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Plats och tid Den  30 oktober  2018,  klockan  18:30  -  20:01
Sarnmanträdesrummet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Ajourneringme1lang111 ochg112kl.18:35-18:36samt5  112ocJ113k1.18:40-
18:48

Paragrafer

Beslutande

110-  126

Per  Ribacke  (S)

Frida  Christensen  (S)

Sebastian  Ohlsson  (S)

Edina  Maslac  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

,'föita  Lindstedt  (S)

Robert  Olesen  (S)

Martina  Lundström  (S)

Tomas  Hedevik  (S)

Lavinia  Strömberg  (S)

Peter  Johansson  (S)

Sofie  Årdh  (S)

Mats  Martinsson  (S)  ersätter  Otto

Berglund  (S)

Linda  Gustavsson  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Cristina  Haraldsson  (C)

Hagart  Valtersson  (C)

He16ne  Andersson  (C)

Kim  Lindstedt  (C)

Nina  Rydström  (C)  ersätter  Monica

Pihl  (C)

Jonas  Engkvist  (C)  ersätter  Sven

Sunesson  (C)

Hans  Svensson  (V)

Björn  Nilsson  (V)

Anita  Thörn  von  Rosen  ersätter  Hanna

Evelyndotter  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Björn  Tisjö  (M)

Kajsa  Sivertsson  ersätter  Matz

Athley  (M)

Helen  Gustavsson  (M)

Tomas  Ohling  (M)

Gunilla  Gustafsson  (M)

Mikael  Johansson  (M)

Rune  Gustafsson  (M)

Veronika  Kobak  (M)

Cbrister  Brincner  (KD)

Roxana  Sepulveda  (KD)

Ulf  Larsson  (L)

Nellie  Nieminen  (SD)  ersätter  David

Kristiansson  (SD)

Oskar  Andersson  (SD)

He16ne  Nyd6n  (SD)

Anette  Lindström  (SD)

Yvonne  Erlandsson  (SD)

Robin  Bcrg  (SD)

Ulf  Gustafsson  (SD)

Lars-Olof  Franzfö  (AA),

ålderspresident %j110-113
Jan-Eric  Svensson  (AA)

Isabell  Barindelli  (AA)

Jan  Franzfö  (AA)  ersätter  Suzanne

Karlsson  (AA)

Anders  Sandgren  (AA)

UtsesattiuStera  RoxanaSepulveda(KD),FridaChristensen(S)

Övriga närVarande  Stefan  Karlsson,  t.f.  kommunchef

Kjell  Rosenlöf,  utvecklingschef

Magdalena  Glusniewska,  kornmunsekreterare

Therese  Löfqvist,  förvaltningssekreterare

Å,4itt ,!,S  -(,
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Tid och plats  för

justering
Måndagen  den  5 november  2018  klockan  09:00

Alvesta  kornrnun,  kornmunledningsförva1tningen

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ena GI  !ewska

SepuJ Frida  (2I'hristensen  (S)

!/

Justenngsmannens  srgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på

kornmunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskriff

Kommunfullmäktige

2018-10-30

2018-11-06-2018-11-27

6ornmpnlpdnings$va1tni,nger4,  Alvesta

M;gdalena  Glusniewska

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Sida
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Ålderspresident  frågar  kommunfullmäktige  om  utskickad
dagordning  kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnmanträde:
Ålderspresident  leder  förhandlingar  mellan  puåt  1 och  6

1.  Närvaro

2. Val  av justerare

3. Fastställande  av dagordning

4. Revidering  av kornmunfullmäktiges  arbetsordning

5. Val  av valberedning  för  kommunfullmäktige  under  mandatperioden  2018-2022

6. Valavpresidiumikornmunfullmäktigeförmandatperioden2018-2022

7. Anmälan  av motioner

8. Aktuellt  från  revisorerna

9. Svar  på motion  (V)  om  ett  tryggt  och  säkert  sarnhälle

lO. Beslut  om  utökad  kreditram  för  Wexnet

11. Förändringar  av omsorgsnämndens  taxa  för  insatser  enligt  hälso-  och  sjukvårdslagen

12. Tilläggsäskande  från  utbildningsnämnden  om  ökade  lokalkosföader

13.  Alvesta  kornrnuns  delårsrapport  per  augusti  månad  2018

14.  Redovisning  från  omsorgsnämnden  av ej verkställda  beslut  enligt  SoL  och  LSS

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

16. Val  av nya  gnippledare

17. Anrnälan  av interpellationer  och  frågor

18. Val  och  entlediganden

19. Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att godkänna  dagordningen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-30

