'för individ-  och

familjeomsorg,  med  undantag  för  personer  med  en kombination  av

geriatrisk  och  psykiatrisk  diagnos  och  som  samtidigt  är i behov  av

särskilt  boende,  från  den 1 januari  2018.  Andringar  görs  i

respektive  rånnds  reglemente  motsvarande  beslutet.

2.  Det  samlade  budgetanslaget  för  verksainheten  på 12 607  tkr,  enligt

budget  2017,  ska  tillföras  namnden  för  individ-  och  familjeomsorg

vid  verksai'rföetsövergången.

Protokollet  skickas  till

Omsorgsnämnden

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

Ekonomichef

Justeiingfimämiens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF g 116 KS 201  7/323.049

Beslut  om  skattesats  för  år  2018

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkoimnunstyrelsen,dateratden14november2017

2.  Protokoll  från  kormnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 31 oktober

2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  koimnunledningsförvaltningen,  daterad  den 10

oktober  2017.

Redogörelse

Enligt  bestämrnelserna  ikoimnunallagen  ska  kommunfullmäktige

fatta  ett beslut  om  koimnande  års skattesats  senast  i november.  Om

särskilda  skäl  föreligger,  får  koimnunfullmäktige  före  december

månads  utgång,  fastställa  en annan  skattesats  än den  som  har  bestämts

tidigare.

Komrnunfullmäktiges  beslut  om "Mål  och  budget  2018  med  plan

2019-2020"  enligt  KF  Fg 50, 2017-06-19,  utgar  ifran  oförändrad

skattesats  om  21:42  per  skattekrona.  Skatteintäkterna  baseras  på

SKL:s  (Sveriges  Kommuner  och  Landstings)  skatteunderlagsprognos

från  febmari  2017.

Yrkanden

1.  Per  Ribacke  (S),  Thomas  Johnsson  (M)  och  Börge  Nielsen  (V)

yrkar  bifall  till  korm'nunstyrelsens  förslag  till  bestut.

Beslut

Kormnunfullmäktige  beslutar  att skattesatsen  för  år 2018  ska  vara

oförändrad  till  21,42  kr.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeiigsmännens sign
l 'ri"i  / '

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande



mWornl"maunf

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-28

Sida

11(27)

KF  g 117 KS  201  7/325.212

Fördjupad  översiktsplan  för  Alvesta  tätort

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkoimnunstyrelsen,dateratden14november2017

2.  Protokollfrånkomrnunstyrelsensarbetsutskott,dateratden31

oktober  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  san'föällsplaneiing,  daterad

den  13 oktober  2017.

4.  Planbeskrivning,dateraddenl3oktober2017

5. Plankarta,  daterad  den 13 oktober  2017

6. Särskilt  utlåtande,  daterad  den 13 oktober  2017

Redogörelse

Koinmunstyrelsen  gav  2014-12-02  förvaltningen  för

sarrföällsplanering  iuppdrag  att ta fra'in  ett förslag  till  "Fördjupad

översiktsplan  för  Alvesta  tätort".  Samråd  genomfördes  under  tiden

2016-06-10  till  2016-11-01.

Efter  samrådet  bearbetades  förslaget  och  kormnunstyrelsen  tog  2017-

04-11  beslut  att det  förslaget  skulle  ställas  ut  för  granskning.

Granskning  genomfördes  under  tiden  2017-05-10  till  2017-08-21.

Efter  granskrungstiden  har  inkomna  synpunkter  sammanställts  och

bemötts i ett sarskilt utlåtande, enligt 3 kap. 17 FB plan- och bygglagen.
Inkormia  synpunkter  har  endast  föranlett  små  ändringar  av

planförslaget,  att  betrakta  som  endast  av redaktionell  karaktär.

Förvaltningen  för  sai'rföällsplanering  bedömer  att förslaget  är redo  för

antagande.

