
TILLKÄNNAGIV  ANDE  AV

KOMMUNFULLMÄKTIGES  SAMMANTRÄDE

2018-09-25

Kommunfullmäktige  sammanträder  för  behandling  av ärenden  enligt  nedan  förteckning.

Tid:  Tisdagenden25september2018kl18:30

Plats:  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Förteckning  över  kommunfullmäktiges  ärenden  den  25 september  2018

1.  Närvaro

Val  av justerare

Fastställande  av dagordning

Allmänhetens  frågestund  (klockan  18.30)

Anmälan  av motioner

l)Motion  (M)  angående  planläggning  av mark  för  skola  i östra  Alvesfö

6. Aktuellt  fråri  revisorema

7. Information  från  ordföranden

8. Beslut  om  revidering  av styrdokument  för  Kommunassurans  Syd  Försäkrings  AB

9, Beslut om revidering  av förbundsordning  för  Kornmunalförbundet  Sydarkivera  och  godkän-
nande  av budget  med  plan  för  2020-2021

10. Beslut om Alvesta kommuns samverkan i gemensatn  överförmyndarnämnd  Östra  Krönoberg

11, Revidering  av nämndernas reglementen med  anledning  av att en ny  komrnunallag  träddeikraft
den 1 januari  2018  (2017:725)

12 . Beslut  om  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning

13 , Beslut  om  linjer  för  målstying

14 . Beslut  om  riktlinjer  för  budget  och  redovisning

15 . Svarpåmotion  (-)  om  bemannade  förstahjälpenbilar

16 . Beslut  om  elevavgift  för  Alvesta  musikskola

17 . Svar  på medborgarförslag  om att inrätta  tjänst  som  kommunekolog

18 . Beslut  om  höjning  av felparkeringsavgifter  i Alvesta  kommun

19 . Beslut  om detaljplan  för  del  av Lekaryd  3:21

20 . Beslut  om  rivning  av bosföderna  i Rönnedal  och  vision  för  Rönnedal

21 . Redovisning  av ej verkställda  beslut  enligt  SoL  och  LSS

22 . Anmälan  av interpellationer  och  frågor

23 . Val  och  entlediganden

24 , Meddelanden
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möorn'e"maunf
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Kommunfullmäktige

Plats  och  tid Den  25 september  2018,  klockan  18:30-19:33

Sammanträdesrurnmet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Sida

1(37)

Paragrafer

Beslutande

88-109

Per Ribacke (S) utom 5% 94 p.g.a jäv
Frida  Christensen  (S)

Rose-Marie  Larsson  (S)

Robert  Olesen  (S)

Phlogy  Ludiongo  ersätter  Sebastian

Ohlsson  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Peter  Johansson  (S)

Bertil  Olsson  (S),  ordförande

Lisbeth  Holmqvist  (S)

Jessica  Håkansson  (S)

Johnny  Lundberg  (S)

Tomas  Hedevik  (S)

Anita  Lindstedt  (S)

Tomrny  Mases  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Sven  Sunesson  (C)

Monica  Pihl  (C),  1 :e vice  ordförande

Mats  Nilsson  (C)  ersätter  Jonas  Engkvist

(C)

Hagart  Valtersson  (C)

Sven-Åke  Bergren  (C)  ersätter  Andreas

Nilsson  (C)

He16ne  Andersson  (C)

Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)

Birgit  Andersson  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)

Mikael  Johansson  (M)

Helen  Gustavsson  (M)

Gunilla  Gustafsson  (M)

Matz  Athley  (M)

Niclas  Salomonsson  (M)

Tomas  Öhling  (M)

Björn  Tisjö  (M)

Rune  Gustafsson  (M)

John-Erik  Petersson  ersätter  Sara

Karlsmo  (M)

David  Kristiansson  (SD)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Jan-Eric  Svensson  (AA)

Isabell  Barindelli  (AA)

Christer  Brincner  (KD)

Roxana  Sepulveda  (KD)

Dumitru  Drugas  (V)  ersätter  Ola

Andersson  (V)

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

ordförande

Utses  att  justera Thomas  Haraldsson  (C),  Helen  Gustavsson  (M)

Övr!ga närVarande Stefan  Karlsson,  t.f.  kommunchef

Kjell  Rosenlöf,  utvecklingschef

Magdalena  Glusniewska,  kornrnunsekreterare

Therese  Löfqvist,  förvaltningssekreterare
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Tid och  plats  för

justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Måndagen  den  8 oktober  2018  klockan  10:OO

Alv  komrnun,  kommun1edningsförvaltningen

B:I  Olsson  (S)

Thomas  Håraldsson  (C) Helen  Gustavsson  (M)

Sida

2(37)

Justeringsmäiuiens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Sida

3(37)

Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på

kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrifi

Kommunfullmäktige

2018-09-25

2018-10-09-2018-10-30

Kornrnunledningsförvaltningen,  Alvesta
> :i . .- /l rui  .  /"  l » . ff

ena Ghisniewska

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

KF  g 88

Fastställande  av  dagordning

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Sida

4(37)

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kommunfullmäktige  om  utskickad  dagordning

med  tillägg  av en enkel  fråga  från  Lars-Olof  Franz6n  till  Mats

Martinsson  kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sammanträde:

1.  Närvaro

2. Val  av justerare

3. Fastställande  av dagordning

4. Allmänhetens  frågestund  (klockan  18.30)

5. Anmälan  av motioner

1)  Motion  (M)  angående  planläggning  av mark  för  skola  i östra

Alvesta

6. Aktuellt  från  revisorerna

7. Information  från  ordföranden

8, Beslut  om  revidering  av styrdohiment  för  Komrnunassurans  Syd  Försäkrings  AB

9. Beslut  om  revidering  av förbundsordning  för  Kornmunalförbundet  Sydarkivera  och

godkännande  av budget  med  plan  för  2020-2021

lO. Beslut  om  Alvesta  kommuns  samverkan  i gemensam  överförmyndarnämnd  Östra

Kronoberg

11. Revidering  av nämndernas  reglementen  med  anledning  av att en ny  kommunallag

trädde  i kraft  den l januari  2018  (2017:725)

