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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Plats  och  tid Den  24 september  2019,  klockan  18:30-22:22

Sarnmanträdesrummet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Sida

1(34)

Ajournering  för fika mellan {S) 117 och fi 118, klockan 20:07-20:30
Ajourneigunderj  l19,klockan21:OO-2l:O5.

Paragrafer

Beslutande

113 - 137

Per Ribacke  (S)

Frida  Christensen  (S)

Sebastian  Ohlsson  (S)

Edina  Maslac  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Anita  Lindstedt  (S)

Robert  Olesen  (S)

Martina  Holrnkvist  Lundström  (S)

Tomas  Hedevik  (S)

Lavinia  Strömberg  (S)

Peter  Johansson  (S)

Sofie  Årdh  (S)

Otto  Berglund  (S)

Linda  Gustavsson  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Cristina  Haraldsson  (C)

Hagart  Valtersson  (C)

He16ne  Andersson  (C)

Jonas  Engkvist  (C)

Monika  Pihl  (C)

Sven  Sunesson  (C)

Hans  Svensson  (V)

Björn  Nilsson  (V)

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  ersätter

Hanna  Evelyndotter  (MP)

Thomas  Johnsson  (M)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Björn  Tisjö  (M)

Matz  Athley  (M)

He16n  Gustavsson  (M)

Tomas  Öhling  (M)

Gunilla  Gustafson  (M)

Kajsa  Sivertsson  (M)  ersätter  Mikael

Johansson  (M)

Rune  Gustavsson  (M)

Veronika  Kobak  (M)

Christer  Brincner  (KD)

Sten-Åke  Carlsson  (KD)  Roxana

Sepulveda  (KD)

Ulf  Larsson  (L)

Jens Arnebert  (SD)  ersätter  David

Kristiansson  (SD)

Oskar  Andersson  (SD)

Nellie  Nieminen  (SD)

Yvonne  Erlandsson  (SD)

Fredrik  Jonsson  (SD)  ersätter  Robin  Berg

(SD)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Jan-Eric  Svensson  (AA)

Isabell  Barindelli  (AA)

Jan Franz6n  (AA)  ersätter  Flor  De Maria

Ticeran  Vela  (AA)

Anders  Sandgren  (AA)

UtSeS attjustera Hans  Svensson  (V)  och  Lavinia  Strömberg  (S)

Ö"ga nä"arande Camilla  Holmqvist,  kommunchef

Sandra  Mowide,  kommunsekreterare

Magdalena  Glusniewska,  nämndsekreterare

Bilal Safi, allmärföetens frågestund F3 114
Lars-Erik  Gustafsson  (C),  revisor  Fg 115

Tim Lööv, vinnare av P4 Nästa 2019 FS1116

Louise Nygren, kultur- och fritidschef  83 117
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Tid och plats  för

justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Tisdagen  den 1 oktober  klockan  08:30

Alv  ko  un,  kornmunledningsförvaltningen

Mowina

Hag4  Valtersson (C)
-7 -';  Q

7ans Svensson (V/)/ Lavinia Strömberg (S)

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på

kornmunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige

2019-09-24

2019-10-02  - 2019-10-24

örvaltningen,  Alvesta

Mowide

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF 5113

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kornmunfullmäktige  om  utskickad  dagordning

kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnrnanträde:

1.  Närvaro

2. Val  av justerare

3. Fastställande  av dagordning

4. Allmänhetens  frågestund

5. Aktuellt  firån  revisorerna

6. UppvaktningavvinnarenavP4Nästa20l9

7. Debatt  om  kultur-  och  fritidsfrågor

8. Information  från  ordföranden

9. Inriktningsbeslut  för  byggande  av ny  förskola  i Moheda

10. Svar  på  motion  (SD)  om  att  införa  integrationsplikt  iAlvesta  kommun

11. Svar  på motion  (SD)  om  införandet  av ekonomiskt  bokslut  för  asylinvandringen

12. Svar  på motion  (SD)  om  mobiltelefonförbud  under  lektionstid

13. Svar  på motion  (AA)  om  fritidsreservat  i Spåningslanda

14. Svar  på motion  (SD)  om  förbud  mot  burka  och  niqab

15. Svar  på  motion  (SD)  om  kompensation  vid  sjukdom

16. Taxor  för  hyra  av Hagagården  och  föreningslokalen  i Vislanda

17. Förslag  till  sammanträdesplan  för  år 2020

18. Återrapportering  av partistöd  för  år 2018

19.  Anmälan  av interpellationer  och  frågor

20. Anmälan  av motioner

21. Val  och  entlediganden

22. Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att godkänna  dagordningen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

KF  g 114

Allmänhetens  frågestund

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-09-24

KS 2019/022.000

Allmärföeten ska, i enlighet med 24 83 i kornmunfullmäktiges
arbetsordning,  vid  varje  sammanträde  med  komrnunfullmäktige

beredas  tillfölle  att  ställa  frågor  inom  Alvesta  kornmuns

kompetensornråde.

Vid  dagens  sarnrnanträde  har  en fråga  inkornrnit  från  allmänheten.

Det  är  Bilal  Safi  som  ställer  frågor  om  svensk  migrationspolitik.

Kornmunstyrelsens  ordförande  Per  Ribacke  (S)  besvarar  Bilals  fråga.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF g 115

Aktuellt  från  revisorerna

Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Sida
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Lars-Erik  Gustafsson  (C)  från  revisionen  informerar  kort'ununfullmäktige

om  en uppföljande  granskning  som  revisorerna  har  gjort  av  en tidigare

gransla'iing  av omsorgsnämnden  avseende  handläggning  inom  SoL  med

fokus  på äldreomsorgen.