KS  2017/354.003

Revidering  av  kommunfullmäktiges  arbetsordning

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkommunstyrelsen,dateratden16oktober2018.

2. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  2

oktober  2018.

3. Kornmunfullmäktiges  arbetsordning  utkast

Redogörelse

Inför  ny  mandatperiod  har  det  uppkornmit  ett behov  av att  revidera

kornmunfullmäktiges  arbetsordning.

Nästa  kommunfullmäktige  för  nyvalda  ledamöter  är planerad  för  den

30 oktober och nuvarande 53 i kornmunfullmäktiges  arbetsordning
säger: De år då val av fullmäktige  har ägt rum sammanträder
nyvalda fullmäktige  prsta  gången inovember.

Enligt e19 5 kap. i komrnunallagen ska ledamöterna och ersättarna i
fullmäktige  väljas  för  fyra  år räkiiat  från  och  med  den 15 oktober

yalåret.

Nuvarande  g21 i kommunfullmäktiges  arbetsordning  säger:

Valberedningert ska lägga fram  prslagialla  valärenden som
fullmäktige  ska beharidla med undantag ay valen av fullmäktiges
presidium, valberedning och fjyllnadsval  som inte är or@randeval.

Enligt  föregående  val  har  valberedningen  lagt  fram  förslag  om

fullmäktiges  presidium,  och  förslaget  är att  valberedningen  ska göra

det  även  fortsättningsvis.

Beslut

Kornmunfiillmäktige  beslutar  att

1, Åndraikornmunfullmäktiges  arbetsordning % 3, andra stycket,
till  meningen  "De  år då val  av fullmäktige  har  ägt  rum

sammanträder  nyvalda  fiillmäktige  första  gången  efter  den 15

oktober  sarnma  år".

2.  Ändra  i kommunfullmäktiges  arbetsordning  g21,  fjärde  stycket,

till  "Valberedningen  ska lägga  fram  förslag  i alla  valärenden  som

fullmäktige  ska behandla  med  undantag  av valen  av valberedning

och  fyllnadsval  som  inte  är ordförandeval".

3.  Protokollet  hanteras  med  omedelbar  justering.

Justerin  gsmännens  sign

rL-  [f,,  ly
hL

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Protokollet  skickas  till

Kansliavdelningen

Juste*gsmännens  sign Beslutsexpediering

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-10-30

KS 2018/

Sida
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Val  av  valberedning  för  kommunfullmäktige  under

mandatperioden  2018-2021

Redogörelse

Kornmunfullmäktige ska, enligt 3 6 fi i kommunfullmäktiges
arbetsordning,  vid  sitt  första  sammanträde  för  mandatperioden  välja  1

ledamot  och  I ersättare  från  varje  politiskt  parti  i fullmäktige  till

valberedning.

Valberedningens  uppgift  är att  lägga  fram  förslag  till  alla  val  som

fullmäktige  ska  förrätta  under  mandatperioden.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  för  mandatperioden  2018-2021

utse  följande  ledamöter  och  ersättare  ivalberedningen:

Ledamöter

Per  Ribacke  (S)  ordf.

Thomas  Haraldsson  (C)  vice  ordf.

Hans  Svensson  (V)

Hanna  Evelyndotter  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)

Christer  Brincner  (KD)

Ulf  Larsson  (L)

Robin  Berg  (SD)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Ersättare

Frida  Christensen  (S)

Cristina  Haraldsson  (C)

Björn  Nilsson  (V)

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Roxana  Sepulveda  (KD)

Tim  Kamfjord-Karlsson  (L)

Helföe  Nyd6n  (SD)

Jan-Erik  Svensson  (AA)

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Juste*gsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



ffiöorn"maunQ?

