
TILLKÄNNAGIVANDE  AV

KOfWIUNFULLMÄKTIGES  SAM(!/IANTRÄDE

2019-02-19

Kommunfullmäktige sammanträder för  behandling  av ärenden  enligt  nedan  förteckning.
Tid:  Tisdagen  den  19 februari  2019  kl 18:30
Plats:  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Förteckning  över  kommunfullmäktiges  ärenden  den  19 februari  2019
1. Närvaro

2. Val  av justerare

3. Fastställande  av dagordning

4. Allmärföetens  frågestund

5. Anmälan  av motioner

6. Aktuellt  från  revisorerna

7. Information  från  ordföranden

8. Turordningförersättareikomt'nunstyrelsenochnämnderförmandatperioden20l9-2022

9. Handlings- och åtgärdsplan för  att värna  demokratin  mot  våldsbejakande  extremism
lO. Svar  på motion  (KD)  om ny  gnuidskola  på Spåningslanda

11. Svar  på motion  (V)  om naturcamping  vid  Hjärteholm

12. Svar på Motion (V) om avskaffad karensavdrag inom  all skolverksarnhet,  LSS-verksamhetenoch  äldreomsorgen

13. Beslut  om revidering  av koi'ninunstyrelsens  do1cumenthanteiingsp1an

14. Trygghetsboende  Vislanda

15. Samarbetsavtal  med  AllboHus  om  lokaler

16. Ändring av reglemente  för  nämnden  för  myndighetsutöyning

17. Förslag  att skilja  rir upphandlingsutskottet  från  arbetsutskottet

18. Val  ocli  entledigande

19. Val  av  lekrnannarevisorer

20. Anmälan  av interpellationer  ocli  frågor

21. Meddelanden

Tillkännagett  en}igt 5 kap. 13 9 kommunallagen
från  och  med  2019-02-12  till  och  med  2019-02-20

Intygas: i'& A(e/l«  G11144?ftBk
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Sida
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Kommunfullmäktige

Plats och tid Den  19  februari  2019,  klockan  18:30-20:18

Sammanträdesrurnmet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta
Ajourneringmellan  Eg 12och  Eg 13,  k1.19:17-  19:45

Paragrafer

Beslutande

1-32

Per  Ribacke  (S)

Frida  Christensen  (S)

Sebastian  Ohlsson  (S)

Edina  Maslac  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Anita  Lindstedt  (S)

Lisbeth  Holmqvist  (S)  ersätter  Robert

Olesen  (S)

Martina  Lundström  (S)

Tomas  Hedevik  (S)

Lavinia  Strömberg  (S)

Peter  Johansson  (S)

Sofie  Årdh  (S)

Otto  Berglund  (S)

Mats  Martinsson  (S)  ersätter  Linda

Gustavsson  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Cristina  Haraldsson  (C)

Hagart  Valtersson  (C)

He16ne  Andersson  (C)

Kim  Lindstedt  (C)

Monica  Pihl  (C)

Sven  Sunesson  (C)

Hans  Svensson  (V)

Björn  Nilsson  (V)

Hanna  Evelyndotter  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Björn  Tisjö  (M)

Kajsa  Sivertsson  (M)  ersätter  Matz

Athley  (M)

Kia  Johnsson  (M)  ersätter  Helen

Gustavsson  (M)

Tomas  Öhling  ('M)

Gunilla  Gustafson  (M)

Mikael  Johansson  (M

Rune  Gustafsson  (M)

Veronika  Kobak  (M)

Christer  Bicner  (KD)

Nova  S Gyllensten  (KD)  ersätter  Roxana
Sepulveda  (KD)

Ulf  Larsson  (L)

Nellie  Nieminen  (SD)  ersätter  David

Kristiansson  (SD)

Oskar  Andersson  (SD)

Jens  Annebert  (SD)  ersätter  He16ne

Nyd6n  (SD)

Annette  Lindström  (SD)

Yvonne  Erlandsson  (SD)

Robin  Berg  (SD)

Ulf  Gustafsson  (SD)

Lars-Olof  Franz6n  (AA),

Jan-Bric  Svensson  (AA)

Isabell  Barindelli  (AA)

Jan  Franz6n  (AA)  ersätter  Suzanne

Karlsson  (AA)

Anders  Sandgren  (AA)

Utses att justera Martina  Lundström  (S),  Annette  Lindström  (SD)

Övriga närVarande Magdalena  Glusniewska,  kommunsekreterare
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-1g

Kommunfullmäktige

TidOchpla!SfÖr  Torsdagenden28februari20l9klockan10:OO
justering

Alvesta  kornmun,  kornmunledningsförvaltningen

Sida
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Sekreterare

Ordförande

Justerare

G1M3niewska

ji",[l  . rl r f) I

Martina  Lun  m (S) Annette  Linåst'röm  (SD)

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering l Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Sida
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Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på
kornmunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskriff

Kommunfullmäktige

2019-02-19

2019-03-01-  2019-03-23

Kornmun1edningsförva1tningen,  Alvesta

ena  Glusniewska

Utdragsbestyrkande

Justenngsmannens  sign

us  J'il,ll
,:f,:,,

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

KF  g 1

Fastställande  av  dagordning

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Sida
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Redogörelse

