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Kommunfullmäktige

Plats

och tid

Den 13 mars

2018,

klockan

Samrnanträdesrummet

18:30

Thalia,

- 20:54

Folkets

Hus,

Alvesta

Ajournering mellan fl 7 och Fg8, klockan 20:12 - 20:38
ParagraTer

Beslutande

1-

24

Bertil

Olsson

Per Ribacke

(S)

Robert

Olesen

Håkan

Kuparinen

Christensen
Phlogy

(S)

Peter

Lisbeth

Niclas

(S)

(S)

Lundberg

Lindstedt

(S)

Flor

Thomas

Haraldsson

(C),

Andreas

Nilsson

He16ne

Andersson

Nilsson

1:e vice

(AA)
(AA)

Hanna

Dimitru

Rosen

Jonas

Evelyndotter

ÖvriganärVarande

Stefan

Karlsson,

Karolina

Olsson,

Therese

Löfqvist,
Bladh,

Karin

Nilsson,

Kjell

Rosenlöf,

Jan

(MP)

(MP)

ersätter

Benny

Birgit

och Matz

(KD)

ersätter

Athley

(V)

ersätter

Söderström

Lundh

(M)

nämndsekreterare
invigning

projektledare

Destination

Åsnens
Åsnen

Johansson

Ernemyr

kornmunsekreterare

projektledare

Roxana

Ola

(V)

t.f. kommunchef

utvecklingschef

(KD)

(L),

ordförande

(MP)

Tornmy

Hanna

ersätter

Börge Nielsen (V) 55 7-24

Engkvist

(MP)

Utses att justera

(AA)

(AA)

Drugas

Andersson

(C)

Evelyndotter

Ticeran

(KD)

Bengt-Olof

Andersson

Annika

Franz6n
Svensson

Brincner

Sepulveda

(C)

Von

(SD)

Sten-Åke Carlsson

ordförande

(C)

(C) ersätter

Thörn

(SD)

Barindelli

Christer

(C)
Anita

(M)

Johansson

de Maria

Isabell

(C)

(C)

Valtersson

(M)

(M)

Johansson(AA) j5 9-24

(S)

Sunesson

(M)

Kristiansson

Jan-Eric

Mases

Pihl

Tisjö

(S)

Tornmy

Monica

Gustafsson

Björn

Lars-Olof

(S)

(M)

(M)

Rune

Lennart

Jessica

Mikael

(M)

Gustafsson
Ohling

David

Hedevik

Hagart

(S) ersätter

ersätter

(M)

Sara Karlsmo

(S)

Svensson

(M)

Salomonsson

Tomas

(S)
(S)

Tomas
Anita

Athley

Gunilla

Johnny

Mats

Rose-Marie

Holmqvist

Håkansson

Sven

(S) ersätter

Petersson

Torbjörn

(M)

Gustavsson

Matz

Johansson

Lars-Olof

Johansson
Helen

Ohlsson

(M)

Pettersson

Frida

(S)

Sebastian

Johnsson

John-Erik

(S) ersätter

(S)

Ludiongo

Larsson

Thomas

(S), ordförande

nationalpark

(-)

(-)

2:e vice

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-03-13
Kommunfullmäktige

Tid och plats för
justering

Fredagen
Alvesta

den 23 mars 2018,1dockan
komrnun,

10:OO

kommun1edningsförva1tningen

Sekreterare

:l,ina,
O,t
,so;

Ordförande

Bertil

Olsson

(S)

Justerare

Ha:nnaEvelyndotter,(;MP)

JusteÖgsmä»ens

sign

Beslutsexpediering

marz Ä'!Ney<M)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Anslagsbevis
Protokollet
kommunens

är justerat.

Justeringen

officiella

anslagstavla.

har tillkännagivits

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2018-03-13

Anslaget

2018-03-24-2018-04-14

under

tiden

Kornlednö=sförvaltn

Förvaringsplats
Underskrift

Therese

Löfqvist
Utdragsbestyrkande

Justenngsmännens

t-Y(-l

'Xr

srgn

- / ,.'

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

genom

anslag på
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Kommunfullmäktige

KF 51
Fastställande

av dagordning

Redogörelse
Ordföranden
godkännas

frågar

kommunfullmäktige

och behandlas

1.

Närvaro

2.

Val av justerare

3.

Fastsföllande

4.

Allmänhetens

om utskickad

dagordning

kan

på dagens sammanträde:

av dagordning
frågestund

5.

Anrnälan

6.

Aktuellt

av medborgarförslag

och motioner

7.

hiformation

från ordföranden

8,

Information

om nationalparken

9.

InformationomAlvestakommunsresultatimedborgarundersökningen2017

från revisorerna

IO. Revidering

Åsnen

av kommunstyrelsens

kommunfullmäktiges

beslut

reglemente

om att inrätta

med anledning

11. Svar på medborgarförslag

om hastighetsbegränsning

12. Svar på medborgarförslag

om cykelväg

13. Svar på motion

(AA)

14. Svar på motion

(C) om samlokalisering

15. Aktualitetsprövning
16. Redovisning

mellan

om väg och parkeringsplats
av översiktsplan

från omsorgsnämnden

av Allbo
för Alvesta

på Växjövägen

Alvesta

av ny gnippledare

för Miljöpartiet

18 , Anmälan

av interpellationer

och frågor

och Lekaryd

vid Spånens badplats
lärcenters

verksarnhet

kommun

av ej verkställda

17. Anmälan

beslut

19 . Val och entlediganden
Beslut
Kornmunfullmäktige

beslutar

att godkänna

ordförandens

dagordning,

Justeringsmäiu'iens

sign

]

