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KOMMUNFULLMÄKTIGES  SAM(MANTRÄDE

2019-04-23

Kommunfullmäktige sammanträder  för  behandling  av ärenden  enligt  nedan  förteckning.

Tid:  Tisdagen  den  23 april  2019  kl 18:30

Plats:  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Förteckning  över  kommunfullmäktiges  ärenden  den  23 april  20"19

1. Närvaro

2. Val  av jristerare  .

3. Fastställande  av dagordning

4. Allmärffietens  frågestund

5. Anmälan  av motioner

6. Aktuellt  från  revisorerna

7. hifori'nation  från  ordföranden

8. ÅrsredovisningförA1vestakornrnun2018

9. Revisionsberätte1seförAlvestakommun20l8oclifrågaomansvarsfrihetförnän'uyder

10. Årsredovisningar  för  de komtminalägda  bolagen  för  år 2018

11. Revisionsberättelser  ocl'i fråga  om ansvarsfrihet  för  styrelser

12. Årsredovisning  och revisionsberättelse  för  Värends  Räddningstjänst  för  år 2018

13. Årsredovisning  ocl'i revisionsberättelse  för  kornmunalförbundet  Sydarkivera  för  år 2018

14. Årsredovisning  och revisionsberättelse  för  Samordningsförbundet  Värend  för  år 2018

15. Svar  på motion  (M)  angående  mark  för  skola  på östra  Alvesta

16. Vision  Rönnedal

17. Dotterbolag  till  Wexnet

18. Redovisning  av ej verkställda  beslut  enligt  enlig  SoL  ocli  LSS från  omsorgsnämnden

19. Val  och  entledigande

20. Anmälan  av interpellationer  och frågor

21. Meddelanden

Tillkännagett  enligt  5 kap. 13 % kommunallagen

från  och  med  2019-04-16  till  och  med  20"19-04-24
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Sida
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Kommunfullmäktige

Plats  och  tid Den  23 april  2019,  klockan  18:30-22:57

Sammanträdesrurnmet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Ajournering  mellan  j58  och  g59 kl.  20:03-20:29

och  under  g59 k1.22:03-22:09

Paragrafer

Beslutande

46-67

Per Ribacke (S), jäv 456
Frida  Christensen  (S)

Sebastian  Ohlsson  (S),  jäv  g57

Edina  Maslac  (S)

Mats  Martinsson  (S) ersätter  Lars-Olof

Petersson  (S)

Anita  Lindstedt  (S)

Robert  Olesen  (S)

Martina  Lundström  (S)

Tomas  Hedevik  (S)

Lavinia  Strömberg  (S)

Peter  Johansson  (S)

Sofie  Årdh  (S)

Otto  Berglund  (S)

Linda  Gustavsson  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

David  Johansson  (C)  ersätter  Cristina

Haraldsson  (C)

Hagart  Valtersson  (C)

He16ne  Andersson  (C)

Kim  Lindstedt  (C)

Monika  Pihl  (C)

Sven  Sunesson  (C)

Hans  Svensson  (V)

Björn  Nilsson  (V)

Hanna  Evelyndotter  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Björn  Tisjö  (M)

Matz  Athley  (M)

Kajsa  Sivertsson  (M)  ersätter  Helen

Gustavsson  (M)

Tomas  Ohling  (M)

Gunilla  Gustafson  (M)

Mikael  Johansson  (M),  jäv  g57
Rune  Gustavsson  (M)

John-Eå  Petersson  (M)  ersätter

Veronika  Kobak  (M)

Christer  Brincner  (KD)

Roxana  Sepulveda  (KD)

Ulf  Larsson  (L)

Nellie  Nieminen  (SD)  ersätter  David

Kristiansson  (SD)

Oskar  Andersson  (SD)

He16ne  Nyd6n  (SD)

Annette  Lindström  (SD)

Yvonne  Erlandsson  (SD)

Robin  Berg  (SD)

Ulf  Gustafsson  (SD)

Lars-Olof  Franzån  (AA)

Jan-Eric  Svensson  (AA)

Isabell  Baödelli  (AA)

Jan Franz6n  (AA)  ersätter  Suzanne

Karlsson  (AA)

Anders  Sandgren  (AA)

Utses attjustera Monika  Pihl  (C),  Ulf  Larsson  (L)

Övr!ga närVarande Magdalena  Glusniewska,  kommunsekreterare

h,».l
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Tid och  plats  för

justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Torsdagen  den  25 april  klockan  14:00

Alvesta  kommun,  kommunledningsförvaltningen

74"'<"" " ' -)t'lCl (Jtlii'4i(:et}:}{{'<2

ena G 7 niewska

Valtersson  (C)

Monika  Pihl  (C) Larsson  (L)

Justeringsmännens  sign

,ll,t,ti>/,, Ir'  

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Sida

3(32)

Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på

kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige

2019-04-23

2019-04-26-  2019-05-17

Kornmunledningsförvaltningen,  Alvesta

Z4ri[dÅ/;;<:  (':3-lt:mxtg:x.k.»-
ena Glusniewska

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign  ii

1Åv3tt

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-23 4(32)

Kommunfullmäktige

KF  g 46

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Ordförande  frågar  kornmunfullmäktige  om  den  reviderade

dagordningen  kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sammanträde:

1.  Närvaro

2.  Val  av justerare

3. Fastställande  av dagordning

4.  Allmänhetens  frågestund

5. Anmälan  av motioner

6. Aktuellt  från  revisorerna

7. hiformation  från  ordföranden

8. ÅrsredovisningförAlvestakommun20l8

9. RevisionsberättelseförAlvestakornmun2018ochfrågaomansvarsfrihetför

nämnder  och  kornrnunstyrelsen

10.  Årsredovisningar  för  de kornrnunalägda  bolagen  för  år 2018

11. Revisionsberättelser  och  fråga  om ansvarsfrihet  för  styrelser

12. Årsredovisning  och revisionsberättelse  för  Värends  Räddningstjänst  för  år 2018

13. Årsredovisning  ochrevisionsberättelse  förkommunalförbundet  Sydarkivera  &  år
2018

14. Årsredovisning  och revisionsberättelse  för  Samordningsförbundet  Värend  för  år
2018

15. Svar  på  motion  (M)  angående  mark  för  skola  på östra  Alvesta

16. Vision  Röru'iedal

17. Dotterbolag  till  Wexnet

18. Trygghetsboende  Alvesta  Högåsen

19. Redovisning  av ej verkställda  beslut  enligt  enlig  SoL  och  LSS  från

omsorgsnämnden

20. Val  och  entledigande

21. Anrnälan  av interpellationer  och  frågor

22. Meddelanden

Justeringsmännpns  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Kommunfullmäktige  beslutar  att godkänna  dagordningen.