Ordförande  frågar  kommunfullmäktige  om  utskickad  dagordning

kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  samrnanträde:

Närvaro

Val  av  justerare

Fastställande  av dagordning

Allmänhetens  frågestund

Anrnälan  av motioner

Aktuellt  från  revisorerna

Information  från  ordföranden

Turordning  för  ersättare  ikommunstyrelsen  och  nämnder  för  mandatperioden  2019-

2022

9. Handlings-  och  åtgärdsplan  för  att  värna  demokratin  mot  våldsbejakande  extremism

10. Svar  på motion  (KD)  om  ny  gnindskola  på Spåningslanda

1l.  Svar  på motion  (V)  om  nahircamping  vid  Hjärteholm

12. Svar  på Motion  (V)  om  avskaffad  karensavdrag  inom  all  skolverksamhet,  LSS-

verksamheten  och  äldreomsorgen

13.  Beslut  om  revidering  av kommunstyrelsens  dokumenthanteringsp1an

14. Trygghetsboende  Vislanda

15. Samarbetsavtal  med  AllboHus  om  lokaler

16.  Åndring  av reglemente  för  nämnden  för  myndighetsutövning

17. Förslag att ski5a ur upphand1ingsutskottet från arbetsutskottet

18.  Val  och  entledigande

19.  Val  av lekmannarevisorer

20. Anrnälan  av interpellationer  och  frågor

21. Meddelanden

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att godkänna  dagordningen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Kommunfullmäktige

KF  g 2 KS 2019/022.000

Allmänhetens  frågestund

Redogörelse

Allmärföeten  ska, i enlighet med 24 E3 ikomrnunfullmäktiges
arbetsordning,  vid  varje  sarnmanträde  med  komtnunfullrnäktige
beredas  tillfölle  att ställa  frågor  inom  Alvesta  kommuns
kompetensornråde.

Vid  dagens  sarnmanträde  ställs  inga  frågor  från  allmänheten.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 3

Anmälan  av  motioner

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Redogörelse

Sedan  föregående  sarnmanträde  har  9 motioner  inkornmit:

1.  Motion  (KD)  om  hundavföring

2.  Motion  (AA)  om  inrättande  av ett  fritidsreservat  på

Spåningslanda

3.  Motion  (SD)  om  att  införa  integrationsplikt  i Alvesta  kommun

4.  Motion  (SD)  om  att  undersöka  hur  elevers  betyg  påverkas  av
lärares  sjukdom

5.  Motion  (SD)  om  förbud  mot  burka  och  niqab  i kommunens

verksarnheter

6.  Motion  (SD)  om  införandet  av ett  ekonomiskt  bokslut  för

asylinvandringen

7.  Motion  (SD)  om  kompensation  vid  sjukdom  för  anställda  inom

skola,  vård  och  barnomsorg

8. Motion  (SD)  om  övervakningskameror  för  ett  tryggare  Alvesta

kommun

9.  Motion  (SD)  om  mobiltelefonförbud  under  lektionstid

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  överlämna  motioner  till

kommunstyrelsen  för  beredning  inom  sex  månader.

Protokollet  skickas  till

Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KF  g 4 KS  201  9/021  .007

Aktuellt  från  revisorerna

Redogörelse

Ingen  information  från  revisorerna.

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Justenngsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5 5

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KS 2019/016.000

Ordföranden  informerar  kommunfullmäktige  om  gnippledarträffen

och  att det  diskuterades  mycket  om  fullmäktige.  Alla  yrkanden  ska
lämnas  skriftligt  till  sekreteraren.  Gmppledarna  pratade  också  om  att
initiera  temadebatter  på fullmäktige.  På nästa  fiillmäktige  tas
skolpolitik  och  kultur-och  fötids  politik  upp.

Ordföranden  informerar  också  om  att  nästa  fullmäktige  är den 19
mars  och  att den  8 maj  hålls  en utbildning  för  nya  förtroendevalda  i
kornmunala  bolag.

Ordförande  gav  en kort  sarnmanfattning  av utbildningsdagarna  och
informerar  om  att  alla  förtroendevalda  i komrnunfullmäktige  som
vill  få dagens  samhälle  ska anmäla  det  till  sekreteraren.

Beslut

Kornmunfiillmäktige  noterar  informationen.

Justenngsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 6

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

:oq  9-02-1  g

KS 2019/054.104

Turordning  för  ersättare  i kommunstyrelsen  och  nämnder
mandatperioden  2019-2022

Redogörelse

Kornmunfullmäktige  beslutar  om  turordning  för  ersättare  i
kommunstyrelsen  och  nämnder  för  mandatperioden  2019-2022.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  för  mandatperioden  2019-2022
kalla  ersättare  för  ordinarie  ledamöter  i komrnunstyrelsen  och  övriga
politiska  nämnder  i nedan  angiven  ordning.