Kommunfullmäktige
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-10-30

KS 2018/

Val  av  presidium  i kommunfullmäktige  för
mandatperioden  2018-2022

Beslutsunderlag

l.  VB  Fg 14, 30 oktober  2018.

Redogörelse

Komrnunfullmäktige ska, enligt 52 i kommunfullmäktiges
arbetsordning,  välja  ett  presidium  bestående  av en ordförande  samt  en
förste  och  en andre  vice  ordförande  (presidium)  före  den 15 november  år
då val  av kornmunfullmäktige  har  ägt  rum.

Valberedningen  föreslår  kornrnunfullmäktige  besluta  att utse  Hagart
Valtersson  (C)  till  ordförande,  Tomas  Hedevik  (S)  till  förste  vice
ordförande  och  Rune  Gustavsson  (M)  till  andra  vice  ordförande.

Beredning

VB 514

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att för  mandatperioden  2018-2021
utse  följande  presidium:

Hagart  Valtersson  (C),  ordförande

Tomas  Hedevik  (S)  förste  vice  ordförande

Rune  Gustavsson  (M),  andre  vice  ordförande

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

8(25)



Kommunfullmäktige

KFg114

Anmälan  av  motioner

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2C)1 8-10-30

KS 2018/

Redogörelse

Sedan  föregående  sarnmanträde  har  en motion  inkornmit:

1.  Motion  (C)  om  mer  öppna  bibliotek.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  överlämna  motionen  till
kornmunstyrelsen  för  beredning  inom  sex månader.

Protokollet  skickas  till

Kornmunstyrelsen

Ju4teringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

9(25)
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Kommunfullmäktige

KF 5115

Aktuellt  från  revisorerna

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-10-30

KS 2018/088.007

Redogörelse

Ingen  information  lämnades  av revisorerna  till  komrnunfullmäktige
vid  dagens  sammanträde.

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

10(25)
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-10-30

KS  201  8/223.000

Sida
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Svar  på  motion  (V)  om  tryggt  och  säkert  samhälle

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånkornmunstyrelsen,dateratden16oktober2018.

2. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  2
oktober  2018.

3. Tjänsteskrivelsefrånkomrnunledningsförvaltningen,dateradden18september
2018.

4. Motion,dateradden15juni2018.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  15 juni  2018  föreslår  Börje  Nielsen  (V)
att  Alvesta  ska mer  aktivt  verka  för  att få fler  poliser  stationerade  i
vår  kommun.  Börge  Nielsen  anför  i sin  motion  att det är viktigt  att
de som  bor  ikommunen  känner  att de kan  få hjälp  när  något
allvarligt  händer  och  polisen  har  en viktig  roll  såväl  i det
förebyggande  arbetet  som  när  något  har  Mnt.

Kornrnun1edningsförva1tningen  har  yttrat  sig  i ärendet.  I början  av
september  initierade  den  nye  beredskaps-  och  säkerhetsstrategen  ett
arbete  med  att  samordna  säkerhetsrelaterade  uppgifter  inom  Alvesta
kommun.  Tillsarnmans  med  berörda  förvaltningar  och
Polismyndigheten  ska detta  arbete  resultera  i bland  annat  ökad
trygghet  för  boende  ikornmunen.

Polismyndigheten  har  med  sitt  medborgarlöfte  2017-2018  pekat  på
ett  antal  åtgärder  för  att  skapa  en mer  synlig  och  aktiv
brottsförebyggande  polisiär  närvaro  i Alvesta  kornmun.  De  har  även
avdelat  tre poliser  med  särskilt  ansvar  för  Alvesta  kommun.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  motionen  är besvarad  med
hänvisning  till  kornmunledningsförvaltningens  yttrande.