Justeringsmänn@ns sign
ly.ni  x«.  -j
V!t4/Ut't

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

5(32)



SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Kommunfullmäktige

KF 5 47 KS 2019/022.000

Allmänhetens  frågestund

Redogörelse

Allmänheten  ska,  i enlighet  med  24 FS) i kornmunfullmäktiges

arbetsordning,  vid  varje  sammanträde  med  kommunfullmäktige

beredas  tillfälle  att  ställa  frågor  inom  Alvesta  kornmuns

kompetensornråde.

Vid  dagens  sarnmanträde  ställs  inga  frågor  från  allmänheten.

Justeringsm7,cn,s,signL,

Hf" .;.,r</:
/-

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KF 5 48

Anmälan  av  motioner

Redogörelse

Sedan  föregående  sammanträde  har  2 motioner  inkornmit:

1.  Motion  (SD)  angående  terrorism  i Alvesta  kommun
2.  Motion  (SD)  om  elevers  utvärdering  av sina  lärare  i Alvesta

Kornrnun

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  överlämna  motioner  till
kornmunstyrelsen  för  beredning  inom  sex månader.

Protokollet  skickas  till

Kornmunstyrelsen

Justerings  )pns sign

4L7 (2![)14

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

7(32)
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KF 5 49

Aktuellt  från  revisorerna

Redogörelse

KS 201  9/021  .007

Ingen  information  lämnades  av revisorerna  till  kornmunfullmäktige

vid  dagens sarnmanträde.

Beslut

Kommunfullmäktige  noterar  informationen.

Justeögsmäpnens  sign

u.P  ]:t.Xa,J,:/x.,a',l,xx:-x-Za--,...a,

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

8(32)



Kommunfullmäktige

KF 5 50

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS  2019/016.000

Ordföranden  informerar  komrnunfullmäktige  om  att  teknikmässan

som  var  den  9 april  hade  många  besökare.  Ordförande  informerar

även  om  att  den 15 maj  är det  dags  för  nästa  gnippledarträff  och  det

som  kornrner  att  tas upp  är regler  för  budgetdebatt  samt  för-och

nackdelar  med  att  ha kommunfullmäktige  på dagtid.  Den  21 och  22

maj  kornrner  kansliet  att  hålla  i utbildningen  om  surfplattor  och  den

17  juni  kommer  vi  att  ha första  fullmäktige  med  digitala  handlingar.

Ordförande  påminner  även  om  att  alla  yrkanden  ska  lämnas  skriftligt

till  sekreteraren.

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Justeringsmän@ens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

9(32)
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Kommunfullmäktige

KF 5 51

Sammanträdesprotokol1

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS  2019/139.042

Årsredovisning  för  Alvesta  Kommun  2018

Bes1utsunderlag

1.  Protoko1lfrånkornmunstyre1sen,dateradden9apri12019.

2. Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterad  den  26 mars  2019.

3. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad  den

15 mars  2019.

4.  ÅrsredovisningförAlvestaKommun2018.

Redogörelse

Kommunledningsförvaltningen  har  upprättat  Alvesta  kornmuns

Årsredovisning  för  år 2018  utifrån  lag  om  kornmunal  redovisning.  I

årsredovisningen  finns  bland  annat  en samlad  bedömning  av huruvida

målen  för  god  ekonomisk  hushållning  uppnås  samt  en bedömning

huruvida  balanskravet  uppnås.  Efter  att kornmunstyrelsen  har  fastställt

årsredovisningen  ska  den  granskas  av de förtroendevalda  revisorerna.

Revisorerna  bedömer  därefter  om  resultatet  i årsredovisningen  är

förenligt  med  de mål  som  kornmunfullmäktige  har  fastställt.

Kommunens  bokslut  för  år 2018  visar  ett  resultat  på 25,5  rniljoner

kronor,  vilket  är 15,5  miljoner  kronor  bättre  än budget.  Nämndernas

utfall  är 15 miljoner  kronor  särnre  än budget.  De stora  negativa

budgetavvikelserna  finns  inom  nämnden  för  individ-och

familjeomsorg  samt  omsorgsnämnden.  Positiv  budgetavvikelse  för

gemensamma  nettokostnader  och  finansiering  väger  uppnämndernas

underskott.  Kornmunens  finansnetto  uppgår  till  20 miljoner  kronor,

varav  avkastning  pensionsmedel  ingår  med  1l  miljoner.  Det  positiva

resultatet  som  kornrnunen  redovisar  för  2018,  återfinns  inte  i huvudsak

inom  den  ordinarie  verksamheten,  utan  kan  i stort  sett  hänföras  till

finansnettot.

Ekonomin  är en restriktion  för  verksarnhetens  omfattning  på  kort  och

lång  sikt.  Kommunens  obalans  i ekonornin  för  år 2018  med  fortsatt

negativa  avvikelser  för  vissa  nämnder  ställer  krav  på fortsatta  åtgärder

och  prioriteringar  för  att ekonomin  långsiktigt  ska  vara  i balans.

Enligt  kornmunallagen  ska  komrnunernas  ekonomi  vara  i balans,  det

vill  säga årets  intäkter  ska överstiga  dess kostnader.  Avstämning  enligt

balanskravet  innebär  att  balanskravet  för  Alvesta  komrnun  år 2018

uppfylls.  Kommunen  har  inga  negativa  resultat  firån tidigare  år att

återställa.

JusteÖgsmäryns  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Sarnrnantaget  är bedömningen  att  kravet  på  god  ekonomisk

hushållning  delvis  uppfylls  för  år 2018.  Det  ekonomiska

överskottsmålet  uppfylls  men  verksamhetsmålen  uppfylls  inte.  Den

största  utmaningen  framöver  kvarstår  som  tidigare,  det  vill  säga att

stärka  den  ekonomiska  ställningen  för  att möjliggöra  fortsatt

långsiktig  hållbar  utveckling  inom  samtliga  målområden.

Yrkanden

Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  komrnunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Frida  Christensen  (S) yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beslutar  att  godkänna  årsredovisningen  för  år

2018.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justeringsmänneny  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

11(32)
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Kommunfullmäktige

KF  g 52

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS  201  9/1  94.007

Revisionsberättelse  för  Alvesta  kommun  2018  och  fråga

om  ansvarsfrihet  för  nämnder  och  kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1.  Revisionsberättelseförår2018frånrevisorerna,dateradden

12 april  2019.

