
Sammanträdesprotoko1l

Sammanträdesdatum

2019-1i  -26

Kommunfullmäktige

Plats och tid Den  26 november  2019,  klockan  18:30-20:32

Sarnmanträdesrummet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Sida

i (29)

Ajournering  för fika mellan {S) 169 och el 170, klockan 20:04-20:24.

Paragrafer

Beslutande

154  - 174

Per Ribacke (S) 45 154-168
Rose-Marie  Larsson  (S)  ersätter  Per

Ribacke (S) 5g 170-174
Frida  Christensen  (S)

Peter  Ohman-Danforth  (S)  ersätter

Sebastian  Ohlsson  (S)

Edina  Maslac  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

-Anita  Lindstedt  (S)

Torbjörn  Svensson  (S)  ersätter  Robert

Olesen  (S)

Martina  Holmkvist  Lundström  (S)

Tomas  Hedevik  (S),  1 :e vice  ordf.

Lavinia  Strömberg  (S)

Peter  Johansson  (S)

Sofie  Årdh  (S)

Otto  Berglund  (S)

Lisbeth  Holmqvist  (S)  ersätter  Linda

Gustavsson  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Cristina  Haraldsson  (C)

Hagart  Valtersson  (C),  ordförande

He16ne  Andersson  (C)

David  Johansson  (C)  ersätter  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)

Helfö  Gustavsson  (M)

Tomas  Ohling  (M)

John-Erik  Pettersson  (M)  ersätter  Gui'iilla

Gustafson  (M)  gg 158-174

Niclas  Salomonsson  (M)  ersätter  Mikael

Johansson  (M)

Rune  Gustavsson  (M),  2:e  vice  ordf.

Veronika  Kobak  (M)

Christer  Brincner  (KD)

Sten-Åke  Carlsson  (KD)  ersätter  Roxana

Sepulveda  (KD)

Ulf  Larsson  (L)

Jens  Arnebert  (S)  ersätter  David

Kristiansson  (SD)

Oskar  Andersson  (SD)

Anette  Lindström  (SD)

Nellie  Nieminen  (SD)

Yvonne  Erlandsson  (SD)

Robin  Berg  (SD)

Ulf  Gustavsson  (SD)

Lars-Olof  Franzän  (AA)

Jan-Eric  Svensson  (AA)

Isabell  Barindelli  (AA)

Juan  Carlos  Moreno  (AA)  ersätter  Flor

De  Maria  Ticeran  Vela  (AA)

Anders  Sandgren  (AA)

UtSeS attiustera Christer  Brincner  (KD)  och  Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Övriga närVarande  Camilla  Holmqvist,  kommunchef

Sandra  Mowide,  komrnunsekreterare
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Sida
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Tid  och  plats  för

justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

'Måndagen  den  2 december  klockan  08:30

Alvesta  kornmun,  kommun1edningsförvaltningen

n

= ÖbrrGter BI  i,: er (KD)  Clauaia Crowley  Sö  n -(M)

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Anslagsbevis

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

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige

2019-11-26

2019-12-04  - 2019-12-25

Kop@un)e'd1ningsförvaltningen,  Alvesta

Mowide

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

KF 5154

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-i1-26

Ordföranden  frågar  kornmunfullmäktige  om  utskickad  dagordning

kan  godkäru'ias  och  behandlas  på  dagens  sarnmanträde:

1.  Närvaro

2.  Val  av  justerare

3.  Fastställande  av dagordning

4.  Information  från  ordföranden

5. Allmänhetens  frågestund

6.  Aktuellt  från  revisorerna

7.  Omorganisation  av Alvesta  kornmuns  turistverksamhet

8.  Skattesats  för  år 2020

9.  Beslut  om  borgensramar  för  år 2020

IO. Justering  av IT-kostnader  mellan  utbildningsnämnden  och

nämnden  för  arbete  och  lärande

11.  Förändring  av omsorgsnämndens  måltidspriser  från  år 2020

12.  Förslag  till  renhållningstaxa  för  hushållsavfall  för  år 2020

13.  Omorganisation  av myndighetsutövning  enligt  lag  om  stöd  och

service  till  vissa  funktionshindrade  (LSS)