Yrkanden

1.  Per  Ribacke  (S) yrkar  en redaktionell  ändring  av

kommunstyrelsens  förslag  till  beslut,  vilken  inneMr  att förslaget

till  beslut får fö13ande lydelse: Anta den fördjupade
översiktsplanen  för  Alvesta  tätort  enligt  3 kap 19 S, plan-  och

bygglagen,  samt  godkänna  tillhörande

mil)ökonsekvensbeskrivning  enhgt  6 kap.  miljöbalken.

2. Anita  Lindstedt  (S),  Börge  Nielsen  (V),  Hagart  Valtersson  (C),

Per  Ribacke  (S),  Matz  Athley  (M),  Robert  Olesen  (S),  Thomas

Johnsson  (M),  Thomas  Haraldsson  (C),  Dumitm  Dmgas  (V)  och

Mikael  Johansson  (M)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag

till  beslut.
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3. Jan-Erik  Svensson  (AA)  och  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall

till  Lars-Olof  Franz6ns  yrkande  ikoinrnunstyrelsen.

Beslutsgång

Inledningsvis  frågar  ordföranden  om Per  Ribackes  (S) första  yrkande

om  en redaktionell  ändnng  av konununstyrelsens  förslag  till  beslut

kan  bifalls.  Via  acklamation  fu'tner  ordföranden  att fullmäktige

beslutar  att  bifalla  Ribackes  (S) ändringsyrkande.

Därefter  ställer  ordföranden  Anita  Lindstedts  (S) m.fl.  bifallsyrkande

mot  Jan-Erik  Svenssons  (AA)  m.fl.  yrkande  och  finner  via

acklamation  att fullmäktige  beslutar  enligt  Anita  Lindstedts  (S) m.fl.

bifallsyrkande.

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beshitar  att:

1.  Anta  den fördjupade  översiktsplanen  för  Alvesta  tätort  enligt

3 kap  19 Fg plan-  och  bygglagen,  samt  godkänna  tillhörande

mil)ökonsekvensbeskrivning  enligt  6 kap.  mil)öbalken.

Protokollet  skickas  till

Förvaltningen  för  sarrföällsplanering

Komrnunstyrelsen

Jus7, smtö,,enssign \f"(C
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Kommunfullmäktige

KF  g 118 KS 2017/232.519

Besvarande  av  motion  (AA)  om  korsningen  som

Trafikverket  glömde

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkormnunstyrelsen,dateratden14november2017

2.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31 oktober

2017.

3.  Tjänsteskrivelsefrånkorm'nun1edningsförva1tningen,dateradden12

oktober  2017.

4 , Protokoll  från  nämnden  för  sainhällsplanering,  daterat  den  26 september

2017.

5 . Motion,  daterad  den  5 juni  2017.

Redogörelse

I en motion  från  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  redogörs  för  att  korru'nunen

skyndsamt  bör  ta kontakt  med  Trafikverket  och  försöka  påverka  dem

till  att  sänka  högsta  tillåtna  hastigheten  från  100  kin/tim  till  70  kin/tim

Värnamovägens  utfart  vid  väg  25.  Denna  hastighetssänkning  gjordes

under  den  tid  som  del  av  Allbogatan  (norra  infarten)  var  avstängd.

Förvaltningen  för  sai'tföällsplanering  anger  att  Alvesta  komrnun  inte

liar  rådighet  över  korsningen  eftersom  Trafikverket  är väghållare  och

därmed  bär  ansvaret  för  trafiksituationen.  Motionärens  synpunkter  har

dock  förrnedlats  till  Trafikverket  för  kedom.  Förvaltningen  för

samhällsplanering  anger  också  att de kommer  i det  framtida

samarbetet  med  Trafikverket  kormner  att  beakta  motionärens

synpunkter.

Näinnden  för  sarrföällsplanering  behandlade  ärendet  på  sitt

sarmnanträde  den  26 september  2017.  Näinnden  beslutade  då att

förvaltningen  för  samhällsplanering  ska  beakta  motionärens

synpunkter  i vidare  kontakt  med  Trafikverket.  Närmiden  beslutade

också  att  motionen  anses  som  besvarad.