Protokollet  skickas  till

Motionsställaren

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-10-30

KS  201  8/1 34.040

Beslut  om  utökad  kreditram  för  Wexnet

Beslutsunderlag

4. Protokollfrånkornmunstyrelsen,dateratden16oktober2018.

5. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den 2
oktober  2018.

6. Tjänsteskrivelse  från  komtnunledningsförvaltningen,  daterad
den  7 augusti  2018.

7. Protokoll  styrelsemöte  från  Alvesta  Elnät  AB.
8. Protokoll  styrelsemöte  från  Alvesta  Energi  AB.
9. Protokoll  styrelsemöte  från  BIVA  AB.
10. Skrivelse  från  Wexnet  AB  om  utökning  av kreditram,  daterad  9

oktober  2017.

Redogörelse

Styrelsen  för  Wexnet  AB  diskuterade  under  våren  2017  frågan  om
behovet  av en utökning  av den  för  företaget  gällande  kreditramen.
Det  uppkomna  behovet  av utökning  av kreditramen  beror  på den
kraftiga  utbyggnaden  av fibernätet  som  nu  sker  och  som  man  kan  se
kommer  att fortsätta.

Enligt  aktieägaravtalet  för  Wexnet  AB  från  22 april  2013  stadgar
punkten  7.2 att  bolaget  äger  ta upp  extern  finansiering  om  40
miljoner  kronor.  Företagets  bedömning  är att 40 miljoner  kronor  i
dagens  situation  är otillräckligt  och  bör  ändras  till  120  miljoner
kronor.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att

1.  Ställa  sig  bakom  förslaget  om  en höjning  av kreditramen  för
Wexnet  AB  från  40 miljoner  kronor  till  120  rniljoner  kronor.

2. Ställa  sig  bakom  nödvändig  ändring  av Wexnet  AB:s
aktieägaravtal.

Protokollet  skickas  till

Wexnet  AB,  Alvesta  Kommunföretag  AB,  Alvesta  Energi  AB,
Växjö  kommun,  Lessebo  kornmun  och  Tingsryds  kornrnun,  för
kännedom.

}J,urs,It,)e»rinJ,gJmäPnn,e(:s s.i.,7, I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-10-30

KS 2018/294.779

Förändringar  av  omsorgsnämndens  taxa  för  insatser
enligt  hälso-  och  sjukvårdslagen

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsen,  daterat  den 16 oktober  2018.
2. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  2

oktober  2018.

3. Protokoll  från  Omsorgsnämnden,  daterad  18 juni  2018.
4. Tjänsteskrivelse  från  omsorgsnämnden,  daterad  18 maj

2018.

Redogörelse

Omsorgsförvaltningen  ser ett  behov  av att  ändra  vissa  riktlinjer  och
nitiner  gällande  taxan  för  insatser  enligt  hälso-  och  sjukvårdslagen,
HSL.

Med  anledning  av att den  paragraf  i HSL  som  rör  komrnunens  uttag
av avgift, 17 kap. 8 fi, nu är ändrad till att överensstämma med
motsvarande paragrafen i Socialtjänstlagen, 8 kap. 5 fl l p SoL, det
vill  säga att avgiftsuttaget  max  'ffir  uppgå  till  en tolftedel  av O.5392
gånger  prisbasbeloppet  föreslås  att  även  maxtaxan  för  hälso-  och
sjukvårdsinsatser  höjs  till  samma  nivå  vilket  motsvarar  2 044  kr  i
månaden  för  2018.  Avgifter  för  insatser  enligt  HSL  och  enligt  SoL
räla'ias  alltid  samman  vilket  innebär  att den  enskilde  inte  debiteras
mer  än 2 044  kr  per  månad  för  dessa  insatser.