1.  Vid  ordinarie  ledamots  frånvaro  kallas  ersättare  från  det
politiska  parti  som  ledamoten  representerar,

2.  Om  ersättare  saknas  från  det  politiska  parti  som  ledamoten
representerar  kallas  ersättare  i följande  ordning:

Socialdemokratema  ersätts  av  centerpartiet  och  därefter  av

vänsterpartiet  och  miljöpartiet.

Centerpartiet  ersätts  av  socialdemokratema  och  därefter  av

vänsterpartiet,  miljöpartiet  och  moderaterna.

Vänsterpartiet  ersätts  av socialdemokraterna  och  därefter  av
centerpartiet.

Miljöpartiet  ersätts  av  centerpartiet  och  därefter  av
socialdemokraterna.

Moderaterna  ersätts  av  kristdemokraterna  och  därefter  av
liberalerna.

Kristdemokraterna  ersätts  av  liberalerna  och  därefter  av

moderaterna.

Liberalerna  ersätts  av  kristdemokraterna  och  därefter  av

moderaterna.

Sverigedemokraterna  ersätts  av  Alvesta  alternativet.

Alvesta  alternativet  ersätts  av  liberalerna  och  därefter  av

miljöpartiet,  sverigedemokraterna,  kristdemokraterna  och
vänsterpartiet.

lBeslutsexpediering l Utdragsbestyrkande

Sida

9(41 )



Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Protokollet  skickas  till

Gruppledarna

Samtliga  nämnder  och  förvaltningar

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 7

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-1  g

KS  201  9/053.000

Handlings-  och  åtgärdsplan  för  att  värna  demokratin  mot
våldsbejakande  extremism

Beslutsunderlag

l.  Protokollfrånkornmunstyrelsen,dateradden5februari2019.

2. Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  22
januari  2019.

3. Handlingsplan,dateradden11januari2019.

Redogörelse

En  kornmunal  handlingsplan  för  att värna  demokratin  mot
våldsbejakande  extremism  ska  gninda  sig  på en lägesbild  utifrån  hur
det  ser ut i sarnhället  i stort.  Denna  handlings-  och  åtgärdsplan  utgår
istället  från  hur  enskilda  ärenden  ska  hanteras  och  hur  det
förebyggande  arbetet  ska gå till,  när  trender  och  tendenser  förknippade
med  odemokratiska  värderingar  upptäcks.  En  gnindläggande
förutsättning  för  arbetet  med  att värna  demokratin  mot  våldsbejakande
extremism  är att alla  och  envar  som  på något  sätt  upplever  trender  och
tendenserisin  omgivning,  berättar  för  någon  som  kan  göra  en
bedömning  och  inte  håller  informationen  eller  oron  för  sig  själv.
Handlings-  och  åtgärdsplanen  syftar  därmed  till  att  ge en vägledning  i
det  fortsatta  arbetet,  där  ansvars-  och  närhetsprincipen  enligt  nationell
händelsehantering  gör  sig  gällande.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att anta  förslag  till  handlings-och
åtgärdsplan  för  att  värna  demokratin  mot  våldsbejakande  extremism
och  ge kommunstyrelsen  möjlighet  att göra  mindre  justeringar  i
handlingsplanen.

Protokollet  skickas  till

Kommunstyrelsen

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KF 5 8 KS 201 8/1 0I .611

Svar  på  motion  (KD)  om  ny  grundskola  på  Spåningslanda

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkornmunstyrelsen,dateradden5februari2019.

2.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  22
januari  2019.

3.  Tjänsteskrivelse  från  utbildningsförvaltningen,  daterad  den  8
november  2018.

4.  Utbildningsnämndens  protokoll,  daterad  den  6 november  2018.
5.  Motion,dateradden28mars2018.

Redogörelse

I en  motion  som  inkom  den  28 mars  2018  föreslår  Christer  Brincner
(KD)  att  det  bör  byggas  en ny  gnindskola  i Spåningslanda  samt  en
fritidsgård  i anslutning  till  skolan.

Utbildningsnämnden  har  getts  i uppdrag  att  yttra  sig  om  motionen  och
gör  det  i den  del  som  berör  gnundskola,  då ansvaret  för  fötidsgårdar
åvilar  annan  förvaltning.

Utbildningsförvalföingen  delar  motionens  intention,  om  att  det  behövs
ny  gnindskola  i Alvesta  kornmun,  utifrån  den  demografiska
förändring  vi  står  inför.  Med  anledning  av detta  har
utbildningsnämnden  tagit  initiativ  till  en  lokalutredning  för  förskolor
och  gnindskolor  i Alvesta  tätort.  Den  genomförs  av Sweco  och  skulle
färdigställts  under  hösten  2018,  men  är i dagsläget  inte  klar.
Utbildningsförvaltningen  menar  att  det  är  rimligt  att  avvakta  den
utredningen  för  att  få långsiktigt  hållbara  lösningar  för  framtida
utbildningsorganisation  ur  ett  flertal  perspektiv;  ekonomiska,  tekniska
och  sociala.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  besvara  motionen  med  hänvisning
till  utbildningsförvaltningens  bedömning.