12. Beslut  om  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning

13. Beslut  om  riktlinjer  för  målstying

14. Beslut  om  riktlinjer  för  budget  och  redovisning

15. Svar  på motion  (-)  om  bemannade  förstahjälpenbilar

16. Beslut  om  elevavgift  för  Alvesta  musikskola

17. Svar  på medborgarförslag  om  att inrätta  tjänst  som  kommunekolog

18. Beslut  om  höjning  av felparkeringsavgifter  iAlvesta  kommun

19. Beslut  om  detaljplan  för  del  av Lekaryd  3:21

20. Beslut  om  rivning  av bostäderna  i Rönnedal  och  vision  för  Rönnedal

21. Redovisning  av ej verkställda  beslut  enligt  SoL  och  LSS

Justeringsmäimens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



!a;orn've"maunf

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

22. Anmälan  av interpellationer  och frågor

23. Val  och entledigande

24. Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige  beshitar  att godkänna  dagordningen  och
tillägget.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

5(37)



Kommunfullmäktige

KF  g 89

Allmänhetens  frågestund

Redogörelse

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS 20'1 8/1 92.000

Allmänheten ska, i enlighet med 24 FB ikommunfullmäktiges
arbetsordning,  vid  varje  sammanträde  med  kornmunfullmäktige

beredas  tillfölle  att ställa  frågor  inom  Alvesta  komrnuns

kompetensområde.  Tid  som  är avsatt  för  allmärföetens  frågestund  är

cirka  18:30  till  19:00.

Vid  dagens  sammanträde  ställs  inga  frågor  från  allmänheten.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

6(37)



Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Sida

7(37)

KF 5 90

Anmälan  av  motioner

Redogörelse

Sedan  fullmäktiges  sarnmanträde  den  19  juni  2018  har  följande

motioner  inkommit:

1.  Motion  (M)  angående  planläggning  av mark  för  skola  i östra  Alvesta.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  överlämna  motionen  till

kommunstyrelsen  för  beredning  inom  sex  månader.

Protokollet  skickas  till

Kornmunstyrelsen

Juster+ngsmannens  sign Beslutsexpedienng Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KF  g 91  KS  201  8/088.007

Aktuellt  från  revisorerna

Redogörelse

Ingen  information  lämnades  av revisorerna  till  kommunfullmäktige

vid  dagens  sammanträde.

Beslut

Kommunfullmäktige  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

8(37)



Kommunfullmäktige

KF  g 92

Information  från  ordföranden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS  201  8/089.000

Redogörelse

Ordföranden  har  ingen  information  om  aktuella  frågor/ärenden  till

komrnunfullmäktige.

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign

t';'@ ,q-7(')

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

9(37)
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Kommunfullmäktige

KF 5 93

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS  201  8/260.003

Beslut  om  revidering  av  styrdokument  för

Kommunassurans  Syd  Försäkrings  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen,  daterat  den  1l  september

2018.

2.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

3 , Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  1l  juni  2018.

4 . Förslag  till  aktieägaravtal  för  Kommunassurans  Syd  Försälaings

AB.

5 . Förslag  till  bolagsordning  för  Kornmunassurans  Syd  Försäkrings

AB.

6 . Förslag  till  ägardirektiv  för  Kommunassurans  Syd  Försäkting

AB.

Redogörelse

Alvesta  kornmun  är delägare  i det  kornmunägda  försäkringsbolaget

Kommunassurans  Syd  Försäkrings  AB.  På bolagets  årsstämrna  17

maj  har  tre  nya  bolagsdokument  beslutats.  Tidigare  har  dessa  tre

dokument  -  ägardirektiv,  aktieägaravtal  och  bolagsordning,  varit

sammanfogade  i ett  enda  dokument  men  då stämman  2017  gav

bolaget  i uppgift  att  uppdatera  dokumenten  så togs  beslut  att  dela

upp  det  itre  individuella  dokument.  Syftet  med  uppdateringen  är att

anpassa  dokumenten  efter  ny  lagstiftning  och  genomföra  smärre

redaktionella  justeringar  i och  med  att  det  tidigare  dokumentet  nu

delats  upp  i tre.  Inga  större  förändringar  i sak,  förutom  ändrade

hänvisningar  till  lagnim  och  lagar  samt  en viss  språklig  uppdatering.

Respektive  ägare  bör  besluta  om  att godkänna  dokumenten.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  godkänna  rippdaterade  styrdokument

för  Kornmunassurans  Syd  Försäkrings  AB:  aktieägaravtal,

bolagsordning  och  ägardirektiv.

Protokollet  skickas  till

Kommunassurans  Syd  Försäkrings  AB

Tillförordnad  kanslichef

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

10(37)
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Kommunfullmäktige

KF 5 94

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS 2018/242.00

Beslut  om  revidering  av  förbundsordning  för

kommunalförbundet  Sydarkivera  och  godkännande  av

budget  med  plan  för  2020-2021

Beslutsunderlag

7. Protokoll  från  kommunstyrelsen,  daterat  den 1l  september

2018.

8. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den 28

augusti  2018.

9. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den  20 juli  2018.

IO. Protokoll  från  kornmunalförbundet  Sydarkiveras

förbundsfullmäktige,  daterat  den  6 april  2018.

11. Förslag  till  förbundsordning,  daterad  den 6 april  2018.

12. Budget  och  verksarnhetsmål  för  2019  med  plan  för  2020-2021,

daterad  den  20 febniari  2018.

Redogörelse

Den  6 april  2018  beslutade  Sydarkiveras  förbundsfullmäktige  att

anta  en ny  förbundsordning  som  börjar  att gälla  från  och  med  den 1

januari  2019.  Vid  sarnma  sammanträde  beslutades  även  att  anta

följande  nya  förbundsmedlemrnar:  Lornma  kommun,  Mörbylånga

kommun  och  Nybro  Kornmun.  Beslutet  baseras  på inkomna

avsiktsförklaringar  från  respektive  kommuns  kornmunstyrelse.  I dag

har  komrnunalförbundet  Sydarlcivera  24 förbundsmedlernrnar  och

under  2019  förväntas  antalet  uppgå  till  27 förbundsmedlernmar.

Enligt  gällande  förbundsordning  ska revideringar  av

förbundsordningen  godkännas  av alla  medlemskommuners  och

anslutande  komrnuners  kommunfullmäktige.  Andringarna  utgörs  av

de följdförändringar  som  har  skett  i och  med  att en ny

kornmunallagen  har  trätt  i kraft  från  och  med  den 1 januari  2018

samt  att förbundsfullmäktige  har  gjort  förändringar  i utträdesparafen

13 i förbundsordningen.  Kommunalförbundet  Sydarkivera  har  även

antagit  en budget  för  2019  och  plan  för  2020-2021.  För  år 2019

betalar  alla  kommuner  sarnma  avgift  27 kr  per  komrnuninvånare.

Kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun  har  därmed  i uppdrag  att

godkänna  den  reviderade  förbundsordningen  samt  godkänna  Alvesta

kommuns  del  av kostnaden  för  kommunalförbunden  för  år 2019  och

den  ekonomiska  planen  för  2020-2021.

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

q1(37)
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Kommunfullmäktige

Jäv

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Sida

12(37)

På gnind  av  jäv  deltar  inte  Per Ribacke  (S) i handläggningen  av

beslutet.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Anta  förbundsordning  för  kommunalförbundet  Sydarkivera  i sin

helhet  inklusive  bilagor  med  nya  förbundsmedlemrnar  och

ekonomi.

2.  Godkänna  Alvesta  kornmuns  del  av kostnaden  för

kornmunalförbundet  Sydarkivera  för  år 2019  och  den  ekonomiska

planen  för  2020-2021.

Protokollet  skickas  till

Kommunalförbundet  Sydarkivera  AB

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Ut&agsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 95

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS 2018/375.000

Sida

13(37)

Beslut  om  Alvesta  kommuns  samverkan  i gemensam

överförmyndarnämnd  Östra  Kronoberg

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  korninunstyrelsen,  daterat  den ll  september  2018.

2. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad  den

20 juli  2018.

4.  Missiv,  daterad  den 15 juni  2018.

5. Förslag  till  avtal  om  samverkan  i gemensam  överförmyndarnämnd

6. Förslag  till  reglemente  för  gemensam  överförmyndarnämnd  för

Ostra  Kronoberg.

Redogörelse

För  att  klara  kompetensförsörjning,  rättssäkerheten  och  en

kostnadseffektiv  handläggning  togs  under  2017  initiativ  till  att

genomföra  en utredning  gällande  samarbete  i en gemensam

överförmyndarnämnd.  Utredningen  genomfördes  av kanslicheferna  i

Alvesta  och  Växjö  kommun  i samråd  med  kanslicheferna  i Lessebo

och  Tingsryds  komrnuner.  Den  första  delen  av utredningen,

Delrapport  I -  förutsättningar,  överlämnades till  respektive
komrnun  under  december  2017.  I februari  2018  överlämnades  den

andra  delen  av rapporten,  Delrapport  2 -  detaljorganisation.

Utredningen  föreslog  att en gemensam  överförmyndarnämnd  bildas

för  Alvesta,  Lessebo,  Tingsryd  och  Växjös  kommuner  firån  och  med

den l januari  2019.  Utredningen  föreslog  även  vidare  att  Växjö

kornmun  utses  som  värdkommun  för  den gemensamtna  nämnden

och  att ett gemensamt  överförmyndarkontor  bildas  iVäxjö.

Ordförande  för  den gemensarnma  nämnden  utses  ifrån  Växjö

kornmun  medan  vice  ordförande  utses  från  någon  av de samverkande

kommunerna.  Enligt  utredningen  har  Alvesta  komrnuns  kostnad  för

överförmyndarverksarnheten  under  år 2017  uppgått  ti111459  891

kronor  (exklusive  arvodeskostnader).  Om  Alvesta  kommun  väljer  att

ingå  i en gemensam  nämnd  med  Växjö,  Lessebo  och  Tingsryds

kommuner,  beräknas  Alvesta  kornmuns  kostnad  för

överförmyndarverksarnheten  sjunka  till  en årlig  kostnad  om 1025

066  kronor  (exklusive  arvodeskostnader).  Detta  är 434  825 kronor

lägre  per  år i förhållande  till  kostnaderna  år 2017.  Gällande

konsekvenser  för  överförmyndarverksamheten  i Alvesta  kornmun  så

skulle  en sammanslagning  av kornmunernas

överförmyndarverksarnheter  medföra  en minskad  sårbarhet  vid  såväl

Justeringsmännens  sign

7;';' :-a,,,.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-09-25

planerad  som  oplanerad  frånvaro.  Det  skulle  även  resultera  i

möjligheter  till  ökad  kompetens  samt  likformad  handläggning  och

därmed  en ökad  rättssäkerhet  för  de personer  som  har  ställföreträdare  i

form  av god  man,  förvaltare  eller  förmyndare.

För  att  den  gemensamrna  nämndens  verksamhet  ska  påbörjas  den  I

januari  2019  krävs  likalydande  beslut  i samtliga  kornmuners

fullmäktige.  Kommunstyrelsen  i Alvesta  kornmun  fastställde  den

2018-04-10 {fi 35 ett inriktningsbeslut  om att ställa sig bakom
utredningens  förslag  att  ingå  i en gemensam  överförtnyndarnämnd

för  Ostra  Kronoberg  samt  att  uppdra  åt utredarna  att  upprätta  förslag

till  avtal  och  reglemente  för  den  gemensamma  nämnden  för  beslut  i

kornmunfullmäktige  senast  den  30 september.  Kommunfullmäktige  i

Alvesta  kornmun  har  därmed  i uppdrag  att  besluta  om  samverkan

samt  goåänna  förslag  till  gemensamt  reglemente  och  avtal  för  den

gemensarnma  överförmyndarnämnden  som  har  överlämnats  till

Alvesta  kommun  från  utredarna.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  samverka  i en gemensam  nämnd  för  överförmyndarverksarnhet

Östra  Kronoberg  från  och  med  2019-01-01.

2.  anta  reglemente  för  överförmyndarnämnden  Östra  Kronoberg  att

gälla  från  och  med  2019-01-01.

3. godkänna  avtal  gällande  överförmyndarnämnden  Östra  Kronoberg

att  gälla  från  och  med  2019-01-01.

Protokollet  skickas  till

Kanslichef,  Växjö  kornmun

Överförmyndarnämnden

Samtliga  berörda  kommuner

Justeiingsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 95

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS 201  8/267.003

Revidering  av  nämndernas  reglementen  med  anledning  av

att  en  ny  kommunallag  trädde  i kraft  den  I januari  2018

(SFS  2017:725)

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen,  daterat  den ll  september

2018.

2 , Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  28

augusti  2018.

3 . Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  20  juli  2018.

4 . Förslag  till  reglemente  för  omsorgsnämnden,  senast  reviderad

den  28 november  2017.

5 . Förslag  till  reglemente  för  individ-  och  familjeomsorg,  senast

reviderad  den  28 november  2017.

6 . Förslag  till  reglemente  för  utbildningsnämnden,  senast  reviderad

den  27 september  2016.

7 . Förslag  till  reglemente  för  kultur-  och  fötidsnämnden,  senast

reviderad  den  27 september  2016.