'ff0
-'

/ (i

-

I SI

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

av

ett upphandlingsutskott

förslag

till

enligt

SoL och LSS
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Sida

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

KF

g2

Allmänhetens

frågestund

Redogörelse
Allmänheten

ska, i enlighet

arbetsordning,

vid varje

beredas tillfälle

med 24 Fgi kommunfullrnäktiges

sarnmanträde

att ställa frågor

inom

med kommunfulltnäktige
Alvesta

kornmuns

kompetensområde.
Vid

Justeringsmännens

sign

dagens sarnrnanträde

Beslutsexpediering

ställs inga frågor

från allmänheten.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF

g3

Anmälan

av medborgarförslag

och

motioner

Redogörelse
Sedan föregående

sammanträde

har följande

medborgarförslag

inkomrnit:
1.

Medborgarförslag

om att inrätta

tjänst

som kornmunekolog

Beslut
Kommunfullmäktige
kornmunstyrelsen
Protokollet

beslutar
för beredning

skickas

att överlämna
inom

medborgarförslaget

till

sex månader.

till

Kornmunstyrelsen

J%u,ste:;smU,änö.Js
sir":,
IBeslutsexpediering
IUtdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF

g4

KS 2018/088.007

Aktuellt

från

revisorerna

Redogörelse
Revisionens

ordförande

kommunfullmäktige

Mats

Johnsson

(M) informerar

om fyra granskningar

som revisionen

har

genomfört:
*

Granskning

av omsorgsnämndens

*

Granskning

av handläggning

*

Granskning

av kornmunstyrelsens

våldsbejakande
@

Granslöng

Kommunfullmäktiges

och berörda

ordförande

av nyanlända
Bertil

om att inkomna

kornmer

till komrnunfullrnäktige

Olsson

sigj

%q WA'l

nämnders

arbete gentemot

noterar

Beslutsexpediering

(S) informerar

i samband

Beslut

Justeringsmännens

medel.

och arbetsmarknadsenheten.

revisionsrapporter

av kallelsen.

Kommunfullmäktige

av privata

extremism.

av introduktion

komrnunfullmälctige
distribueras

hantering

av SoL med fokus på äldreomsorgen.

informationen.

Utdragsbestyrkande

hädanefter
med utskicket
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m:,,ivestmaun
f
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Kommunfullmäktige

KF

g5

Information

KS 201 8/089.000
från

ordföranden

Redogörelse
Kommunfullmäktiges
att kornmunfullmäktige
sornmanippehållet,
sammanträdet

ordförande

informerar

har två samrnanträden
det vill

den 19 juni

kornmunfullmäktige
lcvar innan

säga den 8 maj och den 19 juni.
kommer

budgeten

att behandlas.

Beslut
- Kornmunfullmäktige

JusteringsmännenssigÅ
i:,
ö\

noterar

Beslutsexpediering

informationen.

Utdragsbestyrkande

På

om

Sammanträdesprotokoll

Sida
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Kommunfullmäktige

KF

g6

KS 2017/308.000

Information

om

nationalparken

Åsnen

Redogörelse
Annika

Bladh,

informerar
Åsnens
kommer

projektledare

bland

för invigningen

annat kommunfullmäktige

nationalpark

som ägerrum

att anordnas

för besökare

gratis bussturer

som möjliggör

naturområdena

i nationalparken.

KarinNilsson,

projektledare

aru'iat kommunfullrnäktige
tillgängliggöra

av Nationalparken
om invigningen

fredagen

för Destination
Åsnen

Åsnen,

Justeiingsmäruiens

sign

J4jc7'7(i':

noterar

Beslutsexpediering

Åsnen

informerar

informationen.

Utdragsbestyrkande

bland

arbetar för att

som en attraktiv

Beslut
Kommunfullmäktige

även att erbjudas

att ta sig till

om hur Destination

ochmarknadsföra

av

den 25 maj. Aktiviteter

och det komrner

för besökare

Åsnen

besöksplats.

Sammanträdesprotokoll

Möom'e"maun
f
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Kommunfullmäktige

KF

g7

KS 201 8/018.000

Information

om

Alvesta

kommuns

medborgarundersökningen

resultat

i

20'17

Redogörelse
Utvecklingschef
Alvesta

Kjell

kornmuns

Rosenlöf

resultat

med att genomföra

prioriteringar

kommunfullrnäktige

i medborgarundersökningen

en medborgarundersökning

få ett medborgarperspektiv
av undersökningen

informerar

påkommunens

kan ge kommunen

som kornmunen

2017.

är bland

Syftet

annat för att

verksamheter.

en indikation

bör inrikta

om

Resultatet

på vilka

sig på för att fa fler nöjda

kornmunmedborgare.
Alvesta

kornmuns

sämre än snittet
"en

resultat
för övriga

visar bland
deltagande

plats att bo och leva i", "nöjdhet

och "nöjdhet

om inflytande

har dock blivit

bäföe,

annat att kornmunen
kornmuner

vad gäller

om kornmunens

i kommunen".

jämfört

mot tidigare

noterar

informationen.

Alvesta

Justeringsmännens
sign (7

Beslutsexpediering

områdena

verksamheter"
kornmuns

års resultat.