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign

,,] 5-'!5!@ .,Å'»t:<

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

KF 5116

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Uppvaktningen  av  vinnaren  av  P4  Nästa  2019

Redogörelse

Det  finns  många  talangfulla  människor  i Alvesta  kommun.  En  av

dem  är Tim  Lööv  - vinnaren  av P4  Nästa  2019.  Tim  Lööv  har  bjudits

in  till  dagens  sammanträde  för  att  uppvaktas  av  kornmunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges  ordförande  gratulerar  Tim  Lööv  och

överlämnar  en blomrna  från  kornmunfullmäktige.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

7(34)
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Kommunfullmäktige

KF 5117

Debatt  om  kultur-  och  fritidsfrågor

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Enligt  kornmunfullmäktiges  arbetsordning  kan  kommunfullmäktige

hålla  särskilda  temadebatter  om  kommunala  verksamheter.  På

dagens  sarnmanträde  har  kornmunfullmäktiges  presidium  och

kornmunfullmäktiges  gnippledare  beslutat  att  hålla  en debatt  om

kultur-  och  fritidsfrågor.  Varje  parti  i fullmäktige  har  fått  utse  en

representant  från  sitt  parti  som  ska  delta  i debatten.  Representanten

ska  vara  invald  i fullmäktige  eller  kultur-  och  fötidsnämnden  för  att

få  delta.  Debatten  inleds  med  att  varje  representant  får  tre  minuter  på

sig  att  informera  om  sitt  partis  kultur-  och  fritidsprogram.  Därefter

får  debattörerna  ställa  en fråga  i en  minut  och  den  svarande  har  en

minut  på  sig  att  svara.

Alvesta  komrnuns  nya  kultur-  och  fötidschef  Louise  Nygren  inleder

debatten  med  att  presentera  sig  själv  och  de frågor  som  hon  ser  att

hennes  förvaltning  kan  vidareutveckla  för  att  bli  ännu  bäföe.

Det  är följande  representanter  från  de politiska  partierna  som  deltar  i

debatten:  Lars-Olof  Franzfö  (AA),  Lavinia  Strömberg  (S),  Jan

Stemberger  (C),  Christer  Brincner  (KD),  Ulf  Larsson  (L),  Anita

Thörn  von  Rosen  (MP),  Kajsa  Sivertsson  (M)  och  Emelie  Berg  (V).

Justeringsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-09-24

KFg118 KS 2019/015.000

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Kornmunfullmäktiges  ordförande  informerar  om att han  inte  har

något  att delge  kornmunfullmäktige  på dagens  sarnrnanträde.

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen

JusteÖgsmännens  sign
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Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF 5119

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

KS  2019/339.640

Sida

10(34)

Inriktningsbeslut  för  byggande  av  ny  förskola  i Moheda

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kommunstyrelsen,  daterat  den  10  september  2019

2.  Beslut  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  12 augusti  2019.

4.  Protokoll  från  utbildningsnämnden,  daterad  den  6 november

2018.

5. Tjänsteskrivelse  från  utbildningsförvaltningen,  daterad  den  4

september  2018.

Redogörelse

Utbildningsnämnden  begär  hos  kornmunfullmäktige  om  ett

inriktningsbeslut  för  byggande  av ny  förskola  i Moheda,  beslut  i

nämnden  Fg 57 2018-11-06.

I Mohedaornrådet  finns  i dagsläget  4 förskolor  med  totalt  13

avdelningar  och  plats  för  cirka  240  barn.  Av  avdelningarna  finns  fem
i paviljonger  på  Vegbybacken  och  även  om  barnantalet  väntas  sjunka

något  framöver,  ses fortsatt  behov  av 13 avdelningar  för  att  klara

fullmäktiges  mål  och  barngnippsstorlekar  samt  svara  upp  till  statens

målsättningar  och  därtill  kopplat  statsbidrag.

Verksarnhet  i paviljonger  ses som  en temporär  insats,  nuvarande

paviljonger  är förhyrda  till  hösten  2021.  En  ny  förskola  föreslås.

Utbildningsnämnden  har  i ett  beslut  daterat  den  6 november  2018

föreslagit  att  kornrnunfiillmäktige  beslutar  att:

l.  Inriktningen  är att  en  ny  förskola  byggs  i Moheda  med  lokaliseig

vid  Mohedaskolan  enligt  utbildningsnämndens  förslag

2.  Uppdra  till  utbildningsnämnden  att  sammanställa  aktuellt  underlag

om  behov,  kostnader  m  m  för  ny  förskola  i Moheda.

3. Beslut  tas senare  om  total  investeringsram  för  förskolan.

På  kommunstyrelsens  sarnmanträde  den  10  september  2019

kompletterades  punkt  2 i utbildningsnämndens  beslutsförslag.  Det  nya
förslaget  bland  annat  innebär  att  underlaget  om  behov  av kostnader  m.m.
även  ska  innehålla  vissa  kostnadsjämförelser  mellan  huruvida  var

Beslutsexpedie+ing Utdragsbestyrkande
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förskolan  placeras  och  trafikflödesutredning  för  båda

placeringsa1ten'iativen.

Yrkanden

Sida
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1.  Frida  Christensen  (S),  Thomas  Johnsson  (M),  Christer  Brincner

(KD),  Thomas  Haraldsson  (C),  Per  Ribacke  (S),  Claudia  Crowley

Sörensson  (M)  och  Lars-Olof  Petersson  (S)  yrkar  bifall  till

kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.

2.  Jan Franzfö  (AA)  yrkar  att  beslutspunkt  1 ändras  till  "Inriktning  är

att en ny  förskola  byggs  i Moheda."

3. Lars-Olof  Franz6n  (AA)  och  Yvonne  Erlandsson  (SD)  yrkar  bifall

till  Jan Franzfös  (AA)  ändringsyrkande.

4.  Thomas  Haraldsson  (C)  och  Per  Ribacke  (S) yrkar  avslag  till  Jan

Franz6ns  (AA)  ändringsyrkande.

5. Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  att kornmunfullmäktige  beslutar  att

ajournera  mötet  i5  minuter  kl.  21:00-21:05.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  om  kornmunfullmäktige  vill  besluta  att  ajournera

sarnmanträdet  i5  min  i enlighet  med  Thomas  Johnssons  (M)  yrkande.  Via

acklamation  finner  ordföranden  att kornmunfullmäktige  godkänner

ajourneringen.  Mötet  ajourneras  från  klockan  21:00  till  klockan  21:05.

Efter  genomförd  ajournering  frågar  ordföranden  om  det  är rätt  uppfattat  att

kornmunfullmäktige  har  två  förslag  till  beslut  att ta ställning  i ärendet.  Det

första  förslaget  är Frida  Christensens  (S)  m.fl.  bifallsyrkande  till

kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Det  andra  är Jan Franzfös  (AA)

ändringsyrkande  av beslutspunkt  1. Via  acklamation  finner  ordföranden  att

detta  stämmer.

Ordföranden  ställer  Frida  Christensens  (S) m.fl.  bifallsyrkande  mot  Jan

Franz6ns  (AA)  ändringsyrkande  och  finner  via  acklamation  att

komrnunfullmäktige  beslutar  i enlighet  med  Frida  Christensens  (S)  m.fl.

bifallsyrkande  till  kornrnunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Inriktningen  är att en ny  förskola  byggs  i Moheda  med  lokalisering  vid

Mohedaskolan  enligt  utbildningsnämndens  förslag.

2. Uppdra  till  utbildningsnämnden  att sammanställa  aktuellt  underlag  om  behov.

Underlaget  ska också  redovisa  driftskostnaderna  för  verksamheten  idag  och  hur

driftkostnaderna  skulle  se ut i framtiden  för  ny  förskola  i Moheda.

Kostnadsjämförelse  vad  gäller  dtiften  om förskolan  placeras  vid  Mohedaskolan

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sida
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kontra  om  den  placeras  vid  Långagård  ska också  presenteras.  Underlaget  ska även

innehålla  en trafikflödesutredning.

3. Beslut  tas senare  om  total  investeringsram  för  förskolan

Reservation

Lars-Olof  Franz6n  (AA),  Jan-Erik  Svensson  (AA),  Isabel  Barindelli

(AA),  Jan Franz6n  (AA)  Anders  Sandgren  (AA),  Jens Arnebert

(SD),  Oskar  Andersson  (SD),  Nellie  Nieminen  (SD),  Yvonne

Erlandsson  (SD)  och  Fredrik  Jonsson  (SD)  reserverar  sig  mot

beslutet.

Beslutet  skickas  till

Utbildningsnämnden

Lokalstrateg

Ekonomichef

Justeögsmännens  sign

X 5d  Jyp(

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 120

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-09-24

KS 2019/059.932

Svar  på  motion  (SD)  om  att  införa  integrationsplikt  i Alvesta

kommun

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånkommunstyrelsen,dateratden10september20l9

2. Beslut  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019.

3. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den 15 juli  2019.

4. Protokoll  från  nämnden  för  arbete  och  lärande,  daterad  den 18

juni  2019.

5. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  arbete  och  lärande,

daterad  den 15 maj  2019.

6. Motion  (SD),  daterad  den  16  januari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  6 februari  2019  föreslår  Anette  Lindström

(SD)  att  Alvesta  kommun  ska införa  integrationsplikt  i kornrnunen.  I

motionen  föreslås  det  också  att det ska medföras  konsekvenser  om  man

inte  följer  planen  såsom  t.ex.  indraget  bidrag.

I en tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  arbete  och  lärande,  daterad

den 15 maj  2019,  framgår  det  att  det  redan  finns  krav  på  motprestation

från  individen  i de program  och  insatser  som  omnämns  i motionen.

Både  på statlig  såväl  som  på kornrnunal  nivå.  Förvaltningen  för  arbete

och  lärande  frarnhåller  att  det  inte  saknas  förutsättningar  för  att införa  en

integrationsplikt  ikommunen.  Däremot  skulle  en sådan  integrationsplikt

vara  praktiskt  verkningslös  eftersom  det redan  existerar  krav  på

motprestation  för  att man  som  nyanländ  ska uppbära  ersättning  eller

ekonorniskt  bistånd.  En  integrationsplikt  skulle  i så fall  mer  syfta  tin  att

vara  ett generellt  ställningstagande  till  hur  man  förhåller  sig till  integration.

Nämnden  för  arbete  och  lärande  har  yttrat  sig  i ärendet  och  beslutade

den 18 juni  2019  att föreslå  att kommunfullmäktige  beslutar  att avslå

motionen  med  hänvisning  till  att  de krav  en integrationsplikt  skulle

innebära,  redan  existerar  genom  gällande  regelverk.

Kornmunstyrelsens  arbetsutskott  har  yttrat  sig  i ärendet  och  beslutade

den  27 augusti  2019  att föreslå  att kornmunstyrelsen  föreslår

kommunfullmäktige  att  besluta  att  besvara  motionen  med  hänvisning

till  att de krav  en integrationsplikt  skulle  innebära,  redan  existerar

genom  gällande  regelverk.

Justeögsmännens  sign
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Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Beslut

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2C11 9-09-24

Kornrnunfullmäktige  beslutar  att  besvara  motionen  med  hänvisning  till

att  de krav  en integrationsplikt  skulle  innebära,  redan  existerar  genom

gällande  regelverk.

Beslutet  skickas  till

Annette  Lindström  (SD)

Gruppledare  för  Sverigedemokraterna

Nämnden  för  arbete  och  lärare

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering

ÅaJtiq

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5121

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

KS 2019/062.049

Svar  på  motion  (SD)  om  införandet  av  ekonomiskt  bokslut

för  asylinvandringen

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånkornmunstyrelsen,dateratden10september2019

2. Beslut  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,  daterad

den 3 juni  2019.