Avgift  för  kornmunal  hälso-  och  sjukvård  inklusive  delegerade
insatser  är för  närvarande  100  kronor  per  besök  eller  behandling,  till
ett  maxbelopp  per  månad  enligt  gällande  maxtaxa.  Då  nuvarande
avgift  debiteras  per  besök  eller  behandling  kommer  den  enskilde
med  ett kortvarigt  intensivt  behov  av hälso-  och  sjukvårdsinsatser
vanligtvis  upp  i maxavgiften  relativt  fort.  För  att  justera  för  sådana
situationer  föreslår  förvaltningen  att taxan  på 100  kronor  per  tillfälle
endast  debiteras  en gång  per  dygn,  oavsett  antal  insatser  enligt  hälso-
och  sjukvårdslagen  som  den  enskilde  har  under  dygnet.

Yrkanden

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

Jan Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till
beslut  med  tilläggsyrkandet  att  punkt  li  beslutet  gäller  per  månad.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Per  Ribacke  (S)  yrkar  bifall  till  Jan  Franzåns  (AA)  tilläggsyrkande

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  om  komrnunfullmäktige  kan  besluta  enligt
kommunstyrelsens  förslag  till  beslut  i enlighet  med  Jan  Franzfös
(AA)  tilläggsyrkande  och  finner  per  acklamation  att
kornmunfullmäktige  beslutar  enligt  kommunstyrelsens  förslag  till
beslut  i enlighet  med  tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att

1.  Omsorgsnämndens  maxavgift  för  insatser  enligt  hälso-  och
sjukvårdslagen  inklusive  delegerade  insatser  fastställs  till  en tolftedel
av O.5392  gånger  prisbasbeloppet  per  månad.

2. Omsorgsnämndens  avgift  för  insatser  enligt  hälso-  och
sjukvårdslagen  inklusive  delegerade  insatser  fastställs  till  IOO kronor
per  tillfälle,  dock  maximalt  IOO kronor  per  dygn.

3. Åndringarna  enligt  punkt  l och  2 gäller  från  den  1 januari  2019.

Protokollet  skickas  till

Omsorgsnämnden

Ekonomichef

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 119

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2C)1 8-10-30

KS 2018/292.040

Tilläggsäskande  från  utbildningsnämnden  om  ökade
lokalkostnader

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkommunstyrelsen,dateratden16oktober2018.

2. Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  2
oktober  2018.

3. Protokol1frånutbildningsnämnden,daterad8maj2018.

4. Tjänsteskrive1sefrånutbi1dningsnämnden,daterad9april2018

Redogörelse

I Mohedaområdet  finns  i dagsläget  4 ordinarie  förskolor  samt  en
extra  lokal,  genom  förhyöng  av scoutstugan.  Scoutstugan  är hyrd
vårterminen  ut och  från  hösten  komrner  den  inte  att  hyras  ut.

I de kvarvarande  4 förskolorna,  totalt  1l  avdelningar,  finns  det  plats
för  cirka  220  barn.  Oavsett  ev. inflyttning  kornmer  det  under  läsåret
1 8/19  finnas  behov  av 240-250  platser,  vilket  är 20-30  platser  mer
än vad  som  finns.  Det  ska också  noteras  att  om  vi  räknar  20 barn  per
avdelning,  så klarar  vi  inte  Kommunfullmäktiges  mål  om 15 barn  på
yngre  avdelningar  och  20 barn  på äldre  avdelningar.

På längre  sikt  ser behovet  inte  ut att  minska  nämnvärt,  även  om
toppen  är 2018-2020.  Likväl  är behovet  framöver  motsvarande
dagens.  Därför  behövs  det  ytterligare  förskolelokaler  i Moheda.  På
kort  sikt  är möjligheten  att  lösa  det  med  fler  paviljonger  i anslutning
till  nuvarande  på Vegbybacken.  Att  samlokalisera  fler  avdelningar
ger  också  samverkansvinster  i verksarnheten,  med  möjlighet  till
samordning  vid  öppningar  och  stängningar  samt  mindre  sårbar
personalsituation  än det  blir  vid  flera  mindre  verksamheter  spritt  på
flera  platser.

Nuvarande  och  tillkornmande  paviljonger  för  förskolan  i Moheda  har
inte  kompenserats,  varför  Utbildningsnämnden  behöver  äska  om
tilläggsbudget  för  att täcka  dessa  kostnader.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att ärendet  hanteras  i samband  med
budgetberedningen  inovember.