Beslut
Kornmunfullmäktige

är något

Utdragsbestyrkande

resultat
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Kommunfullmäktige

KF

g

8

KS 2018/049.003

Revidering

av kommunstyrelsens

anledning

av kommunfullmäktiges

reglemente
beslut

med

om

att

inrätta

ett

upphandlingsutskott
Beslutsunderlag
1.

Protoko1lfrånkommunstyrelsen,dateratden27februari2018

2.

Protoko1lfrånkommunstyre1sensarbetsutskott,dateratden13

3.

Tjänsteslaivelse

februari

2018
från kommunledningsförva1tningen,

den I februari
4.

Förslag

till nytt reglemente

1 febniari

daterad

2018
för kommunstyrelsen,

daterad

den

2018

5. Gällande reglemente för kommunstyrelsen, daterad KF

F:3

116/2016
6.

Protokollsutdrag
juni

från kornrnunfullrnäktige

Fg50, daterad

den 19

2017

Redogörelse
Den 19 juni
med beslut
uppdra

2017 beslutade

kommunfullmäktige

om mål och budget

till kornmunstyrelsen

verkställa

fullmäktiges

kommunstyrelsens
därmed

arbetsutskott

även blir

februari

För att

föreslås

att

upphandlingsutskott

ska kunna

och

krävs

ge kornrnunstyrelsens

först en ändring

som förtydligar

ett beslutande

utskott

nedan förslag

till

av

att kommunstyrelsens
under kommunstyrelsen.

från kornmun1edningsförvaltningen,

2018, föreslås

kornmunstyrelsens

om att

i vissa upphand1ingsärenden.

formellt

reglemente

I en tjänsteslaivelse

i samband

ett upphandlingsutskott.

blir tillika

denna beslutanderätt

kornmunstyrelsens

e)50),

om upphandlingsutskott

beslutanderätt

För att kornmunstyrelsen
arbetsutskott

att införa

beslut

arbetsutskott

delegeras

(KF

för 2018 med plan 2019-2020,

förändringar

daterad

den 1

i

reglemente.

Av 6 kapitel 23 fl punkt li kommunstyrelsens gällande reglemente
framgår

följande:

Inom kommunstyrelsenskafinnas ett arbetsutskott och ett personalutskott.
1. Arbetsutskottet

ska bestå av 5 ledamöter

är kommunstyrelsens
Med anledning

beredande

och 5 ersättare.

av att kommunstyrelsens

arbetsutskott

beslutandeorgan behöver formuleringen i23
lydelse

Juster'ngsmännens
sign

Beslutsexpediering

föreslås

bli ett

F3ändras.Följande nya

föreslås:

Å

Årbetsutskottet

organ.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Inom kommunstyrelsenskafmnas ett arbetsutskott och ett persorialutskott.
1. Arbetsutskottetska

bestå av 5 ledamöter

är kommunstyrelsens

beredande

upphandlingsområdet
anmälas

iärenden

även gesiuppdrag

Årbetsutskottet
inom

att besluta på

Utskottetsbeslutivtpphandlingsärendenska

till kommunstyrelsen.

Med anledning
2017:725)
reglementet
uppdra

organ prutom

där utskottet

kommunstyrelsensvägnar.

och 5 ersättare.

av nykornmunallag

föreslås

samt en ändring

åt presidiet

från och med den I januari

även en redaktionell
i6

ändring

kapitel

att fatta beslut

2018 (SFS

av lagnimshänvisning

i

17 Fgsom anger att styrelsenkan

med stöd av delegation.

Beslut
Kommunfullmäktige

beslutar

att:

1. Ändra komrnunstyrelsensreglemente så att 6 kapitel 23 83punkt 1 får
följande

lydelse:

Inom kommunstyrelsenskafinnas ett arbetsutskott och ett
personalutskott.
ersättare.

1. Årbetsutskottet

Årbetsutskottet

ska bestå av 5 (edaWjter

är kommunstyrelsens

beredande

och 5
organ

förutom iärendert inom upphandlingsområdet där utskottet äverx
gesiuppdragatt.beslutapåkommunstyrelserisvägnar.
beslutiupphandlingsärenden
2.

ändring

av lagnimshänvisning

ändring i6 kapitel 17
presidiet

att fatta beslut

Åndringarna

Protokollet

träder

skickas

Funktionsansvarig

i kraft

den 1 april

2018.

till

för adrninistrativa

funktionen

Upphandlingschef

Beslutsexpediering

i reglementet

samt en

F:3som anger att styrelsen kan uppdra åt
med stöd av delegation.

Kornmunstyrelsen

Justeringsmännens

Utskottets
till kommunstyrelsen.

Medanledningavnykommunallag(SFS2017:725)göraen
redaktionell

3.

ska anmälas

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

g9

KF
Svar

KS 2017/224.512

på medborgarförslag

om

hastighetsbegränsning

på

Växjövägen
Beslutsunderlag
1.

Protoko11frånkommunstyrelsen,dateratden27februari2018

2.