Beslut

Koimnunfullmäktige  beslutar  att:

1 , Nämnden  för  samhällsplanering  ska  beakta  motionärens  synpunkter  i

vidare  kontakt  med  Trafikverket.

2 . Motionen  anses  som  besvarad.

Justeiingsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Protokollet  skickas  till

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Näimiden  för  sai'rföällsplanering
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Besvarande  av  medborgarförslag  angående  tillgång  till

frilufts-  och  skidanläggningen  i Hanaslöv  för  kommunens

skolor

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkornmunstyrelsen,dateratden14november2017

2.  Protokoll  från  koinmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31

oktober  2017.

3.  Tjänsteskrivelse  från  kominunledningsförvaltningen,  daterad  den

12 oktober  2017.

4.  Förslag  till  beslut  från  utbildningsnämnden,  daterat  den  26

september  2017.

5.  Förslag  till  beslut  från  kultur-och  fötidsnärmiden,  daterat  den  1l

september  2017.

6.  Tjänstesknvelse  från  kultur-  och  fötidsförvaltningen,  daterad  den

12  juli  2017.

7.  Medborgarförslag,dateratden27oktober2015.

Redogörelse

I ett  medborgarförslag  daterat  den  27 oktober  2015  framförs  önskemål

om  ökat  nyttjande  av  Hanaslövs  föluftsområde  för  skolorna  i Alvesta

kornmun.  Författaren  av  medborgarförslaget  skriver  vidare  att  hon

önskar  att  Alvesta  kormnun  förhandlar  fram  rabatterade  priser  för

utförsåkningen  med  Friluftsfrämjandet  och  skiduthyraren,  detta  för  att

skolornas  tillgång  till  anläggningen  ska  öka.  Författaren  skriver  även

att  andra  komi'nuners  skolor  nyttjar  anläggningen  i högre  grad  än vad

skolorna  i Alvesta  koim'nun  gör.

Medborgarförslaget  har  beretts  av  både  utbildningsnämnden  och

kultur-  och  fritidsnäinnden,  vars  förvaltningar  utarbetade  en

gemensam  tjänsteskrivelse  i ärendet.

Kultur-och  fritidsförvaltningen  äger  och  förvaltar  Hanaslövs

friluftsområde.  Ansvaret  för  drift  och  skötsel  ligger  därför  på  kultur-

och  fötidsförvaltningen,  genomförandet  sker  dock  i nära  samarbete

med  bl.a.  Friluftsfrämjandet  Alvesta  och  Alvesta  SOK.  Det  är de  båda

föreningania  som  bemannar  liftar  och  försäljning  m.m.  Priser  för

liftkort  är beslutade  av kormnunfullmäktige.  När  det  gäller

skiduthyraren  så är det  en privat  aktör  som  svarar  för

uthyrningsverksarrföeten.  Kultur-och  fötidsförvaltningen  är positiv  till

samtal  med  utbildningsförvaltningen  om  att  se över  förutsättningar  för

ökat  nyttjande  av  Hanaslövs  friluftsområde.

J-}7( -=,,,ä=-,,)ig-,('p
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Verksai'rföeterna  inom  utbi1dningsförva1tningen  iAlvesta  kornrnun  har

saimna  möjligliet  att  under  lika  förutsättningar  kunna  nyttja

anläggningen  i Hanaslöv,  som  andra  kommuner  har.  Då  varje

erföetschef  är ansvaiig  för  sin  budget  är det  upp  till  dessa  att  prioritera

Hanaslöv  för  t.ex.  friluftsdagar.  Utbildningsförva1tningen  ser  ingen

motsättning  i att  använda  anläggningen  i större  utsträckning,  men  det

är en kostnadsfråga,  som  varje  chef  liar  att  hantera.

Utbildningsförvaltningen  är positiv  till  förhandlingar  med  både  kultur-

och  'Jritidsförva1tningen  och  skiduthyrare  för  att få fram  bra  avtal  som

kan  leda  till  ökade  antal  besök  från  verksamheterna  till  Hanaslöv.