Protokollet  skickas  till

Motionsställaren

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5 9

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KS  201  8/222.430

Svar  på  motion  (V)  om  att  inrätta  en  naturcamping  vid
Hjärtenholm

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkomrnunstyre1sen,dateradden5februari20l9.

2.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  22
januari  2019.

3. Protokoll  från  kultur-  och  fritidsnämnden,  daterad  den  29
oktober  2018.

4.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad
den  10 oktober  2018.

5. Motion,dateradden14juni2018.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 14  juni  2018  föreslår  Börge  Nielsen  att
Alvesta  kornmun  ska verka  för  att det skapas  en naturcamping  vid
Hjärtenholms  lantbruksmuseum.  Motionen  beskriver  att en
naturcamping  skulle  utveckla  ornrådet  och  möjliggöra  för  en camping
i närheten  av Alvesta  fötort.  En  naturcamping  nära  Alvesta  tätort
bedöms  kunna  öka  attraktiviteten  och  vara  positiv  för  Alvesta
kornmun.

Bedömningen  av att  kunna  verka  för  en naturcamping  inom  ramen  för
kulhir-  och  fritidsnämndens  ansvarsornråden  är att  det  finns
svårigheter  med  att  bidra  till  att  uppföra  och/eller  driva  en sådan
verksamhet.  Frågan  bedöms  inte  rymmas  inom  nämndens
ansvarsområde  och  vidare  att det  inte  finns  ekonomiska  eller
personella  resurser  för  att  uppföra  eller  driva  en sådan  inom  ramen  för
nuvarande  organisation  eller  budget.  Marken  som  hänvisas  till  i
motionen  ägs inte  av Alvesta  komrnun  utan  av Kulturparken  Småland,
vilket  är en försvårande  omständighet  till  att Alvesta  kornmun  ska
kunna  verka  drivande  i frågan.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att besvara  motionen  med  att uppdra  till
kommunstyrelsens  ordförande  att föra  samtal  med  Kulturparken
Småland  AB  om  förutsättningarna  att etablera  en naturcamping  vid
Hjärtenholms  lantbruksmuseum.

Protokollet  skickas  till

Motionsställaren

Kornrnunstyrelsens  ordförande

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 510

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KS  201  8/221  .020

Svar  på Motion  (V)  om  avskaffad  karensavdrag  inom  all
skolverksamhet,  LSS-verksamheten  och  äldreomsorgen

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkornmunstyre1sen,dateradden5februari2019.

2. Protoko1lfrånpersona1utskottet,dateraddenl8december

2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  personalavdelningen,  daterad  den IO
december  2018.

4. Motion,  daterad  den 15 juni  2018.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 15 juni  2018  föreslår  Börge  Nielsen  och
vänsterpartiet  att avskaffa  karensavdrag  inom  all  skolverksamhet,  LSS
verksamheten  och  äldreomsorg  samt  att personalutskottet  i sarnråd
med  berörda  förvaltningar  får  i uppdrag  att  teckna  lokala
kollektivavtal  med  berörda  fackförbund.

Allmänt  gäller  att  det är möjligt  för  arbetsgivare  att avtala  bort
karensdagen  och  ersätta  den  med  en reglering  i ett  kollektivavtal
mellan  arbetsgivare  och  fackliga  arbetstagarorganisationer.  Om
överenskommelsen  ska ske på  lokal  nivå  krävs  att centrala  parter  i
centralt  kollektivavtal-  d v s AB17  för  kornmunens  del-
uttryckligen  gett  lokala  parter  möjlighet  att  teckna  lokala

kollektivavtal  inom  aktuellt  området.  Kollektivavtalet  AB  17 ger  i
nuvarande  utformning  inte  den  möjligheten  till  kommunlokala  parter
vad  gäller  att avskaffa  karensdagen  för  vissa  gnipper.  Komrnunernas
centrala  avtalspart  -  Sveriges  Komrnuner  och  landsting  SKL  -  uttalar
vid  kontakt  - som  ståndpunkt  att det  är en fråga  på riksnivå  som  inte
ska  hanteras  lokalt.  SKL  hänvisar  också  till

"Likabehandlingsprincipen  d v s att  myndigheter  skall  "beakta  allas
likhet  inför  lagen".

Vidare  föreslår  Regeringen  (prop  2017/18:96)  att ett  lagstadgat
karensavdrag  förs  in  i sjukförsäkringen.  Avdraget  ersätter  den
nuvarande  karensdagen.  Ett  karensavdrag  föreslås  även  i lagen  om
sjuklön.  Avdraget  ska uppgå  till  20 procent  av en genomsnittlig
veckoersättning  av sjuklön.  De  nya  bestärnmelsema  föreslås  träda  i
kraft  den 1 januari  2019.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att avslå  motionen  med  hänvisning  till
personalavdelningens  yttrande.

Justenngsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Protokollet  skickas  till

Motionsställaren

Beslutsexpediering

SammanträdesprotokoH

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 1l

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KS 2018/394.004

Beslut  om  revidering  av  kommunstyrelsens

dokumenthanteringsplan

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen,  daterad  den 5 februari  2019.