8 . Förslag  till  reglemente  för  nämnden  för  samhällsplanering,

antagen  den 16 december  2018.

9 . Förslag  till  reglemente  för  nämnden  för  myndighetsutövning,

senast  reviderad  den  28 november  2017.

10 . Förslag  till  reglemente  för  krisledningsnämnden,  antagen  den 1

mars  2016.

11 . Förslag  till  reglemente  för  valnämnden,  antagen  den 16

december  2014.

Redogörelse

Den  1 januari  2018  trädde  den  nya  kommunallagen  (SFS  2017:725)  i

kraft  som  ersatte  den  tidigare  kommunallagen  från  1991  (SFS

1991  :900).  Med  anledning  av den  nya  kornmunallagen  (SFS

2017:725)  så föreslår  kornmunledningsförvaltningen  att

redaktionella  ändringar  i form  av lagnimshänvisningarna  i

nämndernas  reglementen  görs  så att  de motsvarar  lagnirnmen  i den

nya  kornmunallagen  (SFS  2017:725).

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att godkänna  förslag  till  redaktionella

ändringar  av nämndernas  reglementen  enligt  kommunallagen  (SFS

2017:725).

Justeringsmännens  sign
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Kommunfullmäktige

Protokollet  skickas  till

Samtliga  nämnder

SlgIl Beslutsexpediering

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 96

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS 201  8/151  .040

Beslut  om  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen,  daterat  den Il  september

2018.

2. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat

den  28 augusti  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,

daterad  den  20 april  2018

4. Förslag  till  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

daterad  den 18 april  2018

Redogörelse

I kommunallagen  och  i lagen  om  kommunal  redovisning  finns  regler

för  hur  kommuner  och  landsting  ska sköta  sin  ekonomiska

förvaltning.  Där  beskrivs  bland  annat  att kornmuner  och  landsting

ska ha en god  ekonomisk  hushållning  med  mål  och  riktlinjer  för  sin

ekonomi  och  verksarnhet.  Lagen  anger  också  att  kommunfullmäktige

ska besluta  om  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning.  God

ekonomisk  hushållning  innebär  att såväl  kommunens  finansiella  som

verksarnhetsmässiga  mål  uppnås,  att  verksarnheten  bedrivs

långsiktigt,  ändamålsenligt  och  effektivt  samt  att  ekonomiska

aktiviteter  sker  i enlighet  med  lagar,  regler  och  etablerade  nornner.

Begreppet  god  ekonomisk  hushållning  har  således  både  ett finansiellt

perspektiv  och  ett verksamhetsperspektiv.

I samband  med  framtagandet  av riktlinjer  för  god  ekonomisk

hushållning,  har  kornmun1edningsförvaltningen  även  upprättat

förslag  till  riktlinjer  för  målstyn'ffng,  riktlinjer  för  budget  och

redovisning  samt  ägardirektiv  för  kommunens  helägda  aktiebolag.

Yrkanden

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

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  anta  riktlinjer  för  en god  ekonomisk

hushållning.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Kommunfullmäktige

KF  g 97 KS  201  8/1  52.040

Beslut  om  riktlinjer  för  målstyrning

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen,  daterat  den  1l  september

2018.

2.  Protokoll  från  koinmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den

28 augusti  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  20 april  2018.

4.  Förslag  till  riktlinjer  för  målstyniing,  daterad  den  18 april

2018.

Redogörelse

Kraven  på  koinmunens  målstymng  regleras  i kommunallagen,  bland

annat  i kapitel  fem  om  komrnunfiillmäktiges  ansvar  för  att  besluta

om  mål  och  riktlinjer  för  verksamheten.  Budgeten  och  flerårsplanen

ska  enligt  kommunallagen  innehålla  mål  och  riktlinjer  för

verksarnheten  som  är av  betydelse  för  god  ekonomisk  hushållning.

Vad  god  ekonomisk  hushållning  innebär  för  Alvesta  kommun

föreslås  kommunfullmäktige  fastställa  i "Riktlinjer  för  god

ekonomisk  hushållning".

Målstyöng  syftar  till  att  påverka  beteendet  i organisationen  mot  ett

önskat  resultat.  Kommunen  är en organisation  med  flera

beslutsnivåer  och  olika  typer  av  verksarnheter,  vilket  gör  det  särskilt

viktigt  att  det  finns  en "röd  tråd"  i målstyöngen.

Riktlinjerna  ska  fungera  oberoende  av organisationsmodell  och

löpande  förändringar  i hanteögen  och  innefattar  också  de helägda

aktiebolagen.  I samband  med  framtagandet  av  riktlinjer  för

målstying,  har  kommunledningsförvaltningen  även  upprättat

förslag  till  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,  riktlinjer  för

budget  och  redovisning  samt  ägardirektiv  för  komrnunens  helägda

aktiebolag.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  anta  riktlinjer  för  målstyöng.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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KF  g 98

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS 201  8/1 53.040

Beslut  om  riktlinjer  för  budget  och  redovisning

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelse  daterat  den 1l  september

2018.

2. Protokoll  från  kommunstyrelsen  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  koinmrinledningsförva1tningen,  daterad

den  20 april  2018.

4.  Förslag  till  riktlinjer  för  budget  och  redovisning,  daterad  den

18 april  2018.

Redogörelse

Komrnunstyrelsen  fick  i samband  med  kommunfullmäktiges  beslut

om  mål  och  budget  2018,  i uppdrag  att ta firam  förslag  till

investeringsprocess  inför  budget  2019  och  förslag  till  modell  för

över-  och  underskottshantering.  Kornmun1edningsförvaltningen

bedömde  att  det  fanns  behov  av att  ta fram  styrdokument  för  den

totala  ekonomistyöngen  för  att få en helliet,  varför  föreliggande

dokument  har  utarbetats.

Kraven  på  kornmunens  ekonomihantering  regleras  i komtnunallagen

och  i den  komrnunala  redovisningslagen.  I dessa  hänvisas  också  till

annan  lagstiftning  och  till  förarbeten  till  lagarna.  Redovisningsfrågor

styrs  även  av god  redovisningssed  för  kornmuner,  vilken  i första

hand  utarbetas  av Rådet  för  kornmunal  redovisning  genom  dess

rekornmendationer,  informationer  och  yttranden.  Ovan  beskrivna

regelverk  täcker  både  övergripande  och  i flera  detaljer  komrnunens

budgetering  och  redovisning.  Syftet  med  föreliggande  riktlinjer  är

därför  att  reglera  de delar  av ekonomihanteringen  där

komtnunfullmäktige  vill  göra  preciseringar,  förtydliganden  och

utvidgningar  i förhållande  till  gällande  regelverk.