Protokoll

från kornmunstyrelsens

februari
3.

från kommunledningsförva1tningen,

daterad

den

2018

Yttrande

från nämnden

december
5.

daterat den 13

2018

Tjänsteskrivelse
17 januari

4.

arbetsutskott,

för samhällsplanering,

daterat den 12

2017

Medborgarförs1ag,dateradden26juni2017

Redogörelse
I ett medborgarförslag
hastigheten

daterat

på Växjövägen

från Bergbovägen

den 26 juni

2017 föreslås

bör begränsas

från 60 km/h

in mot Alvesta

även att en hastighetskamera
Kornmunfullrnäktige

Nämnden

för samhällsplanering

till

66 lanfö.

visar

som kör fortare

hastighetskameror
det eventuellt

månadsslut

starkt trafikerade

att bötfälla

hastighet

medborgarförslag

besvarades
det att tillåten

En hastighetstavla
"Sänk

hastigheten"

inköpt

i november

Yct 'X!

gata uppgår
strax

på de fordon

fortkörare

ett försök

far inte

med fyra
I framtiden

på kommunala

kan

gator men då på

gator.

"Stoppa

Justetingsmännens

på
för att

ett farthinder

gator i Stockholm.

med kameror

Önskemål om sänkt tillåten

vara monterad

på aktuell

fördigställs

gator. Det finns

senast i medborgarförslaget
Då beslutades

redogjorde

hastighet.

på kornmunala

bli möjligt

medborgarförslaget

torde ha en god effekt

med möjlighet

på kornmunala

fick ställas på

2017. Nämnden

Farthindret

än skyltad

Hastighetskameror
användas

behandlade

att medeföastigheten

Vid november

söder om Bergbogatan.

föreslår

med Virnpelgatan.

2017.

den 12 december

hastighetsmätningar

ihöjd

att medborgarförslaget

den 31 oktober

sitt sammanträde

Förslagsställaren

bör uppföras

godkände

sitt sarnmanträde

cent.

det att
till 40 km/h

på Växjövägen
Gemlaracet".

av komrnunfullmäktige
hastighet

som visar hastigheten
för de fordon
månad

inte skulle
för varje

som överstiger

2017. Denna

den 2 maj 2017.
förändras.
fordon
tillåten

skylt kommer

på Växjövägen.

Beslutsexpediering

har behandlats
Detta

Utdragsbestyrkande

samt texten
hastighet

periodvis

är
att

SammanträdesprotokolI

Sida
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Kommunfullmäktige

Nämnden

för sarnhällsplanering

de redan vidtagna
trafiksituationen.

åtgärderna
Nämnden

upp och utvärdera

framhåller
kommer

att nämnden

anger också att nämnden

åtgärderna

upplever

att leda till en förbäföing
kommer

under år 2018.

Beslut
Kornmunfullmäktige
besvarat

sarnhällsplanering
Protokollet
Leek

higemar

E:son

Juster'u'+gsmännens

att anse medborgarförslaget

till de åtgärder

som nämnden

har vidtagit.

skickas

Ingegerd

Nämnden

beslutar

med hänvisning

till

Leek

för samhällsplanering

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

som
för

att
av

att följa

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

KF

g

IO

Svar

KS 201 6/727.530

på medborgarförslag

om

cykelväg

mellan

Alvesta

och

Lekaryd
Beslutsunderlag
1.

Protokollfrånkommunstyrelsen,dateratden27februari2018

2.

Protoko1lfrånkommunstyre1sensarbetsutskott,dateratden13
februari

3.

2018

Tjänsteskrivelse
17 januari

från kommun1edningsförva1tningen,

daterad

den

2018

4. Yföande från nämnden för samhällsplan@ring,
dateratden 12
december
5.

2017

Medborgarförslag,

daterad

den 16 december

2016

Redogörelse
I ett medborgarförslag
föreslås

som inlcom till komrnunen

att inrättandet

av en cykelväg

slculle kuru'ia bidra till

också att en sådan cykelväg
bidra till rnindre
Kornrnunfullmäktige

Nämnden

godkände

Skogskyrkan.
Alvesta
sträckan
cykelväg.

Dessutom

sträckan

cykelplanen.

är komplicerad.

väghållarskapet,
Nämnden

ansvar mellan
med statligt

till kommunalt

Lekaryd

för samhällsplanering
cykelplan.

medborgarförslagets

frågor

har i uppdrag
Nämnden

hanteras

inom

Beslutsexpediering

för

åtgärder

lyft

för ny
i arbetet med

av det delade
under väg 25.

sedan tidigare

föreslår
ramen

Utdragsbestyrkande

in

på lång sikt eftersom

annat på grund

arbete.

Justenngsmannens

objektet

föreslås

annat

fram till

översiktsplan

men också på gnu'id av en smal viadukt

fram en kommunal

bland

det

väghållarskap

som lämpliga

föreslagit

Åtgärderna
Bland

för att

väghållarskap,

med trafiksäkerhetshöjande

har kommunen

på

redogjorde

delade väghållarskap,

har dels i fördjupad

dels i arbetet

och

fick ställas på

längs med Lekarydsvägen

Skogskyrkan-trafikp1ats

denregionala

till

övergår

cykelväg

Kornmunen

tätort,

innehar

är uppdelad

Lekaryd

Idag finns

i Alvesta

medborgarförslaget

2017. Nämnden

Väg 736 är en länsväg

som vid trafikplats
mot tätorten.

behandlade

av förslaget

säga, att den sträckan

stat och komrnun.

gynna handeln

slaiver

2017.

den 12 december

som berörs

och Lekaryd

Förslagsställaren

att medborgarförslaget

för sarnhällsplanering

de sträckor

Alvesta

2017

och en ökad folkhälsa.