2. Protoko11frånpersonalutskottet,dateradden18december

2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  personalavdelningen,  daterad

den 8 november  2018

4. Utkast  till  Dokumenthanteringsplan,  daterad  den  8 november

2018

5. Bilagapersonaktensinnehå1l,dateradden8november2018

Redogörelse

Hanteringen  av Alvesta  kornmuns  personaladministrativa  handlingar

hålls  idag  ordnade  analogt  hos  personalenheten.  Ute  i verksamheterna

lagras  delvis  sarnrna  information.  För  att öka  ordning  och  reda  samt

uppgiftsminimera  antalet  sparade  personuppgifter  inom

persona1administration  kommer  Alvesta  komrnun  från  2019  införa  en

digital  sarnmarföållen  personalakt.

Den  digitala  personalakten  ska enbart  göras  tillgänglig  inom  Alvesta

kornmun  till  de handläggare  och  beslutsfattare  som  behöver  ta del av

uppgifterna  för  att fullgöra  sin  tjänst.

Beslut  och  inkomna  handlingar  på  papper  ska scannas  och  den  digitala

kopian  ska kopplas  in  i den  digitala  personalakten.  Scaru'iingen

komrner  skötas  av personalenheten.  Personalerföeten  ansvarar  även  för

läsbarhet  av den  digitala  kopian.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1. Personalakter  för  medarbetare  födda  1980  och  framåt  ska scannas

och  tillföras  en digital  personalakt.

2. Pappersakter  arkivläggs  och  överlämnas  till  arkivet  efter  scanning,

handlingarna  ska  gallras  2 år efter  scanning.

3. Revidera  komrnunstyrelsens  dokumenthanteringsplan  utifrån

personalavdelningens  förslag,  se bilaga.

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

re(ai)



Kommunfullmäktige

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

kommunledningsstaben

Beslutsexpediering

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 512

Trygghetsboende  Vislanda

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KS  2019/052.739

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsen,  daterad  den  5 februari

2019.

2. Protokoll  från  komrnunstyrelsen  arbetsutskott,  daterad  den

22 januari  2019.

3. Tjänsteskrivelse  från  komrnun1edningsförvaltningen,

daterad  den  14  januari  2019.

4. Omsorgsnämndens  protokoll,  daterad  den 19 december

2018.

5. Tjänsteskrivelsefrånomsorgsförva1tningen,dateradden17

december  2018.

6. Bilaga,  kalkyl.

Redogörelse

Kommunfiillmäktige  beslutade  ijuni  20181  om  en strategi  för  ett

värdigt  liv  för  äldre  medborgare  i Alvesta  kommun.  För  att  nå

strategin  behöver  Alvesta  kommun  bland  annat  satsa  på olika  typer  av

bostäder  anpassade  för  äldre.  I omsorgsnämnden  beslut  i december

20182 framgår,  att  med  anledning  av antagen  strategi  för  de äldre,  har

upphandling  skett  av byggandet  av ett trygghetsboende  vid

äldreboendet  Björkliden  iVislanda.  Boendet  omfattar  elva  lägenheter

(nio  tvårumslägenheter  och  två  stycken  trerumslägenheter)  och  ett

gemensamhetsutrymme.

Trygghetsboendet  är en komrnunal  verksarnhetslokal  som  komrner  att

ägas av Allbohus  Fastighets  AB.  Antaget  anbud  innebär  en

investeringsutgift  preliminärt  med  13 500  000  kronor  inklusive  moms

under  förutsättning  att statsbidrag  erhålls  med  2 000  000  kronor.  Detta

medför  en preliminär  blockförhynningsårshyra  för  omsorgsförvalt-

ningen  på 970  000  kronor,  vilket  kompenseras  av hyresintäkter  från  de

boende  med  en rimlig  hyresnivå  enligt  omsorgsnämnden.  I beslutat

ägardirektiv  för  A11bohus3  framgår  att  belopp  överstigande  IO

miljoner  konor  avseende  kornmunala  lokaler  ska  beslutas  av

kornrnunfu1lmäktige.

' Kommunfullmäktige  2018-06-19  e) 64.

2 0msorgsnämnden  2018-12-19 el 110.
3 Styrelsen för Alvesta  Kommun&etag  AB, 2018-09-25 % XX.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Yrkanden

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

Mikael  Johansson  (M)  yrkar  bifall  till  komrnunstyrelsens  förslag  till
beslut.

Lars-Olof  Petersson  (S) yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till
beslut.

Helen  Andersson  (C)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till
beslut.

Christer  Brincner  (KD)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsen  förslag  till
beslut.

Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till
beslut.

Sofie  Årdh  (S) yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att

l) ge Allbohus  Fastighets  AB  i uppdrag  att genomföra  byggnationen
av ett  trygghetsboende  i Vislanda  inom  den  ekonomiska  ramen  på
prelirninärt  13 500  000  kronor  förutsatt  att  statsbidrag  erhålls  med
minst  2 000  000  kronor.