Den  1l  september  2017  beslutade  kultur-  och  fiitidsnämnden  att

föreslå  fullmäktige  besluta  att ge kultur-  och  fritidsförvaltningen  i

samverkan  med  utbildningsförva1tningen  i uppdrag  att  verka  för  ett

utökat  nyttjande  av Hanaslövs  föluftsoimåde  för  elever  inom  ramen

för  utbildningsförvaltningens  verksamhet.  Samt  att anse

medborgarförslaget  som  besvarat  genom  detta  yttrande.

Den  26 september  2017  beslutade  utbildningsnäimiden  att  föreslå

fullmäktige  besluta  att  ge utbildningsförva1tningen,  i samverkan  med

kultur-  och  fritidsförvaltningen,  iuppdrag  att  verka  för  ett  utökat

nyttjande  av Hanaslövs  föluftsoimåde  för  elever  inom  ramen  för

utbildningsförvaltningens  verksai'rföet.  Samt  att  anse

medborgarförslaget  som  besvarat  genom  detta  yttrande.

Beslut

Korm'nunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Ge  kultur-  och  fritidsnämnden  och  utbildningsnämnden  i uppdrag

att,  genom  samverkan,  verka  för  ett  utökat  nyttjande  av Hanaslövs

fötidsområde  för  elever  inom  ramen  för  utbildningsnämndens

verksamhet.

2.  Medborgarförslaget  anses  som  besvarat  genom  detta  yttrande.

Protokollet  skickas  till

Amia  Berggren

Kultur-  och  fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Jr7. g,smämi,,ens si:b.
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Kommunfullmäktige

KF  g 120 KS 2016/020.530

Besvarande  av  medborgarförslag  angående  bussturer  till

och  från  Hanaslövsbacken

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkoimnunstyre1sen,dateratden14november2017

2.  Protokoll  från  kormnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 31 oktober

2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad  den 12

oktober  2017.

4.  Protokoll  från  kultur-och  fötidsnärm'iden,  daterat  den 1l  september

2017.

5. Tjänsteskrivelse  från  kultur-och  fritidsförva1tningen,  daterad  den 12  juli

2017.

6. Medborgarförslag,  daterat  den 4 januari  2016.

Redogörelse

I ett medborgarförslag  daterat  den  4 januari  2016  föreslås  arrangerade

bussresor  från  Alvesta  centralort  till  Hanaslövs  friluftsområde  under

sportlovsveckan,  vecka  8. I medborgarförslaget  framförs  önskemål  om

att dessa  bussturer  ska kunna  nyttjas  av ungdomar  som  är mellan  12-

18 år och  att turerna  förslagsvis  utgår  från  Grönkullaskolan  och

Prästängsskolan.

I en tjänsteskrivelse  daterad  den 12 juli  2017  föreslår  kultur-  och

fritidsförvaltningen  att förvaltningen  inom  ramen  för  sitt

förvaltningsövergripande  samarbete  koimner  att arrangera  en bussresa

till  Hanaslöv  under  sportlovsveckan  2018,  läs vecka  8. Bussresan

kommer  att arrangeras  och  avgå  från  Alvesta  Fritidsgård.  Resan

kon'uner  att vara  kostnadsfri  men  de ungdomar  som  väljer  att anmäla

sig  korru'ner  själva  att få  bekosta  liftkort  när  de är fraimne  vid

Hanaslöv.  Deltagaren  och  deltagarens  målsman  ansvarar  vidare  för  att

ungdomen  har  adekvat  och  säker  utmstning  eller  själv  har  möjlighet

att hyra  och  bekosta  utrustning  iHanaslöv.

Bussresan  kornmer  att ha begränsat  antal  platser  och  koimner  att  kräva

föram'nälan,  detta  koi'nmer  att arrangeras  via  Alvesta  Fritidsgård.

Denna  bussresa  kommer  sedan  att utvärderas  utifrån  kostnader,

bemanning  och  intresse.  Utvärderingen  kornrner  sedan  att ligga  till

grund  för  hur  kultur-  och  fötidsförvaltningen  väljer  att arbeta  vidare

med  arrangerade  bussresor  till  Hanaslövs  friluftsområde  under

sportlovet  2019  och  framåt.