den 31 oktober

sitt sammanträde
vill

kommer

klimatpåverkan

sitt sammanträde

mellan

40 000 förre bilturer.

den 18 augusti

därför

att ta

att

för detta pågående

SammanträdesprotokolI

!!;orn'e"maun
f

2018-03-13

Kommunfullmäktige

Beslut
Komrnunfullmäktige
beslutar att anse medborgarförslaget som
besvarad med hänvisning till att det redan pågår ett arbete med att
utreda frågan om en cykelväg mellan Alvesta och Lekaryd.
Protokollet

skickas

till

Katja Koivisto
Nämnden för sarnhällsplanering

Justeringsmännens

KQ"}cg

Beslutsexpediering

Sida

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

is(az)

Sammanträdesprotokoll

möorn'Ve"maun
f

Sida

Sammanträdesdatum

2018-03-13

17(32)

Kommunfullmäktige

KS 201 5/520.514

KF 511
Svar

på motion

(AA)

om

väg

och

parkering

vid

Spånens

badplats
Beslutsunderlag
1.

Protokollfrånkornmunstyre1sen,dateratden27februari2018

2.

Protokol1frånkornmunstyre1sensarbetsutskott,dateratden13
februari

3.

2018

Tjänsteskrivelse
17 januari

4.

Yttrande

från kommun1edningsförva1tningen,

daterad

från kultur-

november

och fötidsrfömnden,

daterat

den 27

2017

5.

Tjänsteslaivelsefrånkultur-ochfritidsförva1tningen,dateradden

6.

Motion,dateradden12oktober2015

5 oktober

den

2018

2017

Redogörelse
I en motion

till kornmunfullmäktige

han upplever
badplats

att underhållet

under

sliver

av vägen

en lång tid varit

Lars-Olof

Franz6n

och parkeringen

undermålig.

(AA)

att

vid Spånens

I motionen

föreslås

fyra olika

insatser:
1.

Att vägen från Fornvägen
till

sommaren

Att parkeringen

3.

Att parkemgen

4.

Att avrinning

vid elljusspåret

av regnvatten

den 27 noyember

2017. Nämnden
till

och fötidsavdelningen

inför

i form

elljusspåret.

Kultur-

annat genom

på sitt sammanträde

konstaterade

somrnaren

att en ytbeläggning

genomfördes

2016. Aven

och fötidsavdelningen

har också genomförts

av kultur-

har hyvlats,
av regnvatten

att hacka sönder

i

sommaren

och fötidsavdelningen
parkeringen

har därutöver

på gångvägen

fåror som ibland

av

av kultur-

parkeögen
inför

för att förbättra

och fritidsavdelningen

med avrinning

till badet anordnas.

motionen

Spånens badplats

av kultur-

av att parkeringen

löpande

ytbeläggs.

på gångvägen

behandlade

vägen från Fornvägen

2016. Insatser

får en ytbeläggning

vid badet iordningsställs.

och :fötidsnämnden

iordningsställdes

Spånens badplats

2016.

2.

Kultur-

till

vid

arbetat

till badet. Bland

bildas

vid intensivt

regnande.
Vidare

konstaterade

mest besökta
perioder

sJ

ff'i ( I

,fl h

)

(I

att Spånens badplats

och därför

har även parkeringen

parkeringsplatsen

Justeringsmännens

nämnden

badplatser

hårt. Kultur-

Beslutsexpediering

är en av kornrnunens

utsätts vägen för påfrestningar.

utsatts

för buskörning

och fötidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

vilket

Under

har drabbat

har avsatt pengar

i

SammanträdesprotokoIl

möorn'e"maun
f

Sida

Sammanträdesdatum

2018-03-13

is(s:)

Kommunfullmäktige

internbudget
till

för ett årligt

Spånens badplats.

underhåll

Insatser

Kultur-

och fritidsnämnden

besluta

att anse motionen

och tillsyn

genomfördes

beslutade

av både väg och parkering

senast innan sornmaren

att föreslå

som besvarad

2017.

komrnunfullmäkt.ige

med hänvisning

till de iiisatser

som har genomförts.
Yrkanden
1.

Lars-Olof

2.

Per Ribacke

Franzfö

(AA)

(S) yrkar

yrkar bifall

bifall

till motionen.

till kommunstyrelsens

förslag

till

beslut.
Beslutsgång
Ordföranden

ställer

de två yrkanden

acklamation

att kornmunfullmäktige

(S) yrkande

om bifall

mot varandra
beslutar

till kornmunstyrelsens

och finner

i enlighet
förslag

via

med Per Ribackes

till beslut.

Beslut
Kornmunfullmäktige
hänvisning

de insatser

att anse motionen

som har genomförts

och fötidsavdelningen

och nuvarande

Protokollet

till

Lars-Olof
Kultur-

Justeögsmännens

till

beslutar

skickas
Franz6n

kultur-

som besvarad
av den tidigare

kultur-

och fritidsförvaltningen.

(AA)

och fötidsnämnden

Beslutsexpediering

med

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotoko11
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Sida
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Kommunfullmäktige

KF

g 12

Svar

KS 201 4/213.610

på motion

(C) om

samlokalisering

av Allbo

lärcenters

verksamhet
Beslutsunderlag
1.

Protokollfrånkornmunstyre1sen,dateratden27febniari2018

2.

Protoko1lfrånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateratden13
februari

3.