Justeringsmännens  sigr+ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Protokollet  skickas  till

Utbildningsnämnden

Juste*gsmännens  sign Beslutsexpediering

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

20'18-10-30
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-30

KS 2018/302.042

Alvesta  kommuns  delårsrapport  per  augusti  månad  2018

Beslutsunderlag

11. Utlåtande  från  revisorerna  avseende  delårsrapporten,  daterat  den
18 oktober  2018.

12.  Revisionsrapport  för  granskningen  av delårsrapporten,  daterad
den 18 oktober  2018.

13. Protokoll  från  komrnunstyrelsen,  daterad  den 16 oktober  2018.
14. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  2

oktober  2018.

15.  Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförva1tningen,  daterad
den 26 september  2018.

16. Delårsrapport,  daterad  den  25 september  2018.

Redogörelse

Kornmun1edningsförva1tningen  överlämnar  delårsrapportaugusti
2018  med  helårsprognos  upprättad  utifrån  lag  om  komrnunal
redovisning.  I delårsrapporten  ska det finnas  en samlad  bedömning
av om  målen  för  god  ekonomisk  hushållning  uppnås  samt  innehålla
en bedömning  av resultat  enligt  balanskravet  utifrån
helårsprognosen.  Delårsrapporten  ska granskas  av revisorerna  som
ska  bedöma  om  resultatet  i delårsrapporten  är förenligt  med  de mål
som  fullmäktige  beslutat.

Efter  åtta  månader  redovisar  Alvesta  komrnun  ett  positivt  resultat  på
drygt  50 miljoner  kronor.  Resultatet  per  augusti  2018  motsvarar  en
budgetavvikelse  på 45 miljoner  kronor,  varav  22 miljoner  kronor
hänförs  till  nämnderna  och  centrala  medel  med  23 miljoner  kronor.

Helårsprognosen  för  år 2018  indikerar  ett  positivt  helårsresultat  på 6
miljoner  kronor  för  kommunen,  vilket  är 5 miljoner  kronor  sämre  än
budget.  Nämnderna  prognostiserar  för  helåret  ett underskott  (-19
mnkr)  och  gemensam  finansiering  överskott  (+14  mnkr).  Jämfört
med  föregående  uppföljning  i maj  har  prognosen  förbäföats  med  4
miljoner  kronor,  vilket  framförallt  är hänförbart  till  att nämnderna
har  förbättrat  sina  prognoser  totalt  sett. Utbildningsnämnden  har
dock  försämrat  sin  prognos  jämfört  med  maj.

Den  18 oktober  2018  samrnanträde  revisorerna  för  att  upprätta  sitt
utlåtande  avseende  delårsrapporten.  Revisorerna  har  efter  sin
granskning  av delårsrapporten  lämnat  följande  bedömning:

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-30

*  Delårsrapporten  i allt  väsentligt  uppfyller  kraven  enligt  den

kornmunala  redovisningslagen  och  god  redovisningssed

@ Balanskravet  komrner  att  uppfyllas  enligt  prognosen

*  Det  prognostiserade  resultatet  inte  är förenligt  med  det

finansiella  mål  som  fullmäktige  fastställt  ibudget  för  år 2018

*  Måluppfyllelsen  avseende  verksarnhetsmålen  är svag,  endast  ett

av  fyra  fokusornråden  uppfylls

Beslut

Komrnunfiillmäktige  beslutar  att

1.  godkäru'iadelårsrapportaugusti2018medhelårsprognos.

2.  ge de nämnder  som  har  en  negativ  prognos  i uppdrag  att  ta fram  en
åtgärdsplan  för  att  långsiktigt  uppfylla  kravet  på  en budget  i balans.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

201810-30

KS  2018/012.730

Sida
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Redovisning  från  omsorgsnämnden  av  ej  verkställda
beslut  enligt  SoL  och  LSS

Beslutsunderlag

l.  Redovisningfrånomsorgsförvaltningen,dateradden9oktober2018.