Redogörelse

Vice  ordförande  i  revisionen  Lennart  Axelsson  informerar

kommunfullmäktige  om  revisionsberättelsen  för  Alvesta  kornmun  år

2018.  Kornrnunens  revisorer  har  i sin revisionsberättelse  för  år 2018

redogjort  för  de granskningar  och  det  arbete  som  genomförts  under  år

2018.

Revisorerna  har  i sin revisionsberättelse  tillstyrkt  kornrnunfullmäktige

att bevilja  ledamöterna  i nämnder  ansvarsfrihet.  Revisorerna  har  även

tillstyrkt  att  kommunens  årsredovisning  för  år 2018  godkänns.

Revisorerna  gör  följande  bedömningar:

1.  Revisorerna  bedömer  sarnmantaget  att  nämnder  och

kornmunstyrelsen  har  bedrivit  verksamheten  på ett ändamålsenligt

och  från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt.

2.  Nämnden  för individ-och  familjeomsorg  och omsorgsnämnden

påvisar  ett underskott.  Revisionen  understryker  att  det  är viktigt  att

påbörjade  besparingar  och  effektiviseringar  fullföljs  för  att

nämnderna  ska hålla  sig inom  den budgetramen  som  fullmäktige

beslutat  om.

3. Revisorerna  bedömer  att  räkenskaperna  i  allt  väsentligt  är

rättvisande.

4.  Revisorerna  bedömer  att  kornmunen  lever  upp  till  kornmunallagens

krav  på en ekonomi  i balans  för  år 2018.

5. Revisorerna  bedömer  att  kornrnunstyrelsens  och  nämndernas

intema  kontroll  varit  tillräckligt.

6. Revisorerna  bedömer  att årets  resultat  är förenligt  med  fullmäktiges

mål  för  god  ekonomisk  hushållning  i det finansiella  perspektivet.

7. Revisorerna  bedömer  att verksamhetens  utfall  inte  är förenligt  med

fullmäktiges  övergripande  mål  för  verksarnheten.  Inget  av de fyra

fokusornrådena  bedöms  som  uppfyllt.

Revisorerna  har  i sin revisionsberättelse  tillstyrkt  kornmunfullmäktige

att  bevilja  ledamöterna  i kommunstyrelsen  och  nämnder  ansvarsföhet.

Revisorerna  har  även  tillstyrkt  att komrnunens  årsredovisning  för  år

2018  godkänns.

Justeögsmäiuiens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  bevilja  ansvarsfrihet  för  ledamöter  i

nämnder  och  kommunstyrelsen.

Protokollet  skickas  till

Revisorerna

Justeringsmännens  sign

J44)4.
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5 53

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS  201  9/1 95.042

Arsredovisning  för  de  kommunalägda  bolagen  2018

Beslutsunderlag

1.  ÅrsredovisningförA1vestaKornmunföretagAB20l8,dateradden

9 april  2019.

2. ÅrsredovisningförAlvestaUtvecklingAB2018,dateradden14

mars  2019,

3. ÅrsredovisningförAllbohusFastighetsAB2018,dateradden21

mars  2019.

4.  ÅrsredovisningförAlvestaRenhållningAB2018,dateradden13

mars  2019,

5. ÅrsredovisningförA1vestaEnergiAB2018,dateradden19mars

2019.

6. ÅrsredovisningförAlvestaElnätAB20l8,dateradden19mars

2019.

7. ÅrsredovisningförBredbandiVäreridAB2018,dateradden19

mars  2019.

8. Årsredovisning  för  Huseby  Bruk  AB  2018,  daterad  den ll  april

2019.

Redogörelse

Kommunfullrnäktige  har  tagit  del  av årsredovisningarna  för  år 2018

för  följande  kornmunala  bolag:

1.  Alvesta  Kornmunföretag  AB

2. Alvesta  Utveckling  AB

3. Allbohus  Fastighets  AB

4 , Alvesta  Renhållning  AB

5. Alvesta  Energi  AB

6 . Alvesta  Elnät  AB

7. Bredband  i Värend  AB

8. Huseby  Bruk  AB

Beslut

Kommunfullmäktige  tar  del  av årsredovisningen  2018  förAlvesta

Kommunföretag  AB,  Alvesta  Utveckling  AB,  Allbohus  Fastighets

AB,  Alvesta  Renhållning  AB,  Alvesta  Energi  AB,  Alvesta  Elnät  AB,

Bredband  i Värend  AB  samt  Huseby  Bruk  AB.

Justeögsmännenyign

, .* :  ,  y%

'k" ' å'  "> '2

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll  skickas  till

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Alvesta  Kornmunföretag  AB,  Alvesta  Utveckling  AB,  Allbohus

Fastighets  AB,  Alvesta  Rerföållning  AB,  Alvesta  Energi  AB,  Alvesta

Elnät  AB,  Bredband  i Värend  AB  och  Huseby  Bruk  AB.

Justeögsmäpnens  sign

/'4i'iri:

,

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5 54

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS  2019/197.007

Revisionsberättelser  för  kommunalägda  bolagen

Beslutsunderlag

1.  Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Alvesta

Kornmunföretag  AB

2. Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Allbohus

Fastighets  AB

3. Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Alvesta  Energi  AB

4. Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Alvesta  Elnät  AB

5. Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Alvesta

Renhållnings  AB

6. Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Alvesta

Utvecklings  AB

7. Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Huseby  Bruk  AB

8. Revisionsberättelse  och  granskningsrapport  för  Bredband  i

Värend.

Redogörelse

Revisorerna  har  i sin  revisionsberättelse  tillstyrkt  kornmunfullmäktige

att  bevilja  ledamöterna  i styrelse  ansvarsfrihet.

Beslut

Kommunfullmäktige  tar  del av revisionsberättelser  för  de

kornmunalägda  bolagen.

Protokoll  skickas  till

Revisorerna

Justeringsmännens s ,p1,
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS  201  9/118.042

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  Värends

Räddningstjänst  för  år  2018

Beslutsunderlag

1.  Sarnmanträdesprotokoll  från  Värends  Räddningstjänstförbund,

daterad  den  21 februari  2019.

2. Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  Värends

Räddningstjänstförbund  2017,  daterad  den  21 febniari  2019.

Redogörelse

Direktionen  för  Värends  Räddningstjänstförbund  har  överlämnat

årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  år 2018  till

komtnunfullmäktige  för  beslut.