2018

Tjänsteslaivelse
24 januari

från kommun1edningsförva1tningen,

daterad

den

2018

4.

Yföandefrånutbildningsnämnden,dateratden12december2017

5.

Motion,dateradden17juni2014

Redogörelse
I en motion

från Centerpartiet

den 17 juni

2014 skriver

för Allbo

förcenter

för framtida

bedrivs

utveckling

lärcenters

därför

följande:

*

november

2017 föreslås

utbildningscentra

ett utvecklingsuppdrag
inom

anser att

enligt

av Hagaskolan

av

Motionärerna

föreslår

och ta fram alternativ
där en

är möjligt.
daterad

den 13

om att ta fram underlag

utbildningsförva1tningen

ska även innefatta

och byggstart

Utbyggnad

som möjliggör

åter kan samlokaliseras

från utbildningsförva1tningen

Utvecklingsuppdraget

@

att utreda

verksamhet

ett modernt

och verksamheter

fördigställande

lösning.

får i uppdrag

Lärcenters

I en tjänsteskrivelse

lokaler

Motionärerna

är en kortsiktig

Utbildningsnämnden
till

att verksamheten

från den 23 mars 2014 om lokalisering

verksamhet

utveckling

lokaler

samlat i ändamålsenliga

beslut

på hur Allbo

av komrnunfullmäktige

att det är av vikt

av vuxenutbildningen.

utbildningsnämndens
Allbo

som behandlades

motionärerna

i centrala

en tidsplanering

för

Alvesta.

för

följande:
med tre alternativ;

åk 4-9, åk 5-9, åk 6-9

och sporthall
*

Allbo

*

Förskolebyggnation

lärcenters

Utbildningsnämnden

verksamhet

samlas på Hjärterföolm

på Spåningslanda

beslutade

på sitt sarnmanträde

den 12 december

att ge utbildningsförva1tningen

i uppdrag

för att genomföra

om utbildningsförvaltningens

verksamheter.

Utbildningsnämnden

komtnunstyrelsen
konsult

en utredning

Utbildningsnämnden

en extern

till upphandlingen

konsult

lokaler

har gjort en hemställan

om medfinansiering

som behandlas

att upphandla

också att anse motionen

hos

från

Ceni;prpartietsom besvaradmed hänvisning till nämndensbeslut om
Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

och

av en extern

i ett separat ärende.
beslutade

2017

SammanträdesprotokoIl
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Kommunfullmäktige

att genomföra
Allbo

en utredning

lärcenters

som även omfattar

en samlokalisering

av

verksamhet.

Yrkande
1.

Thomas

Haraldsson

(C) yrkar

bifall

till kommunstyrelsens

förslag

till beslut.
Beslut
Kornrnunfullmäktige
hänvisning

till

det beslut

utredningsuppdraget
Protokollet
Thomas

beslutar

samlokalisering

till
(C)

Utbildningsnämnden

Justeringsmännens

'm'Q\A

Beslutsexpediering

som besvarad

som togs av utbildningsnämnden

som omfattar

skickas
Haraldsson

att anse motionen

Utdragsbestyrkande

av Allbo

med

om
lärcenter.

SammanträdesprotokolI
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Kommunfullmäktige

KF

g 13

KS 2017/117.212

Aktualitetsprövning

av översiktsplan

för

Alvesta

kommun

Beslutsunderlag
1.

Protokol1frånkommunstyre1sen,dateratden27februari20l8

2.

Protoko1lfrånkommunstyre1sensarbetsutskott,dateratden13

3.

Tjänsteskrivelse

februari

2018
från förvaltningen

den 29 januari
4.

daterad

2018

Sarnrnanfattande
daterad

för samhällsplanering,

redogörelse

den 8 september

från Länsstyrelsen

i Kronobergs

län,

2017

Redogörelse
Alvesta

kommuns

kornrnunövergripande

kornmunfullrnäktige
uttrycker

översiktsplan

år 2008. Översiktsplanen

komrnunens

vilja

avseende mark-

antogs av

är ett styrdokument

som

och vattenanvändningen

samt

i kornmunen. På gd
av detta är det av vikt att
översiksplanesintentioner är aktuella enligt 3 kapitlet 5 fl plan- och
bygglagen. Av 3 kapitlet 27 fi i plan- och bygglagen angesdet att
bebygge1seutveckling

kornmunfullmäktige,
översiktsplanen

i

Länsstyrelsen
framfört

rninst

Kronobergs

synpunkter

vissa förutsättningar
exemplifieras
intressen,

mark-

har förändrats

om

i Alvesta

Förvaltningen

ett behov

annat
statliga

för samhällsplaneög,

är aktuella.

och intentionerna

översiktsplanen

att

samt lagändringar.

2017, anges det att förvaltningen

inte föreligger

har framfört

sedan år 2008. Bland

från förvaltningen

vara aktuella.

redogörelse

Länsstyrelsen

för nya planeringsunderlag,

och vattenanvändningen

viljeinriktningen
fortsatt

aktualitet.

förutsättningarna

I en tjänsteskrivelse

i

ska pröva

län har i en sarnmanfattande

på planens

en nationalpark

18 december

en gång under mandattiden,

är aktuell.

av ändringar

eller fördjupningar

bedömer

bedömer

därför

bedöms

också

översiktsplan

att det i dagsläget

av den kommunövergripande
för kornmunens

tätorter

och småorter.