2) om  byggnationen  bedöms  överstiga  angivet  belopp  med  mer  än 10
procent,  ska nytt  beslut  tas i komrnunfullmäktige  om  nivån  på den
ekonomiska  ramen  och  vilka  eventuella  konsekvenser  det  kan
innebära.

Protokollet  skickas  till

Allbohus

Omsorgsnämnden

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 13

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

zo"i9-02-1  g

KS  2019/058.000

Samarbetsavtal  med  AllboHus  om  lokaler

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkornmunstyre1sen,dateradden5febniari2019.

2. Protokoll  från  komn'iunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  22
januari  2019.

3. Tjänsteslaivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad
den  8 januari  2019.

4. Bilaga  1, förändringar,  daterad  den  8 januari  2019.
5. Bilaga  2, gränsdragningslista  hyresavtal,  daterad  den  25 juni

2018.

6. Bilaga  2.1

7. Bilaga  2.2

Redogörelse

De  riktlinjer  som  gällt  från  2012  om  förhymng  av lokaler  från
kornmunens  bostadsbolag  AllboHus  Fastighets  AB  för  skolor  med
flera  komrnunala  lokaler  har  setts över  gemensamt  av kornmunen  och
bostadsbolaget.  Efter  arbete  för  ett  nytt  avtal  under  2017  och  2018
med  framförallt  lokalförsörjningsgnipp,  lokalstrateg,  VD  för
bostadsbolaget,  kornmunens  investeringsgnupp  och  ekonomichef,
finns  nu  ett förslag  till  "Samarbetsavtal  lokaler,  Alvesta  kornmun  -
AllboHus".  Det  nya  avtalet  komtner  att omfatta  både  de lokaler  som
avsåg  de fastigheter  som  såldes  från  komrnunen  till  bolaget  2012,
såväl  som  de fastigheter  som  AllboHus  ägde före  2012.  Dessutom
omfattas  lokaler  som  tillkornmit  efter  dess genom  exempelvis
nyproduktion.

Yrkanden

Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till
beslut.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att
1.  Samarbetsavtal  lokaler  Alvesta  komrnun  -  AllboHus  godkänns  att

gälla  firån 2019.

2. Befintliga  hyreskontrakt  avseende  samtliga  lokaler  som  hyrs  av
kornmunen  gäller  även  under  2019.

3. Gällande  rabatter  på ca 7 mkr  för  de s k verksarnhets1okalerna
gäller  även  2019.

Jugte*gsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2C)19-02-19

4.  Av  det  överskott  som  uppkornmer  avseende  samtliga  lokaler  som

hyrs  av  kommunen,  återbetalas  50 procent  till  kornmunen  i

samband  med  bokslutet  för  2019.

5. Nya  avtal  avseende  lokalerna  tas fram  under  2019,  för  att  gälla

från  l januari  2020.  Dessa  skrivs  i enlighet  med  ägardirektiv  och

samarbetsavtalet.

Protokollet  skickas  till

AllboHus

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 14

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-1g

KS 2019/043.003

Ändring  av  reglemente  för  nämnden  för
myndighetsutövning

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsen,  daterad  den  5 februari  2019.
2. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  22

januari  2019.

3. Reglemente  för  myndighetsutövning,  utkast.

Redogörelse

Förslag  till  reviderat  reglemente  för  nämnden  för  myndighetsutövning
har  tagits  fram  så att ersättare  har  närvarorätt  vid  nämndens
sarnmanträden  även  om  de inte  tjänstgör.  Utöver  det har  berörd
förvaltning  lämnat  ett förslag  på flera  redaktionella  ändringar  i syfte
att förenkla  texten  utan  att  tappa  bort  kopplingar  till  berörd
lagstiftning  och  etablerat  uppdrag  till  nämnden.  Fr  om  2019  kornmer
handläggning  gällande  tobak  och  läkemedel  i butik  att  flyttas  från
Arbete  och  Lärande  till  Sarnhä1lsbyggnadsförvaltningen  med
handläggning  på SBF  Bygg  &  Miljö.  Handläggning  komrner  inom
Nämnden  för  Myndighetsutövnings  ansvarsområde.

Yrkanden

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

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att godkänna  föreslagna  ändringar  av
reglemente  för  nämnden  f'ör  myndighetsutövning  och  av reglemente
för  nämnden  för  arbete  och  lärande.

Protokollet  skickas  till

Nämnden  för  myndighetsutövning

Nämnden  för  arbete  och  lärande
kommun1edningsstaben

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

KF  g 15 KS 2019/075.059

Förslag  att  skilja  ur  upphandlingsutskottet  från

arbetsutskottet

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsen,  daterad  den  5 februari  2019.
2.  Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad  den  1

februari  2019.

3.  Reglemente  för  komrnunstyrelsen,  utkast.

Redogörelse

Kornmunfullmäktige beslutade i fl 50, 2017-06-19, i samband med beslut
om  mål  och  budget  för  2018  med  plan  2019-2020,  om  att  uppdra  till
kornmunstyrelsen  att  införa  ett  upphandlingsutskott.  För  att  verkställa
fullmäktiges  beslut  om  upphandlingsutskott  föreslogs  att  kommunstyrelsens
arbetsutskott  blev  tillika  upphandlingsutskott  och  därmed  delegeras
beslutanderätt  i vissa  upphandlingsärenden.