Revisorerna  för  Värends  Räddningstjänst  har  i revisionsberättelsen

tillstyrkt  att  direktionen  för  Värends  Räddningstjänstförbund  beviljas

ansvarsfrihet  för  år 2018  och  att årsredovisningen  för  år 2018

godkäru'is.

Beslut

1.  Kornmunfullmäktige  beslutar  att  för  sin  del godkänna

årsredovisningen  för  Värends  Räddningstjänstförbund  för  år

2018.

2. Kornmunfullmäktige  beslutar  att  bevilja  direktionen  för

Värends  Räddningstjänstförbund  ansvarsföhet  för

verksarnhetsåret  2018.

Protokollet  skickas  till

Värends  Räddningstjänstförbund

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS 20'1  9/1 99.042

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för

kommunalförbundet  Sydarkivera  för  år  2018

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  Sydarkivera,  daterad  den  5 april  2019.

2. Revisionsberättelse,  daterad  den  22 mars  2019.

3. Årsredovisning,  daterad  den  26 februari  2019.

Redogörelse

Förbundsfullmäktige  för  kornrnunalförbundet  Sydarkivera  har

överlämnat  årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  år 2018  till

kommunfullmäktige  för  beslut.

Revisorerna  för  kommunalförbundet  Sydarkivera  har  i

revisionsberättelsen  tillstyrkt  att förbundsstyrelsen  för

kornmunalförbundet  Sydarkivera  beviljas  ansvarsfrihet  för  år 2018

och  att  årsredovisningen  för  år 2018  godkänns.

Jäv

Per  Ribacke  (S) anmäler  jäv.

Beslut

1.  Kornmunfullmäktige  beslutar  att  för  sin  del  godkäru'ia

årsredovisningen  för  kommunalförbundet  Sydarkivera  för  år 2018.

2. Kommunfullmäktige  beslutar  att  bevilja  förbundsstyrelsen  för

kommunalförbundet  Sydarkivera  ansvarsföhet  för  verksarnhetsåret

2018.

Protokoll  skickas  till

Sydarkivera

Just:e+'inismännens usiY,ffl4, q
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS 201  9/181  .042

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för

Samordningsförbundet  Värend  för  år  2017

Beslutsunderlag

1.  Revisionsberättelse  från  Samordningsförbundet  Värend,

daterad  den  5 april  2019.

2. Protokoll  från  Samordningsförbundet  Värend  2018,  daterad

den  8 mars  2019.

3. ÅrsredovisningförSamordningsförbundetVärend2018.

Redogörelse

Samordningsförbundet  Värend  har  överlämnat  årsredovisning  och

revisionsberättelse  för  år 2018  till  kornmunfullmäktige  för  beslut.

Revisorerna  för  Samordningsförbundet  Värend  har  i

revisionsberättelsen  tillstyrkt  att  styrelsen  för  Samordningsförbundet

Värend  beviljas  ansvarsfrihet  för  år 2018  och  att årsredovisningen  för

år 2018  godkänns.

Jäv

Sebastian  Ohlsson  (S) och  Mikael  Johansson  (M)  anmäler  jäv.

Beslut

1.  Kommunfullmäktige  beslutar  att  för  sin  del  godkänna

årsredovisningen  för  Samordningsförbundet  Värend  för  år

2018.

2. Komrnunfullmäktige  beslutar  att  bevilja  styrelsen  för

Samordningsförbundet  Värend  ansvarsfrihet  för  år 2018.

Protokollet  skickas  till

Samordningsförbundet  Värend

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS  201  8/277.269

Svar  på motion  (M)  angående  planlägg  mark  för  skola  på

östra  Alvesta

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrnunstyrelsen,  daterad  den  9 april  2019.

2. Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterad  den  26 mars  2019.

3. Protokoll  från  samhällsbyggnadsnämnden,  daterad  den 12

februari  2019.

4.  Tjänsteskrivelse  från  samhä1lsbyggnadsförva1tningen,  daterad

den  4 februari  2019.

5. Motion  (M)  daterad  den 1 september  2018.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 3 september  2018  föreslår  Thomas

Johnsson  (M)  att planlägga  mark  för  skola  på östra  Alvesta.  Eftersom

Alvesta  växer  mot  Växjö  är det  hög  tid  för  att planera  för  att  bygga  en

ny  förskola  samt  planera  för  ytterligare  förskolor  och  skolor  på Ostra

Alvesta.

Samhällsbyggnadsnämnden  behandlade  ärendet  på sitt  sarnmanträde

den 12 februari  2019.

Yrkanden

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

Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  besvara  motionen  med  hänvisning

till  att frågor  om  en ny  gnindskola  i Alvesta  bör  avvakta  den  pågående

skolutredningen.

Protokollet  skickas  till

Motionsställaren

Justeringsmännens siJ
ff//'/)//
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Vision  Rönnedal

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS  20i8/272.220

Beslutsunderlag

l.  Protokollfrånkommunstyre1sen,dateradden9april2019.

2.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterad  den 26 mars  2019.

3. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den 15 mars  2019.

4.  Sarnhällsbyggnadsanalys.

5. Internutredning.

Redogörelse

Den 23 mars 2018 fl 28 föreslog styrelsen för AllboHus Fastighets AB
att  byggnaderna  på  kvarteret  Rönnelund,  som  under  flera  år hyrts  av

Migrationsverket,  ska rivas.  Alvesta  Kornmunföretag  beslutade  den  22

maj 2018 Ffi 23 att ställa sig bakom AllboHus Fastighets förslag. Då
ärendet  är av principiell  beskaffenhet  beslutades  samtidigt  att ärendet

ska  behandlas  av kornrnunful1mäktige.

Den  1l  september  2018  {S) 102  beslutade  kornmunstyrelsen  att  avstyrka

AllboHus  Fastighets  AB:s  beslut  om  rivning  av fastigheterna.  Den  30

oktober 2019 {S3 122 beslutade kornmunfullmäktige att återremittera
ärendet.

En  utredning  om samhällseffekter  av olika  åtgärder  för  husen  har

tagits  fram  av samhällsstrategen  Stefan  Karlsson.  Uppdraget

awapporterades  vid  kornmunstyrelsens  sammanträde  den  26 februari

2019  j49.

Yrkanden

Thomas  Jobnsson  (M)  yrkar  på att förtydligande  från  Alliansen  tas

som  bilaga  till  protokollet  och  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens

förslag  till  beslut.