14.  Svar  på  motion  (SD)  om  elevers  utvärdering  av sina  lärare  i

Alvesta  kornmun

15.  Svar  på  motion  (KD)  om  strandpromenad  runt  sjön  Salen

16.  Svar  på  motion  (KD)  om  sjöparken

17.  Anmälan  av motioner

18.  Anmälan  av interpellationer  och  frågor

19.  Val  och  entlediganden

20.  Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  godkänna  dagordningen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

4(29)



Jorn'e"maunf
SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

201 9-11-26

Kommunfullmäktige

KF 5155 KS 2019/015.000

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Komrnunfullmäktiges  ordförande  informerar  kommunfullmäktige

om:

*  Att  det  sista  fullrt'föktigesammanträdet  för  året  startar  klockan

15:00  den  17  december.

*  Utdelning  av minnesgåvor  till  anställda  och  förtroendevalda

samt  priser  och  stipendier  sker  kl.  13:30  den  17 december.

*  Det  årliga  julbordet  är inställt,  vilket  innebär  att det  inte  blir

något  julbord  efter  att  fullmäktiges  möte  är slut.  Däremot

komrner  det  att  bjudas  på  julinspirerat  fika.

*  Nästa  gnuppledarmöte  är den  29  januari  2020

Beslut

Kommunfullmäktige  noterar  informationen.

Justeringsrnännens  sig Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande

Sida

5(29)
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Kommunfullmäktige

KF  g 156

Allmänhetens  frågestund

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-26

KS  201  9/022.000

Allmänheten ska, i enlighet med 24 fi ikommunfiillmäktiges
arbetsordning,  vid  varje  sarnrnanträde  med  kornmunfullmäktige

beredas  tillfälle  att  ställa  frågor  inom  Alvesta  komn'iuns

kompetensområde.

Det  ställs  ingen  fråga  från  allmärföeten  på  dagens  sammanträde

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

6(29)
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Kommunfullmäktige

KF  g 157

Aktuellt  från  revisorerna

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Redogörelse

Britt  Nielsen,  revisor,  informerar  kommunfullmäktige  om  aktuella

frågor/ärenden  som  kommunrevisionen  hanterar  för  tillfället.

Kornrnunrevisionen  har  bland  annat  genomfört  en granskning  av

omsorgsnämndens  hantering  av privata  medel.  Vidare  informeras

fullrnäktige  om att  revisionen  kommer  att granska  nämndernas

hantering  av de ekonomiska  underskotten  samt  kornmunstyrelsens

uppsiktsplikt.

Beslut

Kommunfullmäktige  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KFg158

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

201 9-11-26

KS 201 9/398.849

Sida

8(29)

Omorganisation  av  Alvesta  kommuns  turistverksamhet

Beslutsunderlag

1.  Beslut  'från  komrnunstyrelsen,  daterat  den  12  november  2019

2.  Beslut  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  29

oktober  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  8 oktober  2019.

4.  Reglemente  för  kornmunstyrelsen,  utkast.

5.  Reglemente  för  kultur-och  fritidsnämnden,  utkast.

Redogörelse

Kornmunstyrelsen  är idag  den  ansvariga  nämnden  för  Alvesta

kornmuns  turistverksarnhet.  Fram  till  1 jamiari  20171åg  även  kultur-

och  fritidsverksamheten  under  kornmunstyrelsens  ansvar,  men  beslut

togs  att  lyfta  kultur-  och  fötidsverksamheterna  till  en egen  nämnd

utan  turistverksamheten.  Turism  är starkt  kopplad  till  kultur-  och

fötidsnämndens  gninduppdrag  i att  skapa  en attraktiv  kornmun  med

ett  rikt  utbud  av  kultur  och  fötid  för  både  kornrnuninöånare  och

besökare.  Därför  föreslås  att  turismfunktionen  som  idag  finns  på

kommunledningsförvaltningen  under  komrnunstyrelsen  flyttas  över

till  kultur-  och  fötidsnämnden  från  och  med  den  1 januari  2020.

Komrnunledningsförvaltningen  har  utarbetat  förslag  till  ändringar  i

kommunstyrelsens  och  kultur-  och  fritidsnämndens  reglementen  för

att  möjliggöra  denna  omorganisation  av turistverksamheten.  I

samband  med  att  beslut  tas om  ändring  av  reglementena  bör  även

nämndernas  budgetar  ändras.