4.  Motion  (SD),  daterad  den  6 februari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  6 februari  2019  föreslår  Robin  Berg  (SD)

att  Alvesta  kornmun  ska införa  ett  ekonomiskt  bokslut  avseende

asylinvandring.  Motionären  hänvisar  till  att  kornrnunen  redovisar

kostnader  och  konsekvenser  för  det  mesta,  men  inte  för  den statliga

invandringspolitiken.

För  att upprätta  ett  ekonomiskt  bokslut  enligt  motionärens  intentioner

måste  kommunen  kunna  ta fram  de intäkter  och  kostnader  som  är

hänförliga  till  de enskilda  personer  i den  invandrade

kornmunbefolkningen  som  har  erhållit  uppehållstillstånd  på gnind  av

asylskäl  samt  från  de personer  som  har  erhållit  uppehållstillstånd

avhängigt  anhörigs  beviljade  asyl.  Det  skulle  därför  krävas  uppgifter  på

individnivå  som,  enligt  kommun1edningsförvaltningens  bedömning,

inte  är möjligt  att 'fa fram.  Om  det  skulle  gå att få fram  dessa  uppgifter

skulle  den  informationen  behöva  sammanställas  i gnipp  och  som

därmed  innebär  en kategorisering  som  vore  juridiskt  problematiskt

enligt  Dataskyddsförordningen  (GDPR)  och  där  enskilda  personer

måste  informeras  om  användningen  av deras  personliga  data  och

godkäru'ia  användningen  (om  det  ens går  att  härleda  på individnivå).  För

att  upprätta  ett  bokslut  av det  slag  som  föreslås  i motionen  skulle

bokföringen  av olika  intäkts-  och  kostnadsposter  behöva  göras  utifrån

varje  individs  särskilda  icke-registrerade  (uppehållstillstånd  p.g.a  asyl

eller  anhörig)  gnipptillbehörighet.  Statistik  där  t.ex.  kostnad  per  elev

tas fram  använder  bokförda  kostnader  som  delas  med  antal  elever  och

alltså  inte  vad  en enskild  elevs  kostnad  är.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  avslå  motionen  med  hänvisning  till

kommunledningsförva1tningens  yttrande.

Justeringsmännens  sign

- ,  (/  i

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Beslutet  skickas  till

Robin  Berg  (SD)

Gruppledare  för  Sverigedemokraterna

Komrnunledningsförvaltningen

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering l Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5122

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-09-24

KS 2019/065.920

Svar  på motion  (SD)  om  mobiltelefonförbud  under

lektionstid

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånkommunstyrelsen,dateratden10september2019

2. Beslut  från  arbetsutskottet,  daterat  den  27 augusti  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 15 juli  2019.

4. Beslut  från  utbildningsnämnden,  daterad  den  24 juni  2019.

5. Tjänstesktivelse  från  utbildningsförvaltningen,  daterad  den  27

maj  2019.

6. Motion  (SD),  daterad  den  6 februari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 6 februari  2019  föreslår  He16n  Nydfö  (SD)

att  kornmunfullmäktige  beslutar  att  föreslå  rektorerna  iAlvesta

kornmuns  skolor  att  besluta  att elevernas  mobiltelefoner  förbjuds  under

lektionstid.  Motionären  menar  att det  är viktigt  att  avlägsna  onödiga

störningsmoment  under  lektionstid  i ett  försök  till  att  förbättra  elevernas

studieresultat.

I en tjänsteskrivelse  från  utbildningsförvaltningen,  daterad  den  27 maj

2019,  framgår  det att  utbildningsförvaltningen  inte  ser några  skäl  till  att

kommunfullmäktige  fattar  beslut  i frågan  om  mobiltelefoner  i skolan.

Detta  på gnind  av att det  i skollagen  finns  regler  om  att  varje  skolenhet

ska  utarbeta  ordningsregler.  Skollagen  reglerar  också  att  respektive

rektor  eller  lärare  får  vidta  disciplinära  åtgärder  om  ordningsreglerna

inte  efterlevs.  Utbildningsförvaltningen  hänvisar  också  till  att det  pågår

ett  arbete  avseende  mobilförbud  i klassnirnmet  på nationell  nivå  genom

det  så kallade  januariavtalet  som  tecknades  mellan  regeringen  samt

Centerpartiet  och  Liberalerna.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  besvara  motionen  med  hänvisning  till

att  det  genomförs  ett  nationellt  arbete  avseende  denna  fråga  i den

nationella  planen  för  studier  och  trygghet  i skolan  samt  att  möjligheten

redan  finns  till  detta  genom  respektive  skolerföets  ordningsregler.

Beslutet  skickas  till

Gruppledare  för  Sverigedemokraterna

Utbildningsnämnden

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

tl. '!/  ,!/14)4'

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5123

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

KS  2019/070.819

Svar  på motion  (AA)  om  fritidsreservat  i Spåningslanda

Beslutsunderlag

1.  Bes1utfrånkommunstyrelsen,dateratden10september2019

2. Beslut  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 15 juli  2019.

4. Beslut  från  samhä11sbyggnadsnämnden,  daterad  den 14  maj

2019.

5. Tjänsteskrivelse  från  samhälsbyggnadsförvaltningen,  daterad

den  26 april  2019.

6. Motion  (AA),  daterad  den  30 januari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 30 januari  2019  föreslår  Lars-Olof  Franz6n

(AA)  att ett ornråde  i Spåningslanda  införlivas  i komrnunal  ägo och  att

ornrådet  i framtida  planbeskrivningar  tas upp  som  ett  kommunalt

fritidsreservat.  Vidare  föreslår  motionären  att  skogsbniket  inom

området  anpassas  efter  den  verksamhet  som  ornrådet  ska innefatta.

I en tjänsteskrivelse  från  sarnhällsbyggnadsförvaltningen,  daterad  den

26 april  2019,  framgår  det  att sarnhällsbyggnadsförvaltningen  ställer  sig

positiv  till  att  i framtiden  skapa  ett  naturreservat  i Spåningslanda.