Nu  föreslås  upphandlingsutskottet  skiljas  ur  från  arbetsutskottet,  vilket
föranleder  till  ändringar  ikommunstyrelsens  reglemente  samt  delegation  i
upphand1ingsärenden.

Upphandlingsutskottet  föreslås  bestå  av sarnma  5 ledamöter  och  5 ersättare
som  arbetsutskottet.  Upphandlingsutskottet  är komrnunstyrelsens  beredande
organ  i ärenden  inom  upphand1ingsområdet.  Upphandlingsutskottet  ges
äveni  uppdrag  att  besluta  på kornmunstyrelsens  vägnar  i ärenden  inom
upphandlingsområdet.  Upphand1ingsutskottets  sammanträden  sker  i direkt
anslutning  till  arbetsutskottets  sarnmanträden  och  följer  samma
sarnmanträdesplan.  Utskottets  beslut  i upphandlingsärenden  ska  anmälas  till
kornrnunstyrelsen.

Yrkanden

Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag

till  beslut och på ett tillägg i reglemente i423 punkt 2 Inom
kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, ett personalutskott och
ett  upphandlingsutskott.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  om  kornmunfullmäktige  kan  besluta  enligt
kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut  med  Thomas  Haraldssons  (C)
tilläggsyrkandet  och  finner  per  acklamation  att  kommunfullmäktige  beslutar
enligt  förslaget.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Beslut

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Komrnunfullmäktige  beslutar  at revidera  i kornmunstyrelsens
reglemente  enligt  redovisat  förslag  om  att separera
upphandlingsutskottet  från  arbetsutskottet.

Protokollet  skickas  till

Kornrnunstyrelsen

Kornmunledningsstaben

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KF  q 16  KS 201  9/096.113

Val  av  revisor  i Alvesta  kommun

Redogörelse

Moderaterna  har  en vakant  plats  i revisonen  och  fullmäktige  har  i
uppdrag  att välja  den  sista  revisorn  iAlvesta  kommun.

Bredning

VB  g 1

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  utse  Anna  Haglund  (M)  som  sjätte
revisor  i Alvesta  kornmun.

Protokollet  skickas  till

Anna  Haglund  (M)

Revisorer

Gruppledare  för  moderaterna

Personalavdelningen

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KF  g 17  KS  201  9/097.113

Val  av  ledamot  i styrelsen  i folkets  hus

Beredning

VB 52

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  som  ledamot  i styrelsen  i folkets
hus  förening  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

He16ne  Andersson  (C)

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

He16ne  Andersson  (C)

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KF  g 18 KS 2019/099.113

Val  av  lekmannarevisor  och  ersättare  för  Alvesta
Kommunföretag  AB  för  mandatperioden  2019-2022

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att som  lekmannarevisor  och  ersättare  för
Alvesta  Kommunföretag  AB  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

Ordinarie:  vakant

Ersättare:  Börge  Nielsen

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Reyisorerna

Börge  Nielsen

Alvesta  Komtnunföretag  AB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KF  g 19 KS  201  9/1  00.113

Val  av  lekmannarevisor  och  ersättare  för  Alvesta  Energi
AB  för  mandatperioden  2019-2022

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att som  lekmannarevisor  och  ersättare
för  Alvesta  Energi  AB  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

Ordinarie:  Britt  Nielsen

Ersättare:  Lars-Erik  Gustafsson

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Revisorerna

Britt  Nielsen

Lars-Erik  Gustafsson

Alvesta  Energi  AB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KF 5 20 KS 2019/101.113

Val  av lekmannarevisor  och  ersättare  för  Alvesta  Elnät  AB  för
mandatperioden  2019-2022

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att som lekrnannarevisor  och ersättare
för  Alvesta  Elnät  AB  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

Ordinarie:  Britt  Nielsen

Ersättare:  Lars-Erik  Gustafsson

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Revisorerna

Britt  Nielsen

Lars-Erik  Gustafsson

Alvesta  Elnät  AB

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 21

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-02-1  g

KS  201  9/1  02.113

Val  av  lekmannarevisor  och  ersättare  för  Allbohus
Fastigheter  AB  för  mandatperioden  2019-2022

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att som  lektnannarevisor  och  ersättare  för
Allbohus  Fastigheter  AB  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

Ordinarie:  vakant

Ersättare:  Börge  Nielsen

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Revisorerna

Börge  Nielsen

Allbohus  Fastigheter  AB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF 5 22

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KS 201  9/1 03.113

Val  av  lekmannarevisor  och  ersättare  för  Alvesta
Renhållning  AB  för  mandatperioden  2019-2022

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att som lekmannarevisor  och ersättare
&  Alvesta  Renhållning  AB  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

Ordinarie:  Lars-Erik  Gustafsson

Ersättare:  Britt  Nielsen

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Revisorerna

Lars-Erik  Gustafsson

Britt  Nielsen

Alvesta  Renhållning  AB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KF  g 23 KS  201  9/1  04.113