Just7sinäDnnenCssign [/,
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Den  1l  september  2017  beslutade  kultur-  och  fritidsnämnden  att

föreslå  korru'nunfu1lmäktige  besluta  att  anse  medborgarförslaget  som

besvarat  genom  att  en arrangerad  bussresa  till  Hanaslövs

friluftsområde  korru'ner  att ske  under  sportlovsveckan  2018.  Nämnden

beslutade  vidare  att  anse  medborgarförslaget  besvarat  genom  att en

utvärdering  korm'ner  att  genomföras  och  ligga  till  grund  för  kultur-

och  fiitidsförvaltningens  fortsatta  arbete  med  arrangerade  bussresor

till  Hanaslövs  föluftsområde  rinder  sportlovet  2019  och  framåt.

Yrkanden

1.  Frida  Cl'uistensson  (S)  yrkar  bifall  till  kom+'nunstyrelsens  förslag.

Beslut

Korm'nunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Anse  medborgarförslaget  besvarat  genom  att  en arrangerad  bussresa

till  Hanaslövs  föluftsoimåde  komrner  att  ske  under  sportlovsveckan

2018.

2.  Anse  medborgarförslaget  besvarat  genom  att  en utvärdering  kornmer

att  genomföras.  Utvärderingen  koimner  att  ligga  till  grund  för  kultur-

och  fötidsnäinndens  fortsatta  arbete  med  arrangerade  bussresor  till

Hanaslövs  fiiluftsområde  under  sportlovet  2019  och  framåt.

Protokollet  skickas  till

Ulrika  Nord

Kultur-  och  fötidsnämnden

Justeringsmäiu'iens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 121 KS  201  7/326.003

Revidering  av  reglementet  för  nämnden  för

myndighetsutovning  med  anledning  av  ny  lag  om

elektromska  cigaretter  och  pafyllningsbehallare

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkommunstyrelsen,dateratden14november2017

2.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31 oktober

2017.

3.  Tjänsteskrivelse  från  komrnun1edningsförvaltningen,  daterad  den  22

oktober  2017.

4. Protokoll  från nämnden förmyndighetsutövning,  fl 31, daterat den 16
oktober  2017.

Redogörelse

Från  och  med  1 juli  2017  har  en ny  lag  om  elektroniska  cigaretter  och

påfyllningsbehållare  (2017:425)  trätt  ikraft.  Den  16  oktober  2017

beslutade  näinnden  för  myndighetsutövning  att  föreslå

kormnunfullmäktige  besluta  att  revidera  näinndens  reglemente  med

anledning  av att  den  nya  lagen  har  trätt  ikraft.

Närru'iden  för  myndighetsutövning  föreslår  att  koinmunfullmäktige

beslutar  att  komplettera  nämndens  reglemente  med  tillägg  i

reglementets  6 e;, under  mbriken  om  näinndens  särskilda  uppgifter.  Där

föreslås  fullrrföktige  lägga  till  en punkt  10,  benäimid  "Arenden  erffigt

lag  (2017:425)  om  elektroniska  e-cigaretter  och  påfyllningsbehål1are".

Beslut

Koimnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Revidera  nämnden  för  myndighetsutövnings  reglemente  genom  att

lägga  till  en punkt  10  i6  Fg benäinnd  "Arenden  enligt  lag  (2017:425)

om  elektroniska  e-cigaretter  och  påfyllningsbel'iål1are".

Protokollet  skickas  till

Kormnunstyrelsen  för  verkställande

Nämnden  för  myndighetsutövning  för  kännedom

Slgn Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF 5 I 22 KS  201  7/1 90.140

Beslut  om  näringslivspolicy  och  näringslivsstrategi

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkommunstyre1sen,dateratden14november2017

2.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31 oktober

2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  koinrnun1edningsförvaltningen,  daterad  den 16

oktober  2017.