Samhä1lsbyggnadsförvaltningen  skriver  också  att skapandet  av ett

reservat  i Spåningslanda  bör  avvakta  antagande  av det  planprogram  för

Aringsås  som  förvaltningen  har  i uppdrag  att ta fram.  När

planprogrammet  är färdigt  finns  bäföe  förutsättningar  för  att hitta  en

lämplig  avgränsning  för  ett  naturreservat.  Det  framgår  också  att den  i

motionen  föreslagna  avgränsningen  för  ett reservat  samrnanfaller  med

andra  exploateringsintressen.  Ett  reservat  far  inte  bildas  i strid  med

detaljplan  och  därmed  konstaterar  sarnhällsbyggnadsförvaltningen  att

den  föreslagna  avgränsningen  av reservatet  inte  är möjlig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen  skriver  också  att  ett  framtida

naturreservat  lämpligen  bör  omfatta  ett  större  markområde  än det som

föreslås  i motionen  så bland  annat  kulturmiljöer  i Spåningslanda,

ridhuset  och  Hanaslöv  innefattas.

Yrkanden

1.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  motionen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges  ordförande  konstaterar  att  det  finns  två  förslag

som  kornmunfullmäktige  har  att  ta ställning  till.  Det  ena  är

komrnunstyrelsens  förslag  till  beslut  och  det  andra  är Lars-Olof

Franz6ns  (AA)  bifallsyrkande  till  motionen.

Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  via

acklamation  att  kornmunfiillmäktige  beslutar  i enlighet  med

kommunstyrelsens  f?5rs1ag till  beslut.

Votering  begärs.

Ordföranden  utser  kornmunstyrelsens  förslag  till  huvudförslag.  En

röst  på  huvudförslaget  är en Ja-röst.  Ordföranden  utser  Lars-Olof

Franzfös  (AA)  yrkande  som  motförslag.  En  röst  på  motförslaget  är
en  Nej-röst.

Votering  genomförs.

Votering

Efter  genomförd  votering  finner  ordföranden  att  kommunfullmäktige

beslutar  med  36 Ja-röster  mot  ll  Nej-röster,  att  besvara  motionen

med  hänvisning  till  samhällsbyggnadsförva1tningens  tjänsteskrivelse.

I bilagan  benämnd  "Närvaro-  och  voteringslista  den  24 september

2019"  återfinns  informationen  om  hur  ledamöterna  har  röstat.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  besvara  motionen  med  hänvisning  till
samhällsbyggnadsförvaltningens  tjänsteskrivelse.

Beslutet  skickas  till

Lars-Olof  Franzfö  (AA)

Gruppledare  för  Alvesta  Alternativet

Samhällsbyggnadsnämnden

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering

15Åjt"«:<

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5124

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

KS  201  9/061  .OOO

Sida

20(34)

Svar  på  motion  (SD)  om  förbud  mot  burka  och  niqab

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kommunstyrelsen,  daterat  den  lO september  2019

2. Beslutfrånkornmunstyrelsenspersonalutskott,dateratden14maj2019

3. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den  7 maj  2019.

4. Motion,  daterad  den 16 januari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  6 februari  2019  föreslår  Annette

Lindström  (SD)  att  Alvesta  kornrnun  ska införa  ett förbud  mot  att

bära  heltäckande  slöjor  som  burka  eller  niqab  i kommunens

verksamheter.

I en tjänsteslaivelse  från  kommunledningsförvaltningen  redogörs  det

för  den  lagstiftning  som  finns  och  hur  lagstiftningen  styr  kornmunens

verksarnhet  i frågor  som  rör  religionsfrihet,  diskriminering  och  hur

dessa  berör  förslag  till  beslut  i motionen.

Kornmun1edningsförvaltningen  konstaterar  bland  annat  att det  inte  är

möjligt  att  neka  en person  tillträde  till  en kornmunal  verksamhet

enbart  på gnund  av klädsel.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  avslå  motionen  med  hänvisning  till

kommunledningsförvaltningens  yttrande.

Beslutet  skickas  till

Annette  Lindström  (SD)

Gruppledare  för  Sverigedemokraterna

Komrnunledningsförvaltningen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF 5125

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

:o"i9-09-24

KS  2019/063.000

Sida
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Svar  på motion  (SD)  om  kompensation  vid  sjukdom

Beslutsunderlag

l.  Bes1utfrånkornmunstyre1sen,dateratden10september2019

2. Beslut  från  komrnunstyrelsens  personalutskott,  daterat  den 14 maj  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 17 april  2019.

4. Motion,  daterad  den  6 februari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 6 februari  2019  föreslår  Yvonne

Erlandsson  (SD)  att Alvesta  kommun  ska utreda  möjligheten  att

införa  kompensation  vid  sjukdom  inom  all  skola  vård  och

barnomsorg.  Detta  då personalen  inom  dessa  ornråden  är ofta  utsatta

för  virus  och  sjukdomar  i sitt  arbete.

I en tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen  redogörs  det

för  den  lagstiftning  som  finns  vid  sjukdom  och  smittspridning  samt

de lokala  rutiner  som  fastställts  för  dessa  situationer  och  de olika

sorters  kompensation  som  kan  utgå  vid  sjukdom  och  srnittspridning.

Samrnanfattningsvis  är karensavdraget  reglerat  i sjuklönelagen  samt

i centrala  kollektivavtalet  Allmäru'ia  bestärnmelser  vad  gäller

beräkning  inom  den  kommunala  sektom.  Vad  gäller  beräkningen

finns  även  viss  möjlighet  till  lokala  avsteg  genom  ett lokalt

kollektivavtal.  Vad  gäller  frånvaro  till  följd  av smittorisk  eller

motsvarande  finns  dels  möjlighet  till  ersättning  från

Försäkringskassan  och  dels  genom  avstängning  med  bibehållna

avlöningsförmåner  av medicinska  skäl  med  stöd  av kollektivavtalet

Allmänna  bestärnmelser  kompletterad  med  en lokal  rutin  omfattande

samtliga  verksarnheter  hos arbetsgivaren  Alvesta  komrnun.