Redogörelse

Enligt 16 kap. 6 f  83 och 6 h 83 socialtjänstlagen (SoL), samt enligt 28
f Eg och 28 h F3 lagen om stöd och service till  vissa funktionshindrade,
(LSS)  ska omsorgsnämnden  kvartalsvis  till  Inspektionen  för  vård
och  omsorg,  komrnunens  revisorer  samt  till  kornmunfullmäktige

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

Per  den  30 september  2018  redovisar  omsorgsförvaltningen  sex
beslut  som  inte  verkställts  inom  tre månader.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att godkänna  redovisningen.

Protokollet  ska  skickas  till

Omsorgsnämnden

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS  201  8/272.220
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Beslut  om  rivning  av  bostäderna  i Rönnedal  och  vision  för
Rönnedal

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunfullmäktige,  daterad  den  25 september
2018.

2. Protokoll  från  kornmunstyrelsen,  daterad  den Il  september
2018.

3. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  28
augusti  2018.

4. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförva1tningen,  daterad
den  21 augusti  2018.

5. Protokoll  från  Alvesta  Kornmunföretag  AB,  daterat  den  22 maj
2018.

6. Protokoll  från  AllboHus  Fastighets  AB,  daterat  den  23 mars
2018.

Redogörelse

Migrationsverket  har  hyrt  85 lägerföeter  i bostadshus  i kvarter  Rönnedal
icentrala  Alvesta.  Under  2018  kornrner  Migrationsverket  succesivt  att
lämna  Rönnedal  och  samtliga  lägenheter  kommer  att vara  återlämnade
till  AllboHus  Fastighets  AB  senast  vid  årsskiftet  2018-2019.
Kornmunstyrelsen  ska därmed  ta ställning  till  åtgärder  för  bostadshusen
i kvarter  Röru'iedal  efter  att  Migrationsverket  har  lämnat  lägenheterna.
Då  ärendet  är av principiell  beskaffenhet  beslutade  styrelsen  för  Alvesta
Kommunföretag  AB  den  22 maj  'g 23 att ärendet  ska  behandlas  av
kornmunfiillmäktige.

Den  23 mars  2018  :  28 föreslog  styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB
att  byggnaderna  ska  rivas.  Alvesta  Komrnunföretag  beslutade  den  22
maj 2018 fl 23 att ställa sig bakom AllboHus  Fastighets förslag. Vid
samrna  sammanträde  beslutade  Alvesta  Kornrnunföretag  AB  att föreslå
kommunfullmäktige  att  byggnaderna  ska  rivas  i enlighet  med  styrelsen
för  AllboHus  Fastighets  AB:s  förslag  samt  uppdra  åt kornmunstyrelsen
att  ta fram  en vision  och  utvecklingsplan  för  Rönnedal  i samarbete  med
nämnden  för  samhällsplanering

Yrkanden

Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  om  att  ärendet  återremitteras  med
anledning  av att ett  bättre  beslutsunderlag  efterfrågas  ur både  ett
sarnhälls-  och  fastighetsekonomiskt  perspektiv.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Lars-Olof  Franzfö  (AA)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag
till  beslut.

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens
förslag  till  beslut.

Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  Thomas  Johnssons  (M)
yrkande  om  återremiss.

Jan  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  komrnunstyrelsens  förslag  till
beslut.

Mikael  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  Thomas  Johnssons  (M)  yrkande
om  återremiss.

Jan-Erik  Svensson  (AA)  yrkar  bifall  till  komrnunstyrelsens  förslag
till  beslut.

Robert  Olessen  (S)  yrkar  bifall  till  Allbohus  förslag  till  beslut.

Beslutsgång

Ordföranden  finner  per  acklamation  att  ärendet  ska  återremitterats

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  återremittera  ärendet.