4.  Förs1agti1lnäringslivspolicy,dateratden10oktober2017.

5. Förs1agti1lnäringslivsstrategi,dateratdenlOoktober2017.

6.  Samrnanställning  av remissvar,  daterat  den 10 oktober  2017.

Redogörelse

I dagsläget  saknar  Alvesta  kommun  styrdokument  för  arbetet  med

näringslivsfrågor,  såväl  ur  lokalt  som  regionalt  perspektiv.  För  att

lcuma  nå koinmunens  vision  och  mål  är en av de viktigaste

fömtsättningarna  att det  fimis  ett starkt,  växande  näringsliv  som

skapar  arbetstillfällen  vilka  i sin  tur  generar  ökade  skatteintäkter  till

koimnunen.

I förslaget  till  näringslivspolicy  anges  på vilket  sätt  Alvesta  kormnun

ska förhålla  sig  till  näringslivet  och  olika  berörda  områden.

I förslaget  till  näringslivsstrategi  anges  syfte  med  strategin,  styrning,

hur  nänngslivsarbetet  ska ga till,  strategiska  utvecklingsomraden

(fokusområden)  och  mål  för  dessa.

I enlighet  med  kommunstyrelsens  beslut  har  förslagen  till

rföringslivspolicy  och  näringlivsstrategi  skickats  på remiss  till  ett

representativt  urval  av företag  i näringslivet  och  till  de politiska

partierna.

Synpunkter  och  frågor  som  har  lämnats  avser  bland  annat  frågor  om

sociala  företag,  hur  man  ska  kumia  ta tillvara  på nyanländas

kompetens,  skapa  fömtsättningar  för  etableringar,  samarbeten  och

entreprenöriellt  lärande  i skolan.  Overlag  har  remissvaren  främst

innehållit  positiva  synpunkter.  Det  har  framförts  få synpunkter  om

några  större  förändringar  i förslaget.

Förändringar som har giorts i förslagen mot bakgrund av lämnade
remissynpunkter  är exempelvis  att frågan  kring  sociala  företag  liar

lyfts  in  i anslutning  till  ett differentierat  näringsliv  samt

förtydliganden  av arbete  avseende  marknadsföring  och  attraktivitet.

Texteniavsnittet  om  kompetensförsörjning  har  utvecklats  angående

Justeri+)6männens sign Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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entreprenörskap  i skolan,  integrationsfrågor  och  samarbete  med

Arbetsförrnedlingen.

Yrkanden

1.  Thomas  Haraldsson  (C)  ocli  Per  Ribacke  (S)  yrkar  bifall  till

kormnunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslut

Korrunun'fullmäktige  beslutar  att  anta  förslag  till  näringslivspolicy  och

närings1ivsstrategi.

Protokollet  skickas  till

Komrnunstyrelsen

Näringslivsansvarig
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2017-11-28

Sida
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Kommunfullmäktige

KFg123 KS  201  7/327.003

Revidering  av  riktlinjer  för  priser,  stipendier  och

utmärkelser

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  koim'nunstyrelsen,  daterat  den  14  november  2017

2.  Protokol1frånkormnunstyrelsensarbetsutskott,dateratden31

oktober  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  koimnunledningsförvaltningen,  daterad  den

26 oktober  2017.

4.  Protokoll  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterat  den  23

oktober  2017.

5. Tjänsteskrivelse  från  hiltur-  och  fritidsförva1tningen,  daterad  den

6 oktober  2017.

6. Riktlinjerförpriser,stipendierochutmärke1ser,dateradden26maj2015.

Redogörelse

Den  26 maj  år 2015  fastställde  kommunfullmäktige  "Riktlinjer  för

priser,  stipendier  och  utmärkelser".  Sedan  detta  beslut  fattades  har

näinnds-  och  förva1tningsorganisationen  förändrats  avseende  dessa

frågor,  eftersom  det  tillträdde  en ny  kultur-  och  fritidsnämnd  från  ocli

med  den  1 januari  2017.  I kultur-  och  fritidsnämndens  reglemente

anges  det  att  "nämnden  ansvarar  för  utformningen  av  regler  för

stipendier  och  priser  inom  nämndens  ansvarsornråde".