Det  finns  därmed  redan  idag  en reglering  inom  arbetsgivaren  Alvesta

kommuns  verksarnhet  för  kompensation  vid  sjukdom  och  smitta  och

som  svarar  upp  mot  motionens  syfte.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  anse motionen  som  besvarad  med

hänvisning  till  kornmunledningsförvaltningens  yttrande.

Beslutet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign

,:ÅS,  Jytu,(

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF 5126

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

KS  2019/340.806

Taxor  för  hyra  av  Hagagården  och  föreningslokalen  i

Vislanda

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånkommunstyrelsen,dateratden10september20l9

2. Beslut  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 16 juli  2019.

4. Protokoll  från  kultur-och  fritidsnämnden,  daterad  den 10  juni

2019.

5. Tjänsteskrivelse  från  kultur-och  fritidsförva1tningen,  daterad

den  22 maj  2019.

Redogörelse

Kultur-  och  fötidsnämnden  har  i ett  beslut  daterat  den 10  juni  2019

inkornrnit  med  ett förslag  på nya  taxor  för  uthyrning  av Hagagården

och  föreningslokalen  i Vislanda.  Föreningar,  företag  eller  invånare

som  önskar  hyra  mötesrum  i Hagagården  och  föreningslokalen  i

Vislanda  föreslås  kunna  göra  det  via  kultur-  och  fritidsförvaltningens

lokalbokning.  I Hagagården  finns  fyra  olika  mötesrum  fördelat  på

två  våningar.  Där  finns  det  även  ett  kök  per  våning.  I

föreningslokalen  i Vislanda  finns  ett  möteöm  för  uthyg  med

tillhörande  kök.

Följande  kundkategorier  och  taxor  finns  sedan  tidigare  avseende

förhyming  av lokaler  inom  Alvesta  kon'irnun:

*  Taxa  1: Privatpersoner,  företag,  studieförbund  m.fl.

*  Taxa2:Föreningarregistreradeikornmunen

*  Taxa3:Bidragsberättigadeföreningarikornmunenmed

ungdomsverksarnhet

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Fastställa  följande  taxa  för  hyra  av föreningslokalen  i Vislanda

samt  mötesrum  li  Hagagården:

Taxa  för  hyra  av föreningslokalen  i Vislanda  och

mötesrum  1 i Hagagården

1 timme
Heldag  (6 timmar

eller  mer)

Taxa  1 150 kr 900 kr

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

Sida
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Kommunfullmäktige

Taxa  2 lOO kr 600 kr

Taxa  3 75 kr 450  kr

2. Fastställa  följande  taxa  för  hyra  av mötesrum  2, 3 och  4 i

Hagagården:

Taxa  för  hyra  av  mötesrum  2, 3 och  4 i Hagagården

1 timme
Heldag  (6 timmar

eller  mer)

Taxa  I IOO kr 600  kr

Taxa  2 75 kr 450  kr

Taxa  3 50 kr 300  kr

3. Ge kultur-  och  fötidsnämndeniuppdrag  att namnge  byggnaden  i Vislanda  till

något  annat  namn  än "föreningslokalen".

Beslutet  skickas  till

Kultur-  och  fötidsnämnden

Justeågsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



KommunfuJlmäktige

KF 5127

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

KS 2019/342.006

Förslag  till  sarnmanträdesplan  för  år  2020

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kommunstyrelsen,  daterat  den 10 september  2019

2. Förslag  till  sarnmanträdesplan  för  år 2020,  daterad  den  28

augusti  2019

3. Beslut  från  kotnmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

4.  Tjänsteskrivelse  firån  komrnun1edningsförva1tningen,  daterad

den  20 augusti  2019.

5. Förslag  till  sammanträdesplan  för  år 2020,  daterad  den 20

augusti  2019

Redogörelse

Varje  år fastställer  komrnunfullmäktige  sin  samrnanträdesplan  för

nästkornmande  mötesår.  I samband  med  detta  bereder  även

komrnunstyrelsen  upp  sin  egen  sarnmanträdesplan,  för  att säkerställa

att  fullmäktiges  och  kornmunstyrelsens  möten  planeras  in på ett

ändamålsenligt  sätt  utifrån  ärendeberedningen  i kommunen.

Förslaget  som  har  utarbetats  innehåller  därför  ett  förslag  till

sarnrnanträdesplan  för  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,

kommunstyrelsen  och  kornmunful1rnäktige.  Vid  planeringen  av

sammanträdesplanen  har  kommunledningsförva1tningen  bland  annat

tagit  hänsyn  till  regionens  sarnmanträdesplan,  de stora  ekonomiska

processerna  samt  röda  dagar/helgdagar.

På arbetsutskottets  möte  den  27 augusti  2019  beslutade

arbetsutskottet  att  flytta  fram  kornmunfiillmäktiges  möte  i oktober

med  en vecka  i det  första  utkastet  som  kom  från

kommunledningsförvaltningen.  Till  kornmunstyrelsen  presenteras

därför  nu  ett nytt  förslag  till  sarnmanträdesplan  utifrån  vad  som

beslutades  i arbetsutskottet.

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beslutar  att  anta  förslag  till  sammanträdesplan

för  år 2020.