Riktlinjerna  är skrivna  för  att fungera  oberoende  av

organisationsmodell  och  löpande  förändringar  i hanteringen.  I

samband  med  framtagandet  av riktlinjer  för  budget  och  redovisning,

har  kommunledningsförvaltningen  även  upprättat  förslag  till

riktlinjer  för  målstying,  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning

samt  ägardirektiv  för  komrnunens  helägda  aktiebolag.

Justeringsmännens  sign
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Kommunfullmäktige

Yrkanden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Per  Ribacke  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  att  anta  riktlinjer  för  budget  och  redovisning.

2.  ge kornrnrinstyrelsen  i uppdrag  att  ta fram  och  besluta  om  mer

detaljerade  direktiv  som  komplement  till  riktlinjerna  gällande

budgetprocessen,  investeringar  och  den  ekonomiska

rapporteringen  samt  över-  och  underskottshanteringen.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign
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Kommunfullmäktige

KF  g 99

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS  201  8/230.730

Svar  på  motion  (-) om  bemannade  förstahjälpenbilar

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen  daterat  den  1l  september  2018.

2.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

3.  Tjänsteslaivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  27 juni  2018.

4.  Synpunkterfrånomsorgsförvaltningen,dateradden11januari

2018.

5.  Motion,dateradden26juni2017.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  26 september  2017  föreslås  kommunen

köpa  in  förstahjälpenbilar.  Bakgninden  är enligt  motionären  att  äldre

personer  på  landsbygden  är oroliga  för  att det  är svårt  att  få  hjälp  vid

sjukdom  eller  olycka.  Motionären  menar  att  förstahjälpenbilarna  ska

placeras  på  lämpliga  platser,  främst  på  landsbygden  för  att  kunna

täcka  landsbygdens  behov  med  sjukvårdskunnig  personal,  för  att  ge

första  hjälpen  eller  enklare  vård.  Motionären  föreslår  även  att

förstahjälpenbilarna  kan  hjälpa  till  med  snöskottning  eller  röjning  av

nedblåsta  träd.

Kommunledningsförva1tningen  gör  bedömningen  att  införandet  av

bemannade  förstahjälpenbilar,  i enlighet  med  motionärens  förslag

och  införandet  av  en kommunal  beredskapsorganisation  som  ska

underbygga  tjänsten  utgör  en stor  resursåtgång  utifrån  flera  olika

aspekter.  Framförallt  bedöms  frågan  om  mottagning  av larm  och

prioritering  av inkomna  larm  som  svår  för  kornmunen  att  själva

tillhandahålla.  Denna  typ  av  tjänst  bör  således  upphandlas.

I Alvesta  komtnun  är det  Värends  räddningstjänst  som  ansvarar  för

akut  räddningstjänst.  Det  finns  brandstationer  i Alvesta,  Moheda  och

Vislanda.  Dessa  stationer  är bemannade  av  deltidstyrkor  som  har

jour  dygnet  runt.  Därutöver  finns  det  ett  räddningsvärn  i Grimslöv.

Omsorgsnämnden  i Alvesta  kommun  har  visst  ansvar  för

kornrnunens  äldre  personer  som  har  insatser  i form  av exempelvis

hemsjukvård  och  hemtjänst.

Region  Kronoberg  är den  myndighet  som  ansvarar  för  sjukvård  och

den  akuta  sjukvården  i regionen.  SOS  Alarm  ansvarar  för,  och  bistår

regionen  med  prioritering  av larm  i samband  med  akuta  händelser.

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

:i(az)



Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-09-25

För  att  kunna  erbjuda  landsbygden  tillgång  till  förstahjälpenbilar  så

krävs  att  bilarna  bemannas.  För  att  ha  möjlighet  att  bemanna  en bil

dygnet  runt  i ett  år så beräknas  det  behövas  6 -7  heltidstjänster.  Om

förstahjälpen  bilen  ska  bemannas  av sjukvårdsutbildad  personal,  som

dänitöver  har  utbildning  för  användning  av motorsåg  och  är lämplig

att  skotta  snö,  kan  antalet  personer  som  bemannar  bilen  behöva  ökas

ytterligare.

Mot  bakgnind  av remissinstansernas  bedömningar  föreslås  därmed

att  motionen  avslås.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  avslå  motionen  med  hänvisning  till

remissinstansernas  bedömningar.

Protokollet  skickas  till

Motionsställaren

Justenngsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

22(37)



!a!'orr»'e"rrWnf

Kommunfullmäktige

KF5100

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS  201  8/241  .860

Beslut  om  elevavgift  för  Alvesta  Musikskola

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen  daterat  den  1l  september  2018.

2.  Protokoll  från  kornrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti.

3.  Protokoll  från  kultur-  och  fötidsnämnden,  daterad  den  Il  juni

2018.

4.  Tjänsteslaivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterade

den  25 maj  2018.

Redogörelse

Alvesta  Musikskola  är en viktig  del  av Alvesta  kommuns  kultur-  och

fötidsverksamhet.  Musikskolan  erbjuder  kvalificerad  rindervisning  i

en verksamhet  som  präglas  av stimulerande  och  glädjefyllda  möten.

Lärandet  sker  utifrån  varje  elevs  förutsättningar  och  förmåga.  I

dagsläget  har  musikskolan  270  elever  fördelat  på  8 lärare.

I vår  strävan  att  göra  musikskolans  verksamhet  ännu  mer  jämlik  och

förbättra  möjligheterna  för  fler  barn  och  unga  att  delta  i

verksarnheten  så föreslår  vi  en ändring  av elevavgiften.  Detta  mot

bakgnind  till  de medel  (demokratiprojektet)  som  avsatts  i budget

2018  för  att  öka  tillgängligheten  och  mångfalden.

Nuvarande  avgifter

Ämneskurs  900;-/termin

Ämneskurs  (barn  2) 600;-/termin

Ämneskurs  (barn  3) 400;-/termin

Ensemblekurser  600;-/termin

EleviEnsemblekurser  som  deltar  i ämneskurs  200;-/termin

Instrumenthyra  300;-/termin

Maxtak  1900;-/termin

Förslag  på  ny  avgift

Ämneskurs  500;-/termin

Ensemblekurser  200;-/termin

Instnimenthyra  300;-/termin

Vuxenelev  (i mån  av  plats)  1200;-/termin

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Maxtak  1500;-/termin

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Yrkanden

Matz  Athley  (M)  yrkar  avslag  till  kornmunstyrelsens  förslag  till

beshit.