Protokollet  skickas  till

Tillförordnad  Kornrnunchef

Allbohus  Fastighets  AB

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-30

KS 2018/

Anmälan  av  ny  gruppledare  för  Moderaterna,  Miljöpartiet

och  Sverigedemokraterna

Redogörelse

Moderaterna  har  delgett  kornmunfullmäktige  information  om  att

Moderaterna  har  utsett  Gunilla  Gustafsson  ('M)  som  ny  gtuppledare

för  Moderaterna  i kommunfullmäktige.

Miljöpartiet  har  delgett  kommunfiillmäktige  information  om  att

Miljöpartiet  har  utsett  Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  som  ny

gnippledare  för  Miljöpartiet  i kornmunfullmäktige.

Sverigedemokraterna  har  delgett  kornmunfullmäktige  information

om  att  Sverigedemokraterna  har  utsett  Fredrik  Jonsson  (SD)  som  ny

gnippledare  för  Sverigedemokraterna  i kornmunfiillmäktige.

Liberalerna  har  delgett  kornmunfiillmäktige  information  om  att

Liberalerna  har  utsett  Ulf  Larsson  (L)  som  ny  gnippledare  för

Liberalerna  ikomtnunful1mäktige.

Vänsterpartier  har  delgett  kornmunfullmäktige  information  om  att

Vänsterpartiet  har  utsett  Hans  Svensson  (V)  som  ny  gnippledare  för

Vänsterpartiet  ikornmunfullmäktige.

Alvesta  Alternativet  har  delgett  kornrnunfullmäktige  information  om

att  Alvesta  Alternativet  har  utsett  Jan-Etå  Svensson  (AA)  som  ny

gmppledare  för  Alvesta  Alternativet  i kornmunfullmäktige.

Socialdemokraterna  har  delgett  komrnunfullmäktige  information  om

att  Socialdemokraterna  har  utsett  Frida  Christensen  (S) som  ny

gnippledare  för  Socialdemokraterna  i kornmunfiillmäktige.

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Protokollet  skickas  till

Samtliga  gnuppledare  i kornmunfullmäktige

J,u,1as4t)e,7 sm.Eänn5e,ns s,ign I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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2018-10-30

KS 2018/309.000

Anmälan  och  svar  på  interpellation  från  Helen

Gustavsson  (M)  till  kommunstyrelsens  ordförande  Per

Ribacke(S)  angående  motion  om  att  införa  kompiskort  i

Alvesta  kommun.

Beslutsunderlag

1.  Interpellation,dateradden16oktober20l8.

Redogörelse

Helen  Gustavsson  (M)  har  i en interpellation  till  kommunstyrelsens

ordförande  Per  Ribacke(S)  angående  motion  om  att  införa

kompiskort  i Alvesta  kornmun.

Per  Ribacke  (S)  Har  delgivit  kornmunfullmäktige  ett  skriftligt  svar

på  interpellationen  och  besvarar  dänned  interpellationen  på dagens
samrnanträde.

Beslut

1.  Komrnunfullmäktige  beslutar  att  interpellationen  får  ställas  vid

dagens  samrnanträde.

2.  Kornmunfullmäktige  beslutar  att  interpellationen  anses  besvarad.

Protokollet  skickas  till

Helen  Gustavsson  (M)

Per  Ribacke  (S)

Justerir+gsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS  2018/

Entledigande  av  Gert  Bengtsson  (M)  som  nämndeman  i
Växjö  tingsrätt.

Beslutsunderlag

1.  Entledigande,  daterad  9 augusti  2018.

Redogörelse

Gert  Bengtsson  (M)  har  lämnat  in  en begäran  om  entledigande  från
sitt  uppdrag  som  nämndeman  i Växjö  tingsrätt.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att entlediga  Gert  Bengtsson  (M)  från
uppdraget  som  nämndeman  i Växjö  tingsrätt.

Protokollet  skickas  till

Gert  Bengtsson  (M)

Gruppledare  för  Moderaterna

Personalavdelning

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-30

KF 5126

Meddelanden

Redogörelse

1.  Meddelande  från  kommunledningskontoret  angående  utbildningar
för  förtroendevalda  den 24  januari  och  den  7 febniari  2019.

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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