Alvesta

komrnuns

Beslut
Kommunfullrnäktige
kommunövergripande
den 28 oktober
Protokollet
Länsstyrelsen

2008,
skickas

beslutar

att aktualitetsförklara

översiktsplan,

antagen

av kornrnunfullmäktige

8, 90.
till

i Kronobergs

län

Förvalrngen
försarnhällsplanering
Bes]utsexpedie
Utdragsbestyrkande

Juste*gsmännens
sign /l

den

att intentionerna

Sammantaget
kornmuns

daterad

SammanträdesprotokoII

möorn'Ve"maun
f

Sida
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Kommunfullmäktige

KF514

KS 2018/012.730

Redovisning
enligt

SoL

från
och

omsorgsnämnden

av ej verkställda

beslut

LSS

Beslutsunderlag

1. Redovisningfrånomsorgsförva1tningen,dateradden2januari2018
Redogörelse

Enligt 16 kap. 6 f fl och 6 h 8)socialtjänstlagen(SoL), samt en]igt 28 f
83och 28 h e)lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
(LSS)
omsorg,

ska omsorgsnämnden
kommunens

kvartalsvis

revisorer

till Inspektionen

rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1
inte har verkställts

inom

Per den 31 december
som inte verkställts

tre månader

2017 redovisar
inom

F3SoL och 9
från dagen för beslutet.

e)LSS som

omsorgsförvaltningen

sex beslut

tre månader.

Beslut
Kornmunfullmäktige

Protokollet

beslutar

skickas

att godkänna

redovisningen.

till

Omsorgsnämnden

Justemgsmännens

sign

Beslutsexpediering

för vård och

samt till kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

SammanträdesprotokoIl

Sida

Sammanträdesdatum

2018-03-13

23(32)

Kommunfullmäktige

KF

g 15

KS 20'16/724.000

Anmälan

av ny gruppledare

för

Miljöpartiet

Redogörelse
Miljöpartiet

har delgett

Miljöpartiet

har utsett Anita

Thörn

gnippledare

för Miljöpartiet

i kornmunfullmäktige.

kornmunfullmäktige

information

Von Rosen (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige
Protokollet
Samtliga

noterar

skickas
gruppledare

informationen.

till
i kommunfullmäktige

Personalavdelningen

Juste*gstnännens

sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

om att

som ny

möom'Ve"maun
f

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige

KF

g 16

Anmälan

av

interpellationer

och

frågor

Redogörelse
Till

dagens

sammanträde

har inga

interpellationer

inlämnats,

Justeringsmännens
sig%' (
n
OU(]
[ 1

rr(2 lfaC') U

Beslutsexpediering

Sida

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

eller

frågor

mCorn'e"maun
f
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Sida
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Kommunfullmäktige

KF 517

KS 201 8/043.113

Entledigande
Alvesta

av Kajsa

Utveckling

Sivertsson

(M) som

ledamot

i

AB

Beslutsunderlag
1.

Entledigande,

daterat

den 26 januari

2018.

Redogörelse
Kajsa

Sivertsson

sitt uppdrag

(M) har lämnat

som ledamot

in en begäran

i styrelsen

för Alvesta

om entledigande
tJtvecld'mg

från

AB.

Beslut
Kommunfullmäktige
1.

Entlediga
Alvesta

Protokollet
Kajsa

Alvesta

att:

Kajsa

Sivertsson

Utveckling

AB

skickas

Sivertsson

Gruppledare

beslutar

(M) som ledamot

till

(M)

för Moderaterna

Utveckling

AB

Personalavdelningen

Justenngsmännens

p

sign

a)iatz>

Beslutsexpediering

/'s

Utdragsbestyrkande

i styrelsen

för

Sammanträdesprotokoll

Sida
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Kommunfullmäktige

KF

g 18

KS 2018/090.113

Val av Claudia
Crowley
Sörensen
styrelsen
för Alvesta
Utveckling

(M) som
AB

ledamot

i

Beslutsunderlag
1.
2.

Protoko11frånva1beredningen,dateratden13mars2018
Entledigande,dateratden26januari2018.

Redogörelse
Kajsa Sivertsson

(M) har lämnat in en begäran om entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Alvesta Utveckling
AB. Efter
att komtniu'ifullrnäktige
har beslutat att entlediga Kajsa Sivertsson (M)
har kornmunfullmäktige
i uppgift att välja en ny ledamot.
Beslut
Kommunfullmäktige
1.

Utse Claudia Crowley
för Alvesta Utveckling

Protokollet
Claudia

skickas

Crowley

Gruppledare
Alvesta

beslutar

att:
Sörensen (M) som ny ledamot i styrelsen
AB

till

Sörensen (M)

för Moderaterna

Utveckling

AB

Personalavdelningen

Justeringsmännens
sign, /

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

SammanträdesprotokolI
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Kommunfullmäktige

g 19

KF

KS 2018/37.113

Entledigande

av Birgit

Andersson

(MP)

som

ledamot

i

kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
1.

Entledigande,

daterat

den 23 januari

2018.

Redogörelse
Birgit

Andersson

sitt uppdrag

(MP)

har lämnat

som ledamot

in en begäran

om entledigande

i kornmunstyrelsen.

Beslut
Kornmunfullmäktige
1.