Frida  Christensen  (S) yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Sven Sunesson  (C) yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  kornrnunstyrelsens  förslag  till

beslut.

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

Birgit  Andersson  (MP)  yrkar  bifall  till  komrnunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Dimitru  Dnigas  (V)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslutsgång

Ordföranden  finner  att  det  finns  två  förslag  till  beslut.  Ett  är Matz

Athley  (M)  avslagsyrkande  och  det  andra  är kommunstyrelsens  förslag

till  beslut.  Ordförande  ställer  sedan  Matz  Athely  (M)  avslagsyrkandet

mot  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut  och  finner  per  acklamation  att

kommunfullmäktige  beslutar  enligt  kornmunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att anta  förändring  av elevavgiften  på

musikskolan  enligt  ovan.

Protokollet  skickas  till

Kulturchefen

Justeringsmännens sign I l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20'1 8-09-25

KS 201  8/001  .439
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Svar  på  medborgarförslag  om  att  inrätta  tjänst  som

kommunekolog

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornrnunstyrelsen  daterat  den 1l  september  2018.

2. Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  28

augusti.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 10  juli  2018.

4. Protokoll  från  nämnden  för  samhällsplanering,  daterad  den  20

juni  2018.

5. Medborgarförslag,dateradden2januari2018.

Redogörelse

I ett medborgarförslag  som  inkom  den  2 januari  2018  föreslås  Alvesta

kommun  inrätta  en tjänst  som  kornmunekolog.  Förslagsställaren  betonar

därmed  betydelsen  av ekologisk  kompetens  i kornmunen  för  att arbetet

med  hållbar  utveckling  inom  kommunen  ska kunna  fortgå.

Förslagsställaren  menar  vidare  att en komrnunekolog  ska bistå  med

kompetens  inom  projektledning,  naturvårdsområdet,  strandskydd,

naturvård  och  vid  handläggning  av bygglovsremisser  etcetera.

Medborgarförslaget  har  beretts  av nämnden  för  sarnhällsplanering  den

20 juni  2018. Nämnden giorde bedömningen att det i en kornmun av
Alvestas  storlek  inte  finns  arbetsunderlag  och  inte  heller  ekonomiskt

utrymme  för  att  inrätta  en heltidstjänst  som  kommunekolog  inom

Alvesta  kornmun.  Kompetens  inom  naturvårds-  och  hållbarhetsområdet

finns  inom  flera  yrkeskategorier.  Vid  de tillfällen  som

specialistkompetens  bedöms  vara  nödvändig  så finns  det  möjlighet  att

köpa  in  konsulttjänster.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att anse medborgarförslaget  som  besvarat

med  hänvisning  till:

1.  att det  inte  finns  ekonomiskt  utrymme  eller  arbetsmaterial  för

att inrätta  en heltidstjänst  som  kommunekolog.

2. kompetens  inom  naturvårds-  och  hållbarhetsområdet  finns  inom

flera  yrkeskategorier.

3. vid  de tillfällen  som  specialistkompetens  bedöms  vara

nödvändig  så finns  det  möjlighet  att köpa  in  konsulttjänster

4.  undersöka  möjligheter  till  samverkan  mellan  grannkornmunerna

om en gemensam  tjänst  som  kommunekolog

Justeringsmännens  sign

ki'a";'

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Protokollet  skickas  till

Förslagsställaren

Förvaltningen  för  san'föällsplaneringen

Justeringsmännens sign , I Beslutsexpediering
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Kommunfullmäktige

KF  g 102

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

20'1 8-09-25

KS 201  8/252.315

Sida
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Beslut  om  höjning  av  felparkeringsavgiffer  i Alvesta

kommun

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornrnunstyrelsen  daterat  den 1l  september  2018.

2. Protokoll  från  kornrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad

den 1l  juli  2018.

4. Protokoll  från  nämnden  för  samhällsplanering,  daterat  den  20

juni  2018.

5. Bilaga  1: Förslag  på höjning  av parkeringsavgifter.

Redogörelse

Förvaltningen  för  samhällsplanering  har  föreslagit  en höjning  av

avgifterna  för  felparkering  i Alvesta  kornmun.  Idag  är

felparkeringsavgifterna  300  kronor  för  samtliga  trafiköverträdelser

fönitom  parkering  utan  tillstånd  på anvisad  plats  för  rörelsehindrade

som  bötläggs  med  700  kronor.  Förvaltningen  för  samhällsplanering

menar  vidare  att  nuvarande  parke  ringsavgifter  i Alvesta  kommun  är

lägre,ijämförelse  med  andra  kommuner  i Region  Kronoberg.

Nämnden  för  samhällsplanering  behandlade  ärendet  på sitt

sammanträde  den  20 juni  2018  och  beslutade  att  föreslå

kommunfullmäktige  att  besluta  enligt  det  förslag  till  höjning  av avgifter

för  felparkering  som  framgår  av medföljande  bilaga.

Höjningen  innebär  kortfattat  att  följande  avgifter  för  felparkering  är:

1.  400  kronor  om  avgift  inte  är betald,  om  parkeringsskiva  saknas

eller  parkering  längre  tid  än tillåten.

2. 1000kronorvidparkeringutantillståndpåplatsanvisadför

rörelsehindrad.

3. 700  kronor  för  övriga  överträdelser.

Det  fullständiga  förslaget  på  höjning  av avgiffer  för  felparkering  för

olika  överträdelser  framgår  av medföljande  bilaga.

Yrkanden

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  avslag  till  kornmunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Anita  Lindstedt  (S) yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Dimihu  Drugas  (V)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Beslutsgång

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Ordföranden  firu'ier  att  det  finns  två  förslag  till  beslut.  Ett  är Lars-Olof

Franz6ns  (AA)  avslagsyrkande  och  det  andra  är kommunstyrelsens

förslag  till  beslut.  Ordförande  ställer  sedan  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)

avslagsyrkandet  mot  nämnden  för  sarnhällsplanerings  förslag  till  beslut

och  finner  per  acklamation  att  kommunfullmäktigen  beslutar  enligt

kornrnunstyrelsens  förslag  till  beshit.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att avgiften  för  felparkering  i Alvesta

kommun  höjs  enligt  medföljande  bilaga.

Höjningen  innebär  kortfattat  följande:

1.  400  kronor  om  avgift  inte  är betald,  om  parkeringsskiva  saknas

eller  parkering  längre  tid  än tillåten.