Mot  denna  bakgrund  har  kultur-  och  fötidsnäinnden  föreslagit

kormnunfullmäktige  att  genomföra  följande  förändringar  i "Riktlinjer

för  priser,  stipendier  och  utmärkelser"  enligt  följande:

Tidigare

formulering

Se sida  2 vmder  rubriken  procedur  och

rutiner

Nytt  förslag  till  formulering

Se sida  2 under  rubriken  procedur  och

rutiner

Utredning,  bedömning  och  urval  av

kandidater  handläggs  inom

kommunledmngskontoret/kultur  och

fötidsavdelmngen

Utredning,  bedömning  och urval  av
kandidater  handläggs  uxom kultur  och
fritidsförvaltningen/ku1turavdelningen

Kommunstyrelsen  utser  kommitt6  bestående

av  tre  ledamöter

Kultur-  och fritidsnämnden  utser en
kommitt6  bestående av tre ledamöter

Slutligt  beslut  fattas  av  kommunstyrelsens

arbetsutskott

Slutgiltigt  beslut  fattas av kultur-  och
fritidsnämnden

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-28

Beslut

Kominunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Revidera  "Riktlinjer  för  piiser,  stipendier  och  utmärkelser"  i

enlighet  med  kultur-  och  fritidsnämndens  förslag.

Protokollet  skickas  till

Koinmunstyrelsen  för  verkställande

Kultur-  och  fritidsnämnden

Justering@männens sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-11-28

Sida
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KF  g 124 KS  201  7/318.406

Revidering  av  renhållningstaxa  för  hushållsavfall  för  år

2018

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkormnunstyre1sen,dateratden14november2017

2.  Tjänsteskrivelse  från  koimnunledningsförvaltningen,  daterad  den  7

november  2017.

3.  Protokoll  från  styrelsemöte  för  Alvesta  Renhållnings  AB,  daterat  den

26 oktober  2017.

4.  Förslagtillrenhå1lningstaxaförhushå1lsavfallår2018,dateratden13

oktober  2017.

Redogörelse

Styrelsen  för  Alvesta  Rerföållning  AB  har  på  sitt  sammanträde  den  26

oktober  2017  upprättat  ett  förslag  till  höjning  av renhållningstaxa  för

liushållsavfall  för  år 2018.  I en gemensam  skrivelse  från  VD  för

Alvesta  Renhållning  AB  samt  ordföranden  i styrelsen  för  Alvesta

Renhållning  AB,  presenteras  de förslagna  till  förändringarna.

Förslaget  går  ut  på  att  renhållningstaxan  för  en villa  med  norrnalt

abonnemang  höjs  med  128  kr/år  inkl.  moms.  Vad  gäller

slambmnnstömning  föreslås  en höjning  med  63 kr/bmnn  inkl.  moms.

Som  grund  för  de föreslagna  höjningarna  har  Alvesta  Renhållning  AB

angett  införandet  av  optisksortering  av hushållsavfallet  från  och  med

år 2018.  Detta  innebär  att  Alvesta  Rerföållning  AB  komrner  att  stå för,

och  dela  ut,  gröna  och  röda  soppåsar  till  alla  hushållen  i Alvesta

koimnun.  Bolaget  måste  därför  kompensera  sig  för  ökade  kostnader

för  inköp  av dessa  färgade  soppåsar,  men  måste  även  kompensera  sig

för  ökade  kostnader  som  löner,  bränslekostnader  och

behandlingsavgifter  av hushållsavfallet  och  slammet.

Yrkanden

1.  Per  Ribacke  (S)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Anta  förslag  till  höjd  rerföållningstaxa  för  hushållsavfall  i Alvesta

koim'nun  att  gälla  från  och  med  I januari  år 2018.