Entlediga

Birgit
kornmunstyrelsen

Protokollet
Birgit

beslutar

skickas

Andersson

Gruppledare

att:

Andersson

(MP)

som ledamot

till

(MP)

för Miljöpartiet

Kommunstyrelsen
Personalavdelningen

Justeringsmännens

si

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

i

från

Möom've"maun
Qffi
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Kommunfullmäktige

g 20

KF

KS 201 8/36.113

Entledigande

av Anita

Thörn

von

Rosen

(MP)

som

ersättare

i kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
1.

Entledigande,

daterat

den 23 januari

2018.

Redogörelse
Anita

Thörn

von Rosen (MP)

entledigande

från sitt uppdrag

har lämnat

in en begäran

om

som ersättare i kornrnunstyrelsen.

Beslut
Kommunfullmäktige
1.

Entlediga

beslutar
Anita

Thörn

att:
von Rosen (MP)

som ersättare

kommunstyrelsen
Protokollet
Anita

Thörn

Gruppledare

skickas

till

von Rosen (MP)
för Miljöpartiet

Kommunstyrelsen
Personalavdelningen

Justeringsmännenssig! Beslutsexpediering

cia

!'(

Utdragsbestyrkande

i
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Kommunfullmäktige

KF g 21

KS 201 8/091 .1 13

Val av Anita Thörn
kommunstyrelsen

von Rosen

(MP) som ledamot

i

Beslutsunderlag
1. Protoko11frånvalberedningen,dateratden13mars2018
2. Ent1edigande,dateratden23januari2018.
Redogörelse

'

Birgit Andersson (MP) har fömnat in en begäran om entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i kornmunstyrelsen. Efter att
kornmunfullmäktige har beslutat att entlediga Birgit Andersson (MP)
har kommunfullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot.
Beslut
Kommunfullrnäktige

beslutar

att:

1. Utse Anita Thörn von Rosen (MP) som ny ledamot
komrnunstyrelsen
Protokollet
Anita

Thörn

Gruppledare

skickas

till

von Rosen (MP)
för Miljöpartiet

Kornmunstyrelsen
Personalavdelningen

Justeringsmännens
sign//
n
c'l/Q

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

i

Möorn'e"maun
f

Sammanträdesprotokoll
Sida
Sammanträdesdatum

2018-03-13

30(32)

Kommunfullmäktige

g 22

KF

KS 2018/092.113

Val

av Hanna
kommunstyrelsen

Evelyndotter

(MP)

som

ersättare

i

Beslutsunderlag
1.

Protokollfrånvalberedningen,dateratden13mars2018

2.

Ent1edigande,dateratden23januari2018.

Redogörelse
Anita

Thörn

von Rosen (MP) har lämnat in en
begäran om
från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Efter
att kornmunfullmäktige
har beslutat att entlediga Anita
Thörn von
Rosen (MP) har kornmunfullmäktige
i uppgift att välja en ny ersättare.
entledigande

Beslut
Kommunfullmäktige
1.

beslutar

Utse Hanna

Evelyndotter
kommunstyrelsen

Protokollet

skickas

Haru'ia Evelyndotter
Gruppledare

att:
(MP)

som ny ersättare

till
(MP)

för Miljöpartiet

Kon'imunstyrelsen
Personalavdelningen

Justeögsmännens

si

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

i

SammanträdesprotokoIl

Sida

Sammanträdesdatum

2018-03-13

31(32)

Kommunfullmäktige

g 23

KF

KS 2018/093.113

Entledigande
nämnden

av David
för

individ-

Kristiansson
och

(SD)

som

ersättare

i

familjeomsorg

Beslutsunderlag
1.

Entledigande,

daterat

den 27 februari

2018.

Redogörelse
David

Kristiansson

från sitt uppdrag
familjeomsorg.

(SD) har lämnat
som ersättare

in en begäran

i nämnden

om entledigande

för individ-

och

Beslut
Kornrnunfu11rnäktige
1.

Entlediga
individ-

Protokollet
David

Nämnden

att:

David Kristiansson
och familjeomsorg.

skickas

Kristiansson

Gruppledare

beslutar

(SD) som ersättare i nämnden

för

till
(SD)

för Sverigedemokraterna
för individ-

och farniljeomsorg

Personalavdelningen

,,,usteQrings,J;,nn/,J))J
si7r,S
IBeslutsexpediering
IUtdragsbestyrka

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-03-13

32(32)

Kommunfullmäktige

KF 5 24

KS 20'1 8/094.113

Val

av Anette
Lindström
individoch familjeomsorg

(SD)

som

ersättare

i nämnden

för

Beslutsunderlag
1.

Protoko11frånvalberedningen,dateratden13mars2018

2.

Entledigande,

daterat

den 27 februari

2018.

Redogörelse
David

Kristiansson

från sitt uppdrag
familjeomsorg.
David

(SD) har lämnat
som ersättare

Efter

Kristiansson

in en begäran

i nämnden

att kommunfullrnäktige
(SD) från sitt uppdrag

om entledigande

för individ-

och

har beslutat

att entlediga
har kommunfullmäktige
i

uppgift att vä5a en ny ersättare.
Beslut
Kommunfullrnäktige
1.

att:

Utse Anette Lindström
(SD) som ny ersättare
individoch familjeomsorg.

Protokollet
Anette

beslutar

skickas

Lindström

Gruppledare
Nämnden

till

(SD)

för Sverigedemokraterna
för individ-

och farniljeomsorg

Personalavdelningen

Justeringsmännens

sign

Beslutsexpedier'uig

Utdragsbestyrkande

i nämnden

för