2. 1000kronorvidparkeringutantil1ståndpåplatsanvisadför

rörelsehindrad.

3. 700  kronor  för  övriga  överträdelser.

Protokollet  skickas  till

Förvaltningen  för  samhällsplanering

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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2018-09-25

Kommunfullmäktige

KF5103 KS 201  8/253.214

Beslut  om  detaljplan  för  del  av  Lekaryd  3:21

Sida
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Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen  daterat  den 1l  september  2018.

2. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti.

3.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den 1l  juli  2018.

4.  Protokoll  från  nämnden  för  sarnhällsplanering,  daterat  den  20

juni  2018.

5. Utlåtande,  daterat  den 1 juni  2018.

6. Planbeskrivning:FörslagtilldetaljplanfördelavLekaryd3:21,

daterat  den 1 juni  2018

7. Bilaga  1 : Plankarta,  daterad  den I juni  2018.

Redogörelse

Nämnden  för  samhällsplanering  gavs  i uppdrag  enligt  beslut  2015-04-

07 Fg 28 att  utarbeta  och  samråda  förslag  till  detaljplan  för  ny

bostadsbebyggelse  i Lekaryd.  Förvaltningen  för  samhällsplanering  har

därmed förberett ett förslag på deta5p1an för del av Lekaryd 3 :2 som
behandlades  på  nämndens  sammanträde  den  20  juni  2018.

Detaljplan  för  del  av Lekaryd  3:21 syftar  till  att  möjliggöra

nybyggnation  av småhus  i ett attraktivt  läge  och  som  är anpassade  till

kulturlandskapets  fönitsättningar.  Planen  har  varit  föremål  för  samråd

under  tiden  2017-10-02  - 2017-  10-23.  Under  samrådstiden  har  2

yttranden  utan  synpunkter  och 13 yttranden  med  synpunkter  inkornmit.

Efter  sarnrådstiden  har  l yttrande  ritan  synpunkter  och  1 yttrande  med

synpunkter  inkommit.  Sammanfattningsvis  har  inkomna  synpunkter

berört  säkerställande  av väghållarskapet  för  Hanaslövsvägen,  störningar

från  Hanaslövs  skidanläggning,  brandvattenförsörjning,  omfattning  av

föreslagen  bebyggelse,  avskärmning  mot  befintliga  bostäder,  natur-  och

rekreationsvärden  etcetera.

Inkomna  synpunkter  har  föranlett  ändringar  och  kompletteringar  i

planhandlingarna.  Planornrådet  har  utökats  till  att inkludera  delar  av

Hanaslövsvägen  för  att ändra  tidigare  markreglering  från  kvartersmark

till  allmän  platsmark.  Störningar  från  Hanaslövs  skidanläggning  har

utretts  och  redovisats.  Förtydliganden  har  gjorts  vad  gäller  exempelvis

strandskydd  och  brandvattenförsörjning.  Förändringar  i den  södra  delen

av planområdet  har  också  gjorts  med  anledning  av att markförhållanden

ej var  tillfredställande.  Detta  påvisades  i den  geotekniska

undersökningen  som  genomfördes  efter  samrådet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Nämnden  för  samhällsplanering  beslutad  den IO april  2018  NFS  Fg 16

att ställas ut för granskning enligt plan- och bygglag (2010:900) kap 5 {S3
18.

Planen  har  varit  utställd  för  granskning  under  tiden  2018-04-23  - 2018-

05-14.  Under  granskningstiden  har  nio  yttranden  utan  synpunkter  och

tre yttranden  med  synpunkter  inkommit.  Inkomna  synpunkter  har  berört

buller  och  övriga  störningar  från  Hanaslövs  föluftsområde  samt

cykelkommunikation  från  centralorten  till  Lekaryd.  Inkomna

synpunkter  har  inte  föranlett  några  förändringar  av planförslaget  inför

antagandet.

Yrkanden

Thomas  Öhling  (M)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Hagart  Valtersson  (C)  yrkar  bifall  till  koinmunstyrelsens  förslag  till

beshit.

Matz  Athley  (M)  yrkar  bifall  till  kornrnunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att anta  förslag  till  detaljplan  för  del  av

Lekaryd  3:21 med  stöd  av plan-  och  bygglagen  (2010:900)  5 kap  FS) 27.

Protokollet  skickas  till

Nämnden  för  sarnhällsplanering

Justeringsmännens  sign Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 104

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS 2018/272.220

Beslut  om  rivning  av  bostäderna  i Rönnedal  och  vision  för

Rönnedal

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen,  daterat  den 1l  september

2018.

2. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  21 augusti  2018.

4. Protokoll  från  Alvesta  Kommunföretag  AB,  daterat  den  22 maj

2018.

5. Protokoll  från  AllboHus  Fastighets  AB,  daterat  den  23 mars

2018.

Redogörelse

Migrationsverket  har  hyrt  85 lägenheter  i bostadshus  i kvarter  Rönnedal

icentrala  Alvesta.  Under  2018  kommer  Migrationsverket  succesivt  att

lämna  Röru'iedal  och  samtliga  lägenheter  kommer  att  vara  återlämnade

till  AllboHus  Fastighets  AB  senast  vid  årsskiftet  2018-2019.

Kommunstyrelsen  ska därmed  ta ställning  till  åtgärder  för  bostadshusen

ikvarter  Rönnedal  efter  att  Migrationsverket  har  lämnat  lägenheterna.

Då  ärendet  är av principiell  beskaffenhet  beslutade  styrelsen  för  Alvesta

Kommunföretag  AB  den  22 maj  e) 23 att  ärendet  ska behandlas  av

kommunfullmäktige.

Den 23 mars 2018 Ffi 28 föreslog styrelsen för AllboHus  Fastighets AB
att byggnaderna  ska  rivas.  Alvesta  Kommunföretag  beslutade  den  22

maj 2018 Ffi 23 att ställa sig bakom AllboHus  Fastighets förslag. Vid
sarnma  sammanträde  beslutade  Alvesta  Kommunföretag  AB  att föreslå

kornmunfullmäktige  att  byggnaderna  ska  rivas  i enlighet  med  styrelsen

för  AllboHus  Fastighets  AB:s  förslag  samt  uppdra  åt komrnunstyrelsen

att ta fram  en vision  och  utvecklingsplan  för  Rönnedal  i samarbete  med

nämnden  för  samhällsplanering.