Anita  Lindstedt  (S)  yrkar  bifall  till  Per Ribackes  (S) förslag  till  beslut

från  kornmunstyrelsens  samrnanträde  om  rivning  av  bostäderna.

Hanna  Evelyndotter  (MP)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag

till  beslut  med  en ändring  att  punkt  10 utgår.

Lavinia  Strömberg  (S) yrkar  bifall  till  Per  Ribackes  (S) förslag  till

beslut  från  kornmunstyrelsens  sarnrnanträde  om  rivning  av bostäderna.

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens

förslag  till  beslut.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Otto  Berglund  (S) yrkar  bifall  till  Per  Ribackes  (S) förslag  till  beslut

från  kornmunstyrelsens  sarnrnanträde  om  rivning  av bostäderna.

Ulf  Gustafson  (SD)  yrkar  bifall  till  Per  Ribackes  (S) förslag  till  beslut

från  kommunstyrelsens  sammanträde  om  rivning  av bostäderna.

Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  Per  Ribackes  (S) förslag  till

beslut  från  kommunstyrelsens  sarnmanträde  om  rivning  av bostäderna.

Ulf  Larsson  (L)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Per  Ribacke  (S) yrkar  avslag  till  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut

och  yrkar  bifall  till  att godkänna  AllboHus  Fastighets  AB:s

styrelsebeslut från 23 mars 2018 (528), vilket iru'iebär att byggnaderna
skall  rivas.  Per  Ribacke  föreslår  vidare  kommunfiillmäktige  att  besluta

att  låta  styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB  att avgöra  vilka  åtgärder

som  är lämpliga  att vidta  för  bostäder  enligt  alternativ  1 eller  2 som

framgår  av tjänsteskrivelsen.

Anette  Lindström  (SD)  yrkar  bifall  till  kornrnunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Christer  Brincner  (KD)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Robert  Olesen  (S) yrkar  bifall  till  Per  Ribackes  (S) förslag  till  beslut

från  komtnunstyrelsens  sarnmanträde  om  rivning  av bostäderna.

Beslutsgång

Ordförande  finner  att  det  finns  tre förslag  till  beslut.  Ett  är

kommunstyrelsen  förslag  till  beslut  med  förtydligande  (se bilaga).  Det

andra  är Hanna  Evelyndotters  (MP)  förslag  till  beslut  att  ta bort  punkt

10 från  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Det  tredje  är Per

Ribackes  (S) förslag  till  beslut  om  rivning.

Ordförande  ställer  kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut  mot  Hanna

Evelyndotters  ändringsförslag  mot  varandra  och  finner  per

acklamation  att  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut  vinner.

Ordförande  ställer  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut  mot  Per

Ribackes  (S) förslag  till  beslut  och  finner  per  acklamation  att

kommunfullmäktige  beslutar  enligt  Per  Ribackes  (S)  förslag  till

beslut.

Votering  begärs  och  genomförs.

En  ja-röst  är en röst  på Per  Ribackes  (S) förslag  till  beslut.

En  nej-röst  är en röst  på kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Med  23 ja-röster,  23 nej-röster  och  3 som  avstod  från  att  rösta  har

ordförande  utslagslagsrösten.

Kornmunfullmäktige  beslutar  enligt  Per  Ribackes  (S) förslag  till

beslut.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att

l.  godkänna  AllboHus  Fastighets  AB:s  styrelsebeslut  från  23 mars

2018 (528), vilket  innebär att byggnaderna skall rivas.
2. Iåta  styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB  att  avgöra  vilka  åtgärder

som  är lämpliga  att vidta  för  bostäder  enligt  alternativ  1 eller  2

som  framgår  av tjänsteskrivelsen.

Protokollet  skickas  till

Allbohus  AB

Justeringsmännens t
k"U  i'dl  ktÅ
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Dotterbolag  till  Wexnet

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS 201  9/095.000

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkomrnunstyrelsen,dateradden9april2019.

2.  Protokollfrånarbetsutskottet,dateradden26mars2019.

3. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  26 februari  2019.

4.  Protokoll  från  BIVA,  daterad  den  27 februari  2019.

5. Protokoll  från  Wexnet  AB,  daterad  den  25 januari  2019.

6. Bolagsordning  för  Sankt  Sigfrid  komrnunikation  AB

Redogörelse

Wexnet  har  främst  fokus  på att bygga  ut  bredband  med  fiber  i de fyra

ägarkommunerna.  För  att  utveckla  verksarnheten  ytterligare  har

Wexnet  AB:s  styrelse  beslutat  att köpa  ett  nybildat  dotterbolag.

Avstämningar  om  detta  har  skett  vid  flera  tillfällen  framförallt  med

huvudägaren  Växjö  Energi  AB.

Bakgninden  till  köp  av ett  nybildat  dotterbolag  är att digitalisering  av

kommunernas  verksamheter  kan  och  måste  skjuta  fart,  såväl  i den

interna  verksarnheten  som  i leveranser  av samhällsnytta  till

kornmuninvånarna.  Id6n  är att  Wexnet  kan  hjälpa  ägarkomrnunerna

och  deras  IT-funktioner  med  diverse  utvecklingsfrågor,  drift  och

problemlösning  kopplade  till  IT-infrastnikturen.  Den  lämpliga

driftformen  att stödja  ägarkommunerna  är ett dotterbolag  till  Wexnet

med  föreslagen  inriktning  för  en god  transparens  av redovisningen.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att

1.  godkännaattWexnetABbildarettdotterbolagmednamnetSankt

Sigföd  Kommunikation  AB

2. Föreslagen  bolagsordning  godkänns  i vilken  det  framgår  ändamål

och  föremål  för  verksamheten

3. Som ledamot och suppleant i styrelsen för det nya bolaget vä5s
Anita  Lindstedt  (ledamot)  och  Sven-Åke  Berggren  (suppleant)  för

tiden  fram  till  årsstärnma  våren  2023

4.  Som  lekmannarevisor  och  lekmannarevisorsuppleant  för  det  nya

bolaget  väljs  Börge  Nielsen  (lekmannarevisor)  och  Johnny

Lundberg  (lekmannarevisorssuppleant)  för  tiden  fram  till

årsstämma  våren  2023

JusteÖgsmänneJnssi,gnaIpQ,
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Protokollet  skickas  till

Wexnet
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Sammanträdesdatum

2019-04-23

Kommunfullmäktige

KF  g 61 KS  201  9/117.739

Trygghetsboende  Alvesta  Högåsen

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkornmunstyrelsen,dateradden9april20l9.