Beslutet  skickas  till

Kommunchef

Komrnun1edningsförvaltningens  avdelningschefer

Samtliga  nämnder  och  bolag

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KFg128

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

KS 201  9/1 24.104

Återrapportering  av  partistöd  för  år  2018

Beslutsunderlag

1.  Återrapportering  av partistöd  från  Vänsterpartiet,  daterat  den 28

juni  2019

Redogörelse

Partistöd  får  ges till  politiska  partier  som  är representerade  i

kommunfullmäktige,  detta  angivet  i4  kap.  29 8) i kornmunallagen

(2017:725).  Ett  parti  är representerat  om  det  har  fått  mandat  i

fullmäktige  för  vilket  en vald  ledamot  är fastställd  enligt  14  kap.

vallagen  (2005:837).  Redovisningen  ska avse  perioden  1 januari-31

december  och  ges in  till  fullmäktige  senast  sex  månader  efter

redovisningsperiodens  utgång.  En  av mottagaren  utsedd  särskild

granskare  ska granska  om  redovisningen  ger  en rättvisande  bild  av

hur  mottagaren  har  använt  partistödet.  Granskarens  rapport  över

granskningen  ska bifogas  redovisningen.

Syftet  med  att  partignupperna  ska redovisa  och  granska  erhållet

partistöd  är att underlag  för  beslut  kring  det  lokala  partistödet  ska  bli

öppnare  och  mer  tillgängligt  för  allmänheten  och  media.

Kornmunfullmäktige  beslutar  årligen  om  utbetalning  av partistöd.

Har  kommunfullmäktige  inte  erhållit  redovisning  samt

granskningsrapport  med  intyg  från  partiema  inom  angiven  tidsram

kommer  utbetalning  av partistöd  för  nästkommande  år inte  att

betalas  ut.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att godkänna  Vänsterpartiets

redovisade  partistöd  för  år 2018.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Kommunfullmäktige

KF 5129

Anmälan  av  interpellationer  och  frågor

Redogörelse

Till  dagens  sarnmanträde  har  följande  interpellationer  ställts:

Sida

26(34)

1.  Interpellation  från  Ulf  Larsson  (L)  till  Per  Ribacke  (S) om

luftkonditionering  på våra  äldreboenden

2. Interpellation  från  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  till  Per  Ribacke  (S)

om  omorganisation  inom  AllboHus

Till  dagens  sarnmanträde  har  det även  inkommit  skriftliga  svar  på

interpellationerna.  Såväl  fråga  som  svar  redogörs  för  muntligt  på

dagens  sarnmanträde.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att inlämnade  interpellationer  får

ställas.

Juste*gsmännens  sign Beslutsexpedieög Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF 5130

Anmälan  av  motioner

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Sida
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Sedan  föregående  samrnanträde  har  sex motioner  inkomrnit:

a)  Motion  (M)  och  (KD)  om  väg-  och  gatubelysning

b)  Motion  (SD)  om  fiber  till  alla  i Alvesta  kornrnun

c)  Motion  (SD)  om  att införa  klasseniorer  som  stödpersonal  i skolan

d)  Motion  (SD)  om  att avgiftsbelägga  laddning  i kornmunens  laddstolpar

e) Motion  (SD)  om  ny  policy  för  modersmå1sundervisning

f)  Motion  (SD)  om  att införa  ett  debatt-  och  voteringssystem

g)  Motion  (KD)  om  fler  vuxna  på skolgården

h)  Motion  (M)  om  etableringslån  istället  för  försörjningsstöd

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att överlämna  motionerna  till

kommunstyrelsen  för  beredning  inom  sex månader.

Protokollet  skickas  till

Kornmunstyrelsen

Justeringsmännens  sign

i:'>d;6!) Jtd'J.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24
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Kommunfullmäktige

KF  g 131 KS 201  9/296.113

Entledigande  av  Nils-Gunnar  Skoglund  (C)  som  ersättare  i

samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag

1.  EntledigandefrånNils-GunnarSkog1und(C),dateratden17juni2019

Redogörelse

Nils-Gunnar  Skoglund  (C)  har  inkornmit  med  en begäran  om  entledigande  från  sitt

uppdrag  som  ersättare  i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Entlediga  Nils-Gunnar  Skoglund  (C)  från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i

sarnhällsbyggnadsnämnden.

Protokollet  skickas  till

Nils-Gunnar  Skoglund  (C)

Gruppledare  för  Centerpartiet

Valberedningen

Personalavdelningen

Samhällsbyggnadsnämnden

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5132 KS 2019/

Val  av  ersättare  i samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag

1.  Valberedningens  bes)ut,  daterat  den  24 september  2019

Redogörelse

Efter  att Nils-Guru'iar  Skoglund  (C)  har  entledigats  från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i

sarnhällsbyggnadsnämnden  har  fullmäktige  i uppgift  att  välja  en ny  ersättare  i hans

ställe.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Robert  Öström  (MP)  som  ersättare  i samhällsbyggnadsnämnden.

Protokollet  skickas  till

Robert  Öström  (MP)

Gruppledare  för  Miljöpartiet

Personalavdelningen

Samhä11sbyggnadsnämnden

Justeringsmännens  sigan Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

KF  g 133

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Val  av  lekmannarevisor  för  Allbohus  Fastighets  AB

Redogörelse

Johnny  Lundberg  (S)  valdes  som  lekmannarevisor  för  Allbohus

Fastighets  AB  den 17  juni  2019.  Ett  stavfel  på bolagets  namn  hade

smugit  sig  in  i beslutsformu1eringen,  vilket  gör  att fullmäktige

behöver  fatta  beslutet  på nytt.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Johnny  Lundberg  (S)  som  lekrnaru'iarevisor  för  Allbohus

Fastighets  AB

Protokollet  skickas  till

Johnny  Lundberg  (S)

Gruppledare  för  Socialdemokraterna

Personalavdelningen

Allbohus  Fastighets  AB

Kornmumevisionen

Justeringsmännens  sign

1Åph/ttb4

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 134

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Val  av  Suzanne  Karlsson  (AA)  som  ersättare  för

lekmannarevisor  för  Allbohus  Fastighets  AB

Redogörelse

Suzaru'ie  Karlsson  (AA)  valdes  som  ersättare  för  lekmannarevisor  för

Allbohus  Fastighets  AB  den 17  juni  2019.  Ett  stavfel  på bolagets

namn  hade  smugit  sig  in  i beslutsformuleringen,  vilket  gör  att

fullmäktige  behöver  fatta  beslutet  på nytt.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Suzanne  Karlsson  (AA)  som  ersättare  för

lekmannarevisor  för  Allbohus  Fastighets  AB

Protokollet  skickas  till

Suzanne  Karlsson  (AA)

Gruppledare  för  Alvesta  Alternativet

Personalavdelningen

Allbohus  Fastighets  AB

Kornmunrevisionen

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

KF 5135

Val  av  ersättare  för  lekmannarevisor  för  Sankt  Sigfrid

Kommunikation  AB

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  valberedningen,  daterat  den  24 september  2019

Redogörelse

Förtroendeuppdraget  som  ersättare  för  lekrnannarevisor  för  Sankt  Sigfrid

Komrnunikation  AB  är vakant.