Yrkanden

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  på bordläggning  av ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden  finner  att det  finns  två  förslag  till  beslut.  Ett  är Lars-Olof

Franz6ns  (AA)  bordläggningsyrkande  och  det  andra  är

kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Ordförande  ställer  sedan  Lars-

Olof  Franz6ns  (AA)  bordläggningsyrkande  mot  komrnunstyrelsens

Justeringsmännens  sign

1 /7

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-09-25

förslag  till  beslut  och  finner  per  acklamation  att  kornmunfiillmäktigen

beslutar  enligt  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  förslag  till  beslut.

Beslut

Kommunfiillmäktigen  beslutar  att  bordlägga  ärendet.

Protokollet  skickas  till

Tillförordnad  Kornmunchef

Allbohus  Fastighets  AB

Alvesta  Kornmunföretag  AB

Justeringsmännens  sign Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5105

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS 2018/012.730

Sida
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Redovisning  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

av  ej verkställda  beslut  enligt  SoL  och  LSS

Beslutsunderlag

1. Redovisning från nämnden för individ-  och fami5eomsorg, daterad den 3
juli  2018.

Redogörelse

Enligt 16 kap. 6 f fl och 6 h fl socialtjänstlagen, SoL, samt enligt 28 f
E3 och 28 h Fg lagen om stöd och service till  vissa funktionshindrade,
LSS,  ska  omsorgsnäinnden  kvartalsvis  till  Inspektionen  för  vård  och

omsorg,  IVO,  kornmunens  revisorer  samt  till  kommunfullmäktige

rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 Fg SoL och 9 fi LSS
som  inte  har  verkställts  inom  tre  månader  från  dagen  för  beslutet.

Förslag  till  beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  godkäru'ia  redovisningen.

Protokollet  ska  skickas  till

Omsorgsnämnden

Juste*gsmännens  sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

KFg106

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS  201  8/161  .OOO

Anmälan  och  svar  på  interpellation  från  David

Kristiansson  (SD)  till  utbildningsnämndens  ordförande

Lars-Olof  Petersson  (S)  angående  skolpersonals

lämplighet

Beslutsunderlag

1.  Interpellation,  daterad  den  7 maj  2018.

Redogörelse

David  Kristiansson  (SD)  har  i en interpellation  till

utbildningsnämndens  ordförande  Lars-Olof  Petersson  (S)  ställt

frågor  angående  skolpersonals  lämplighet.  Björn  Tisjö  (M)

aktualiserar  frågan  om  interpellationen  får  ställas  eftersom  det  berör

ett  internt  personalärende.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  interpellationen  får  ställas  vid

dagens  sammanträde.

Kommunfullmäktige  beslutar  att  interpellationen  anses  besvarad.

Protokollet  skickas  till

David  Kristiansson  (SD)

Justeringsmännens  sign

7y,t1

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KS 201 8/1 88.000

Anmälan  och  svar  på enkel  fråga  från  Lars-Olof  Franzån

(AA)  till  Mats  Martinsson  (S) angående  utflytning  av

omsorgstagare  från  boendet  Biyggaren.

Beslutsunderlag

1.  Enkelfråga,dateradden15september2018.

Redogörelse

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  har  ställt  följande  fråga  till  omsorgsnämndens

ordförande  Mats  Martinsson  (S)  om  utflytning  av omsorgstagare  från

boendet  Bryggaren.

1.  Till  vilket  beslut  bygger  Omsorgsförvaltningen  neddragning  av

40-ta1et  platser  inom  särskilt  boende?

Mats  Martinsson  (S)  har  delgivit  kornmunfullmäktige  ett  yttrande  som

svar  på  frågan  och  frågan  besvaras  därmed  på  dagens  sammanträde.

Beslut

1.  Kommunfullmäktige  beslutar  att  frågan  får  ställas  vid  dagens

sarnmanträde.

2.  Kornmunfullmäktige  beslutar  att  frågan  anses  besvarad.

Protokollet  skickas  till

Lars-Olof  Franzån  (AA)

Mats  Martinsson  (S)

Justeringsmännens sign 4 l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoIl
Sammanträdesdatum

2018-09-25

KF g 108

Val  och  entledigande

Redogörelse

Inga entledigande  eller  val har behandlats  vid  dagens sammanträde.

Justeringsmännens  sign

!X:'(-)'(,,

Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-09-25

KF  g 109

Meddelanden

Redogörelse

Inga  meddelanden  finns  att  delge  komrnunfullmäktige  inför

samrnanträdet,

Förslag  till  beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign

Mu

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  25 september  2018
g

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

1.  Per  Ribacke s I

2.  Frida  Christensen s I

3.  Robert  Olesen s I

4.  Rose-Marie  Larsson s I

5.  Sebastian  Ohlsson s Phlogy  Ludiongo 1

6.  Peter  Johansson s I

7.  Lars-Olof  Petersson s 1

8.  Lisbeth  Holmqvist s I

9.  Jessica  Håkansson s 1

IO. Johnny  Lundberg s I

11.  Tomas  Hedevik s I

12.  Anita  Lindstedt s 1

13.  Tommy  Mases s I

14.  Thomas  Haraldsson c 1

15.  Sven  Sunesson c I

16.  Monica  Pihl c I

17.  Jonas  Engkvist c Mats  Nilsson 1

18.  Hagart  Valtersson c I

19.  Andreas  Nilsson c
Sven-Åke

Berggren
I

20. Helåne  Andersson c I

21. Birgit  Andersson MP I

22.  Anita  Thörn  von  Rosen MP 1

23. Thomas  Johnsson M I

24. Mikael  Johansson M 1



25. Helen  Gustavsson
M 1

26. Matz  Athley
M 1

27. Niclas  Salomonsson
M I

28. Gunilla  Gustafsson M 1

29. Tomas  Öhling M I

30. Rune  Gustafsson M I

31. Björn  Tisjö M 1

32. Sara  Karlsmo M
John-Erik

Pettersson 1

33. Lennart  Johansson SD

34. David  Kristiansson SD 1

35. Thomas  Falk SD

36. Fredrik  Johansson SD

37. Gustaf  Arvidsson SD

38. Lars-Olof  Franzån AA I

39. Jan-Erik  Svensson AA I

40.  Isabell  Barindelli AA 1

41.  Jan  Johansson AA

42.  Christer  Brincner KD I

43.  Roxana  Sepulveda KD 1

44. Börge  Nielsen v

45. Ola  Andersson v Dimitru  Drugas 1

46. Bengt-Olof  Söderström L I

47. Benny  Lundh

Johansson



48.  Tommy  Ernemyr

49.  Bertil  Olsson,  ordf s I
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