2.  Protokoll  firån arbetsutskottet,  daterad  den  26 mars  2019.

3. Tjänsteslaivelse  från  kommunledningsförva1tningen,  daterad

den  7 mars  2019.

4. Protokoll  från  omsorgsnämnden,  daterad  den  25 februari

2019.

5. Tjänsteslaivelse  från  omsorgsförvaltningen,  daterad  den  4

februari  2019.

6. Bilaga  1, kalkyl.

7. Bilaga  2, ritning.

Redogörelse

Som  ett led  i att skapa  förutsättningar  för  ett  värdigt  liv  för  Alvesta

kornrnuns  äldre  medborgare  enligt  kornmunfullmäktiges  beslut  har

upphandling  skett  av trygghetsboende  vid  äldreboendet  Högåsen  i

Alvesta.

Ärendet  har  behandlats  enligt  gällande  rutiner  i samarbetsavtalet

mellan  kommunen  och  AllboHus.  Underlaget  i kalkyler  visar  en

preliminär  årshyra  för  förvaltningen  på 1203  200  kronor,  vars

kostnad  kompenseras  av hyresintäkter  från  de boende.  Boendet

omfattar  en samlingslokal  för  gemenskap,  tre stycken

trerumslägenheter  och  elva  stycken  tvårumslägerföeter.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att

I ge AllboHus  Fastighets  AB  i uppdrag  att genomföra  byggnationen

av ett trygghetsboende  vid  Högåsens  äldreboende  i Alvesta  inom  den

ekonorniska  ramen  enligt  inkommit  anbud  på 17 200  000  kronor.

2 om  byggnationen  bedöms  överstiga  angivet  belopp  med  mer  än 10

procent,  ska  nytt  beslut  tas i kommunfullmäktige  om  nivån  på den

ekonomiska  ramen  och  vilka  eventuella  konsekvenser  det  kan

innebära.

Protokollet  skickas  till

AllboHus  AB

Juste+ingsmännen Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS  201  9/020.730

Redovisning  från  omsorgsnämnden  av  ej verkställda  beslut

enligt  SoL  och  LSS

Beslutsunderlag

1.  Redovisningfrånomsorgsförvaltningen,dateradden31mars

Redogörelse

Enligt 16 kap. 6 f  Fg och 6 h 83 socialtjänstlagen (SoL), samt enligt 28 f
{S) och 28 h 83 lagen om stöd och service till  vissa funktionshindrade,
(LSS)  ska omsorgsnämnden  kvartalsvis  till  Inspektionen  för  vård  och

omsorg,  kornmunens  revisorer  samt  till  kommunfullmäktige

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

Per  den 31 mars  2019  redovisar  omsorgsförvaltningen  sju  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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Kommunfullmäktige

KF g 63 KS 201 9/1 78.113

Entledigande  av  Nova  Gyllensten

Beslutsunderlag

1.  Entledigande,  daterad  den  3 april  2019.

Redogörelse

Nova  Gyllensten  (KD)  har  lämnat  in  en  begäran  om  entledigande  från

sina  uppdrag  som  ersättare  inämnden  för  arbete  och  lärande  och  i

fullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  entlediga  Nova  Gyllensten  (KD)  från

hennes  politiska  uppdrag  i Alvesta  kornmun.

Protokollet  skickas  till

Nova  Gyllensten

Gruppledare  för  kristdemokraterna

Personalavdelningen

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Länsstyrelsen

Justeringsmännens  sign,

VI/I  l}  l

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KF 5 64 KS 201 9/202.113

Val  av  ersättare  (KD)  i nämnden  för  arbete  och  lärande

Beredning

VB 55

Redogörelse

Efter  att  kornmunfullmäktige  har  beslutat  att entlediga  Nova

Gyllensten  (KD)  från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i nämnden  för  arbete

och  lärande  har  fullmäktige  iuppdrag  att välja  en ny  ledamot.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Åke  Johansson  (KD)  som  ersättare  i nämnden  för  arbete

och  lärande

Protokollet  skickas  till

Nya  ledamoten  som  har  valts  (KD)

Gruppledare  för  Kristdemokraterna

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Personalavdelningen

Justeögsmännens  si

n')'P ,i',-i  //

af  .

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF g 65

Val  av  revisor

Beredning

VB %6

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS 2018/444.113

Socialdemokraterna  har  en vakant  plats  i revisonen  och

komrnunfullmäktige  har  iuppdrag  att  välja  den  sjätte  revisor.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar

1.  Att  som  sjätte  revisor  till  kommunförvaltningen  för

mandatperioden  2019-2022  utse  Johnny  Lundberg  (S)

2.  Att  Johnny  Lundberg  (S)  tillträder  som  revisor  efter

bolagsstärnman  den  25 april.

Protokollet  skickas  till

Johnny  Lundberg  (S)

Gruppledare  för  socialdemokraterna

Personalavdelningen

Revisorerna

Justeringsmännens sid

uV:4if)Q

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 66

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-23

KS 201  9/1 25.609

Anmälan  av  interpellationer  och  frågor

Redogörelse

Vid  tidpunkten  för  utskicket  av kallelsen  till  fullmäktiges

sammanträde  den  23 april  har  en interpellation  inkornrnit:

a)  Interpellation  från  Björn  Tisjö  (M)  till  Frida  Christensen  (S)

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att

1.  Interpellationen  får  ställas,

2.  Interpellationen  anses  besvarad.

Justeringsmännens sig79 Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5 67

Meddelanden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Redogörelse

Inga  meddelanden  finns  att  delge  kornmunfulltnäktige  inför
sarnmanträdet.