Till  dagens  möte  med  valberedningen  och  kornrnunfullmäktige  har

inget  förslag  på lekmannarevisor  överlämnats.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att återremittera  ärendet  till  valberedningen

för  att  be kornmunrevisionen  återkomma  med  ett förslag  på vilken  revisor

som  bör  utses  som  ersättare  för  lelauannarevisor  för  Sankt  Sigföd

Komrnunikation  AB.

Protokollet  skickas  till

Valberedningen

Kornmunrevisionen

Justeringsmännens  sign

M  JbQt)JJ,

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF 5136

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Sida
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Val  av  nämndemän  för  perioden  I januari  2020  - 31 december  2023

Beslutsunderlag

1.  Valberedningens  beslut,  daterat  den  24 september  2019.

Redogörelse

Växjö  tingsrätt  ska  ha 115  nämndemän  som  fördelas  mellan

Kronobergs  läns  kornmuner.  Alvesta  kornmun  har  1l  nämndemän

som  ska  väljas  till  Växjös  tingsrätt.  Den  löpande  tjänstgöringstiden  för

samtliga  nämndemän  upphör  med  utgången  av 2018.  Det  ankornmer

nu  på kommunfullmäktige  i respektive  kornmun  att  förrätta  val  av

nämndemän  för  mandatperioden  1 januari  2020  -  31 december  2023.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att utse  följande  personer  som

nämndemän:

1.  Per-Anders  Nordahl  (S)

2. Lisbeth  Holmqvist  (S)

3. Sofie  Årdh  (S)

4. Anders  Herwin  (C)

5. Christer  Nielsen  (V)

6. higvar  Eriksson  (M)

7. Monica  Carlberg  (M)

g. Åke  Johansson  (M)

9. Yvonne  Erlandsson  (SD)

10. Fredrik  Jonsson  (SD)

11. Mikael  Nilsson  (AA)

Protokollet  skickas  till

Växjö  tingsrätt

Berörda  gnippledare

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Kommunfullmäktige

KF 5137

Meddelanden

Redogörelse

Följande  meddelanden  delges  till  kornmunfullmäktige:

Sida
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1.  Taxa  för  renhållning  (sotning)

2. Taxa  för  brandskyddskontroll

3. Årsredovisning  för  Kommunassurans  Syd  Försäkrings  AB

4. Delårsrapport  för  Värends  Räddningstjänstförbund  2019

5. Granskning  av handläggning  inom  SoL  med  folcus  på äldreomsorgen

6. Redovisning  av ej verkställda  beslut  enligt  SoL  och  LSS

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  24 september  2019
g 123

Ja =  KS f(kmag
Nej = Fr.inzåns  (Al)  yrkande

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

1.  Per  Ribacke s 1 I

2.  Frida  Christensen s 1 1

3.  Sebastian  Ohlsson s 1 I I
4.  Edina  Maslac s 1 I I
5.  Lars-Olof  Petersson s 1 1

6.  Anita  Lindstedt s 1 I

7.  Robert  Olesen s I I I
8.  Martina  Lundström s I I

9.  Tomas  Hedevik s 1 I
I

IO. Lavinia  Strömberg s I I I
I

11.  Peter  Johansson s 1 1

12.  Sofie  Årdh s 1 I

13.  Otto  Berglund s 1 1

14.  Linda  Gustavsson s I I

15.  Thomas  Haraldsson c 1 1

16.  Cristina  Haraldsson c 1 1

I 7. Helåne  Andersson c I I

18.  Jonas  Engqvist c 1 1

19.  Monica  Pihl c 1 1

20. Sven  Sunesson c 1 I I

21. Hans  Svensson v I 1

22. Björn  Nilsson v 1 1
j

I
I

23. Hanna  Evelyndotter MP
Anita  Thörn  Von

Rosen
1 I

I

I
I

24. Thomas  Johnsson M 1 I
I



25. Claudia  Crowley

Sörensson
M 1 1

i

26. Björn  Tisjö M I 1

27. Matz  Athley M I I

28. Helån  Gustavsson M 1 I

29.  Tomas  Öhling M I I

30. Gunilla  Gustafson M 1 I

31. Mikael  Johansson M Kajsa  Sivertsson 1 1

32. Rune  Gustavsson M 1 I

33.  Veronika  Kobak M I 1

34. Christer  Brincner KD 1 1

35. Roxana  Sepulveda KD Sten-Åke  Carlsson I I

36. Ulf  Larsson L 1 I

37. David  Kristiansson SD Jens  Arnebert I 1

38. Oskar  Andersson SD I I

39. Nellie  Nieminen SD I 1

40.  Anette  Lindström SD

41.  Yvonne  Erlandsson SD 1 I

42.  Robin  Berg SD Fredrik  Jonsson I I

43. Ulf  Gustafsson SD

44. Lars-Olof  Franzån AA 1 I

45.  Jan-Erik  Svensson AA 1 I

46. Isabel  Barindelli AA I 1

47. Flor  De  Maria  Ticeran  Vela AA Jan  Franzån I I

48.  Anders  Sandgren AA 1 I

49. Hagart  Valtersson,  ordf c I I
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