Bestutsexpedieiing Utdragsbestyi'kande



Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-28

Protokollet  skickas  till

Alvesta  Reiföållning  AB

Näinnden  för  myndighetsutövning

Slgn Beslutsexpediei'ing Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-11-28

KFg125 KS 2017/247.000

Anmälan  och  svar  på  fråga  från  Benny  Lundh  Johansson

(-)  till  Per  Ribacke  (S)  om  terrorattentatet  i Stockholm

Beslutsunderlag

1.  Enke1fråga,dateradden4juli2017.

Redogörelse

Bemiy  Lundh  Johansson  (-)  har  ställt  följande  fråga  till

korru'nunstyrelsens  ordförande  Per  Ribacke  (S)  med  anledning  av

terrorattentatet  s Stockholm.

*  Fimisdetnågonsamladkunskapikoimnunenomhurden

islamistiska  miljön  i kormnunen  ser  ut  i Alvesta  koim'nun,  om

inte,  varför  inte?

Per  Ribacke  (S)  besvarar  frågan  muntligt  på  dagens  samrnanträde

Beslut

1.  Kommunfullmäktige  beslutar  att  frågan  får  ställas  vid  dagens

sarnmanträde.

2.  Koim'nunfullmäktige  beslutar  att  frågan  är besvarad.

Protokollet  skickas  till

Benny  Lrindh  Johansson  (-)

Per  Ribacke  (S)

Justenngsmännens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-28

KFg126

Val  och  entlediganden

Redogörelse

Det  liar  inte  inkommit  några  begäran  om  entlediganden  till  dagens

sammanträde,  och  det  finns  inga  val  att förrätta.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  28 november  2017

Ordinarie  ledamöter Parti Närvaro Tjänstgörande  ersättare Närvaro Ja Avstår Nej Ja Avståi 'l Nej Ja Avståi l Nej Ja Avståi Nej

1.  Per  Ribacke s 1

2.  Frida  Christensen s 1

3.  Robert  Olesen s 1
I

4.  Rose-Marie  Larsson s Torbjörn  Svensson 1

5.  Sebastian  Ohlsson s 1

6.  Peter  Johansson s I

7.  Lars-Olof  Petersson s 1

8.  Lisbeth  Holmqvist s 1

9. Jessica  Håkansson s Gunnel  Nordahl 1

10.  Johnny  Lundberg s
Peter  Danforth

Öhman 1

41. Tomas  Hedevik s I

12.  Anita  Lindstedt s 1

13.  Tommy  Mases s 1

14.  Thomas  Haraldsson c I

15.  Sven  Sunesson c 1

16.  Monica  Pihl c 1

17.  Jonas  Engkvist c I

18.  Hagart  Valtersson c 1

19.  Andreas  Nilsson c 1

20. Helåne  Andersson c I

21. Birgit  Andersson MP Kent  Mandorff 1

22. Anita  Thörn  von  Rosen MP 1

23. Thomas  Johnsson M 1

24. Mikael  Johansson M I



25.  Helen  Gustavsson
M 1

26.  Matz  Athley M I

27.  Niclas  Salomonsson
M 1

28.  Gunilla  Gustafsson M 1

29.  Tomas  Öhling M I

30.  Rune  Gustafsson M John-Erik  Pettersson I

31.  Björn  Tisjö M I

32.  Sara  Karlsmo M 1

33.  Lennart  Johansson SD I

34.  David  Kristiansson SD

35.  Thomas  Falk SD

36.  Benny  Lundh

Johansson
1

37.  Fredrik  Johansson SD 1

38.  Tommy  Ernemyr 1

39.  Gustaf  Arvidsson SD

40.  Lars-Olof  Franzån AA 1

4'1. Jan-Erik  Svensson AA 1

42.  Isabell  Barindelli AA 1

43.  Jan  Johansson AA Flor  de  Maria  Ticeran I

44.  Christer  Brincner KD 1

45.  Roxana  Sepulveda KD 1

46.  Börge  Nielsen v 1

47.  Ola  Andersson v Dumitru  Drugas 1

48.  Bengt-Olof  Söderström L 1 I



49. Bertil  Olsson,  ordf s 1
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