Beslut

Kommunfullmäktige  noterar  informationen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  23 april  2019
g 59

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

1.  Per  Ribacke s x I

2.  Frida  Christensen s x 1

3.  Sebastian  Ohlsson s x 1

4.  Edina  Maslac s x 1

5.  Lars-Olof  Petersson s Mats  Martinsson x 1

6.  Anita  Lindstedt s x 1

7.  Robert  Olesen s x 1

8.  Martina  Lundström s x 1

9.  Tomas  Hedevik s x 1

10.  Lavinia  Strömberg s x I

11.  Peter  Johansson s x 1

12.  Sofie  Årdh s x I

13.  Otto  Berglund s x 1

14.  Linda  Gustavsson s x 1

15.  Thomas  Haraldsson c x 1

16.  Cristina  Haraldsson c David  Johansson x 1

17.  Helåne  Andersson c x I

18.  Kim  Lindstedt c x 1

19.  Monica  Pihl c x I

20.  Sven  Sunesson c x 1

21. Hans  Svensson v x I

22. Björn  Nilsson v x 1

23. Hanna  Evelyndotter MP x 1

24. Thomas  Johnsson M x I



25. Claudia  Crowley

Sörensson
M x 1

26. Björn  Tisjö M x I

27. Matz  Athley M x I

28. Helån  Gustavsson M Kajsa  Sivertsson x 1

29.  Tomas  Öhling M x I

30. Gunilla  Gustafson M x 1

31. Mikael  Johansson M x 1

32. Rune  Gustavsson M x I

33. Veronika  Kobak
M

John-Erik

Petersson
x I

34. Christer  Brincner KD x 1

35. Roxana  Sepulveda KD x 1

36. Ulf  Larsson L x I

37. David  Kristiansson SD Nellie  Nieminen x I

38. Oskar  Andersson SD x 1

39. Helåne  Nydån SD x 1

40.  Anette  Lindström SD x I

41.  Yvonne  Erlandsson SD x I

42.  Robin  Berg SD x I

43.  Ulf  Gustafsson SD x 1

44. Lars-Olof  Franzån AA x 1

45. Jan-Erik  Svensson AA x I

46. Isabel  Barindelli AA x I

47.  Suzanne  Karlsson AA Jan  Franzån x 1

48. Anders  Sandgren AA x I

49. Hagart  Valtersson,  ordf c x I



RESULTAT 43 6 23 3 23



Förtydligande  av alliansens  kompromissförslag.

Bakgrund

Vid  kommunstyrelsens  sammanträde  den  9 april  beslöts  i enlighet  med  det  kompromiss-

förslag  som  Moderaterna  tillsammans  med  Kristdemokraterna  och Liberalerna  tagit  fram.

Ytterligare  förtydliganden  är nödvändiga  för  att  det  inte  ska råda  några  tveksamheter  om

avsikten  med  försäljningen  eller  hur  att-satserna  i kommunstyrelsens  beslut  ska tolkas,  samt

ett  förtydligande  om på vilken  detaljnivå  Kommunfullmäktige  respektive  styrelsen  för

AllboHus  Fastighets  AB ska besluta,  utan  att  innebörden  av kommunstyrelsens  beslut  ändras.

De tre  flerbostadshusen  på Rönnedal  bör  säljas  med  villkor  att  de ska genomgå  en hållbar

och kostnadseffektiv  renovering  som  både  fastighetsägare  och boende  har  råd med.

Renoveringsarbetena  ska ha såväl  befintliga  som  kommande  hyresgästers  välbefinnande  i

centrum.  Utgångspunkten  för  renoveringen  är att  ta tillvara  grundläggande  kvaliteteri

byggnaderna  och  utomhusmiljön  och  att  förbättra  utifrån  det.

Renoveringsarbetet  måste  utgå  från  såväl  mjuka  som  hårda  parametrar  under  renoveringen.

På så sätt  går  det  att  höja  statusen  i området.  Sociala  faktorer  som  individuella

levnadsmönster,  trivsel,  arbetsmarknadsåtgärder,  dialog  och  trygghet  bidrar  till  ökad

livskvalitet.  När  vi tillvaratar  befintliga  värden  bidrar  vi även  till  en mer  resurseffektiv

renovering.

För  att  få maximal  effekt  bör  renoveringen  bör  omfatta  alla  tre  husen  samtidigt,  istället  för

hus  för  hus.  Målet  är att  de eventuella  befintliga  boende  ska vilja  och  har  råd att  bo  kvar,

samt  att  nya människor  väljer  att  flytta  in i området.

Byggnaderna  äri  stort  behov  av omfattande  renovering  för  att  återfå  en ursprunglig  teknisk

standard  och  kvalitet.  Nedanstående  krav  på åtgärder  kommer  att  ställas  på en köpare.

Detaljnivåer  och  specifika  krav  överlåts  på AllboHus  Fastighets  AB att  avtala  med  en köpare

om.

Grundläggande  krav  som  bör  ställas  på köpare  av husen  Rönnelundsvägen  1,  3 och  5:

Samtliga  hus:

@ Sanering  avseende  eventuella  skadedjur

*  Byte  av fasader,  fönster,  och  ytterdörrar

@ Stamrenovering  (byte  eller  relining)

*  OVK (ventiIationssystem)  skall  vara  godkänd

*  Renovering  av ytskikt  och utbyte  av porslin  i samtliga  badrum

*  Utbyte  av vitvaror  och  ytskiktsrenovering  i samtliga  kök

*  Ytskiktsrenovering  av övriga  utrymmen  i samtliga  lägenheter

*  Ommålning  trapphus



Innan  köpeavtal  skrivs,  skall  besiktning  genomföras  av AllboHus  personal  och  tilltänkt

köpare,  för  att  konstatera  om åtgärderna  är nödvändiga  i samtliga  hus,

TilIgänglighetsanpassning  i ett  av  husen

I minst  ett  av husen  tilIgänglighetsanpassas  minst  hälften  av lägenheterna.  Generellt  sett  bör

detta  huset  ha en högre  renoveringsnivå  än miniminivån.

Utemiljön

Plan  lämnas  för  förändring  av utemiljön.  Stor  hänsyn  skall  tas  till  om  denna  är estetiskt

tilltalande  och  trygghetsskapande.  Dessutom  ska!l  den  främja  socialt  umgänge  och motverka

segregation.

Vid  fastställande  av tidplanen,  skall  hänsyn  tas  till  att  genomförandet  av utemiljön

tidsmässigt  kan  påverkas  av övriga  åtgärder  samt  vilken  årstid  dessa  är klara.

Övrigt

En mindre  del  av fastigheten  kommer  att  regleras  över  till  AllboHus  vid  en försäljning,  för  att

säkerställa  tillgången  till  panncentralen.

Förtydligande  av att  satserna  i kommunstyrelsens  beslut

Beslutsförslag  för  kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige  beslutari  enlighet  med  kommunstyrelsens  beslut  med  förtydliganden

enligt  nedan.  I övrigt  ger  kommunfullmäktige  styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB i uppdrag

att göra de ytterligare  förtydliganden  som krävs för att försäJning och genomförande  ska ske
så att  de politiska  intentionerna  säkerställs.