Val  av  lekmannarevisor  och  ersättare  för  Alvesta
Utveckling  AB  för  mandatperioden  2019-2022

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  som  lekmannarevisor  och  ersättare
för  Alvesta  Utveckling  AB  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

Ordinarie:  Fredrik  Reirföoldsson

Ersättare:  Anna  Haglund

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Revisorerna

Alvesta  Utveckling  AB

Fredrik  Reinholdsson

Anna  Haglund

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-1  g

KF 5 24 KS  2019/105.113

Val  av  lekmannarevisor  och  ersättare  för  Huseby  Bruk  AB
för  mandatperioden  2019-2022

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att som lekmannarevisor  och ersättare  för
Huseby  Bruk  AB  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

Ordinarie:  Anna  Haglund

Ersättare:  Fredrik  Reinholdsson

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Revisorerna

Anna  Haglund

Fredrik  Reirföoldsson

Huseby  Bruk  AB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5 25

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KS 201 9/1 06.113

Val  av  lekmannarevisor  och  ersättare  för  Wexnet  AB  för
mandatperioden  2019-2022

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att som  lekmannarevisor  och  ersättare  för
Wexnet  AB  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

Ordinarie:  Börge  Nielsen

Ersättare:  vakant

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Wexnet  AB

Revisorerna

Börge  Nielsen

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5 26

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2C)19-02-'19

KS 2019/107.113

Val  av  lekmannarevisor  och  ersättare  för  Bredband  i
Värend  AB  för  mandatperioden  2019-2022

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att som  lekmannarevisor  och  ersättare  för
bredband  iVärend  AB  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

Ordinarie:  Börge  Nielsen

Ersättare:  vakant

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Värend  AB

Revisorerna

Börge  Nielsen

Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 27

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KS 201 9/1 08.113

Val  av  lekmannarevisor  och  ersättare  för  Stiftelsen  Inga-
Britt  och  Sven-Gunnars  minne  för  mandatperioden  2019-
2022

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att som  lekmannarevisor  och  ersättare  för
Stiftelsen  Inga-Britt  och  Sven-Gunnars  minne  för  mandatperioden  2019-
2022  utse:

Ordinarie:  Lars-Erik  Gustafsson

Ersättare:  Britt  Nielsen

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Revisorerna

Lars-Erik  Gustafsson

Britt  Nielsen

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g28

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KS 2019/109.113

Val  av lekmannarevisor  för  VoB  för  mandatperioden  2019-
2022

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att som  lektnannarevisor  &  VoB  för
mandatperioden  2019-2022  utse:

Börge  Nielsen

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Revisorerna

Börge  Nielsen

VoB

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5 29

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

20'19-02-19

KS  201  9/110.113

Val  av  lekmannarevisor  för  Värends  Räddningstjänst  för

mandatperioden  2019-2022

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att som  lekmannarevisor  för  Värends

räddningstjänst  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

Anna  Haglund

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Värends  Räddningstjänst

Anna  Haglund

Revisorerna

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KF 5 30 KS 201 9/1 Il  .113

Val  av  lekmannarevisor  och  ersättare  för  Stiftelsen

Wieselgrensgården  för  mandatperioden  2019-2022

Beslut

Kommunfullrnäktige  beslutar  att  som  lekmannarevisor  och  ersättare  för

Stiftelsen  Wieselgrensgården  för  mandatperioden  2019-2022  utse:

Ordinarie:  Lars-Erik  Gustafsson

Ersättare:  Britt  Nielsen

Protokollet  skickas  till

Personalavdelningen

Revisorerna

Lars-Erik  Gustafsson

Britt  Nielsen

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

39(41)



ffiöom'e"maunf

Kommunfullmäktige

KF  g 31

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KS 201  9/001  .OOO

Anmälan  av  interpellationer  och  frågor

Redogörelse

Vid  tidpunkten  för  utskicket  av kallelsen  till  fiillmäktiges
sarnmanträde  den 19 februari  har  en enkel  fråga  inkommit:

a) Bnkel  fråga  från  Lars-Olof  Franzån  (AA)  till  Hagart
Valtersson(C)

Hagart  Valtersson  (C)  har  delgett  kornmunfullmäktige  ett slaiftligt
svar  på frågan.

Eftersom  frågan  har  ställts  till  Hagart  Valtersson  (C)  som  är
kommunfullmäktiges  ordförande,  lämnar  han  över  klubban  till  förste
vice  ordförande  för  att kunria  svara  på frågan.

Beslut

1.  Kommunfullmäktige  beslutar  att en enkel  fråga  får  ställas.
2.  Kommunfullmäktige  beslutar  att frågan  anses  besvarad.

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-02-19

KF  g 32

Meddelanden

Redogörelse

Ulf  Larsson  (L)  meddelar  kornmunfullmäktige  om  att liberalerna  har
startat  ett caf6  för  att ha dialog  med  medborgarna.

Beslut

Komrnunfullmäktige  noterar  informationen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

41(4a1)