Förtydliganden:

*  "Att  fastigheterna  säljs  inom  sex  månader."

o Med  sex månader  avses  tecknande  av köpeavtal  från  och  med  det  datum  som

kommunfullmäktiges  beslut  vunnit  laga  kraft.

o  Ev. avsteg  ifrån  detta  krav  eller  om  ev. förlängning  av tid  är nödvändig  för

köpets  genomförande  ska detta  avgöras  av AllboHus  Fastighets  AB. (T.ex.  om

en ev. köpare måste ha t.ex. 8 månader  på sig  för att kunna  genomföra  affären  så kan  det

inte  vara  en fråga som ska behandlas i KF åter  igen.)

*  "Att  en  försäljning  skall  ske  till  en köpare  med  lokal  förankring."

o  Med  lokal  förankring  menas  att  köparen  ska utgöras  av fysisk  person  som  är

skriven  i Alvesta  kommun  eller  juridisk  person  med  säte  i Alvesta

kommun.  Alternativt  ska köparen  bedriva  verksamhet  i kommunen  eller  ha

affärsförbindelser  med  annan  fysisk  eller  juridisk  person  som  har  verksamhet

eller  är  skriven  i Alvesta  kommun.

o Köpareskakunnavisauppreferenserfrånattvarahyresvärdförminst50

lägenheteriflerbostadshus  under  en period  minst  överstigande  5 år.



*  "Att  i köpeavtalet  ska skrivas  in att  en viss  miniminivå  på renovering  av

byggnaderna  ska  göras.  Renoveringsnivån  ska ligga  väsentligt  över  den  nuvarande

standarden  i området  Rönnedal."

o  Det  uppdras  åt Styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB att  bolaget  ska formulera

sådana  krav  på renoveringen  att  en standardhöjning  uppnås  som  väsentligt

överstiger  nuvarande  standard  i området.  Med  området  avses  bostadshusen

som  är belägna  på fastigheten  Rönnelund  samt  de så kallade  båthusen  och

vinkelhusen.

*  "Att  renovering  skall  ske  inom  två  år.  Att  det  blir  ett  villkorat  köp  som  återgår  om

inte  avtalet  uppfylls."

o  MedtvååravsestidenfråndåettköpeavtaIundertecknatsavsåväIAIlboHus

Fastighets  AB som  köparen.  Det  uppdras  åt styrelsen  för  AllboHus  Fastighets

AB att  i en tidplan  definiera  de villkor  för  renoveringens  påbörjande,

genomförande  och  färdigställande  samt  kraven  för  godtagbar  standard  för

renoveringen.  Styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB skall  vidare  i avtalet  med

köparen  klargöra  villkoren  för  återgång  av köp  om  det  inte  uppfylls.

*  "AttdentilItänktaköparenaktivtarbetarmotsegregationiområdet."

o  fVledaktivtarbetamotsegregationiområdetmenasatteriskiltochi

samarbete  med  kommunen,  föreningsliv  och  andra  aktörer  vidta  aktiviteter,

bevaka  efterlevnad  av regler,  ställa  villkor  för  uthyrning  och boende  etc.  inom

hela  Rönnedalsområdet  avgränsat  till  NYKO-området  som  redovisas  i

utredningen.

*  "AttAllbohusledningtillsammansmedKommunIedningen(KommunaIråd

tillsammans  med  kommunchefen),  fåri  uppdrag  att  bland  de intressenter  som

framkommer,  ska  ta fram  den  eller  de  som  verkar  mest  lovande  och  genomför  en

förhandling  med  dem."

o  Med  hänvisning  till  AllboHus  Fastighets  AB:s  uppdrag  och  mandat  enligt

aktiebolagslag,  ägardirektiv,  bolagsordning  och  andra  styrfunktioner,

förtydligar  kommunfullmäktige  denna  punkt  till  att  styrelsen  för  AllboHus

Fastighets  AB får  i uppdrag  att  förhandla  med  intressenter  om  en försäljning

och  att  upprätta  avtal.  Innan  undertecknande  av avtal  ska AllboHus  Fastighets

AB redovisa  förhandling  och  förslag  till  avtal  för  styrelsen  för  moderbolaget

och  VD i Alvesta  Kommunföretag  AB. Styrelsen  för  A!vesta  Kommunföretag

AB skall  informera  Kommunstyrelsen  vid  efterföljande  ordinarie

sammanträde.



*  "Att  beroende  på utfallet  och  om  man  finner  det  gynnsamt  för  Allbohus  och

kommunens  del  så skall  husen  säljas  med  villkor  enligt  ovan."

o  Om  styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB inte  finner  att  en försäljning  kan

genomföras  så att  ovanstående  villkor  kan uppfyllas,  ska AllboHus  Fastighets

AB inom  sex månader  från  det  att  kommunfullmäktiges  beslut  vunnit  laga

kraft  underrätta  styrelsen  och  VD för  moderbolaget  Alvesta  Kommunföretag

AB, som  i sådant  fall  ger  AllboHus  Fastighets  AB i uppdrag  att  genomföra

åtgärd  enligt  nedanstående  att-sats.

*  "Att  i det  fall  en försäljning  inte  kan  genomföras  enligt  ovanstående  krav,  ska

fastigheterna  rivas  enligt  det  ursprungliga  förslaget  i utredningen."

o  Innan  rivningsbeslut  tas  av styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB ska åtgärder

enligt  ovanstående  vara  vidtagna  och  protokollförda,  samt  återrapporteras  till

kommunfullmäktige  inom  6 månader  från  beslutsdatum  i styrelsen.

*  "Att  denna  process  inte  nämnvärt  skulle  försena  själva  rivningen  av husen  eftersom

man  parallellt  skulle  kunna  ansöka  om  rivningstillstånd,  och  planera  för  evakuering

av  de boende  mm."

o  Att-satsen  innebär  att  styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB får  i uppdrag  att

söka  de tillstånd  från  berörda  myndigheter  som  krävs  för  rivning  direkt  efter

att  detta  fullmäktigebeslut  vunnit  laga kraft.  (Detta  måste  utredas  särskilt  av

AllboHus  Fastighets  AB då begränsningarna  av bl.a.  besittningsskydd  avser  om

byggnaderna  rivs).

*  Övriga  villkor

AllboHus  Fastighets  AB formulerar  de fysiska  och  tekniska  krav  och  villkor  som  kommer

att  ställas  på en eventuell  köpare  enligt  vad  som  beskrivs  ovan.  Sådana  krav  omfattar

byggnadsteknik  in-  och  utvändigt,  kvalitetsnivåer,  underhållskrav  etc.