De  budgetmedel  som  föreslås  flyltas  från  kommunstyrelsens  budget

till  kultur-  och  fötidsnämndens  budget  är lönekostnader  för  en (l)

tillsvidareanställd  samt  övriga  personalkostnader  och  kringkostnader

för  turistverksarnheten  om  totalt  611 tkr.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Flytta  ansvaret  för  Alvesta  komrnuns  turistverksamhet  från

kommunstyrelsen  till  kultur-  och  fritidsnämnden  från  och  med  den

1 januari  2020.

2.  Godkänna  förslag  till  ändring  av kommunstyrelsens  och  kultur-  och

fritidsnämndens  reglementen  för  att  möjliggöra  omorganisationen

av turistverksamheten.

Justenngsmannens  sign
71

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-1i-26

3. Godkänna  överföring  av budgetmedel  på 611 tkr  från

kornmunstyrelsen  till  kultur-  och  fritidsnämnden  som  en följd  av

flytt  av ansvaret  för  turistverksamheten.

Protokollet  skickas  till

Kommunchef

Kultur-  och  fötidsnämnden

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

9(29)
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Kommunfullmäktige

KF  g 159

Skattesats  för  år  2020

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-1i  -26

KS 2019/412.049

Beslutsunderlag

1.  Bes1utfrånkornrnunstyre1sen,daterat12november2019

2. Beslut  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 29

oktober  2019

3. Tjänsteslaivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad

den  23 oktober  2019.

Redogörelse

Enligt  bestärnmelserna  i kornmunallagen  ska kommunfullmäktige  fatta

ett  beslut  om  kommande  års skattesats  senast  inovember.  Om  särskilda

skäl  föreligger,  får  fullmäktige  före  december  månads  utgång,  fastställa

en annan  skattesats  än den  som  har  bestämts  tidigare.

Kommunfullmäktiges  beslut  om  Mål  och  budget  2020  med  plan  2021-

2022  enligt  KF  e) 73, 2019-06-17,  utgår  ifrån  oförändrad  skattesats  om

21:42  per  skattekrona.  Skatteintäkterna  baseras  på SKL:s  (Sveriges

Komrnuner  och  Landstings)  skatteunderlagsprognos  från  maj  2019.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  skattesatsen  för  år 2020  ska vara

oförändrad  det  vill  säga uppgå  till  21:42  kronor.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeringsmännens  srgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2C)19-i1-26

KF  g 160

Borgensramar  för  år  2020

KS 201  9/413.049

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånkornrnunstyrelsen,dateratden12november2019

2. Beslut  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  29

oktober  2019

3. Tjänsteslaivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den 23 oktober  2019.

Redogörelse

I kommunfullmäktige  17  juni  2019  fattades  beslut  om  budget  för

2020  och  plan  för  2021-2022.  I beslutspunkt  12 beslutades  att

borgensramar  för  bolagen  gällande  2020  ska beslutas  i

kommunfullmäktige  inovember  2019.

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beslutar  att anta  borgensram  och  internkredit  i

koncernkonto  för  de kommunägda  bolagen  för  år 2020  enligt  nedan.

Ramarna  innebär  att  kornmunen  såsom  för  egen  skuld  ingår  borgen

enligt  listan  nedan  med  låneförpliktelser  upp  till  ett högsta

lånebelopp.

Underlag  KF:s beslut  om borgensramar  och kredit  koncernkonto  år 2020

Bolag,  miljoner  kr

Allbohus

Alvesta  Energi

Alvesta  Elnät

Biva  Bredband

Alvesta  Renhållning

Alvesta  Utveckling

Alvesta  Kommunföretag

Huseby

Summa

Borgensramar  Kredit  koncernkonto

behov  2020  behov  2020

1100,0  30,0

100,0  10,O

58,0  5,0

22,0  1,O

0,O O,3

26,0  3,0

70,0  6,0

O,O I,O

1376,0  56,3

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Samtliga  nämnder

Justeringsmännens  sign

ÖiC/4f
Jtö<

Beshitsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

ii(:g)
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Kommunfullmäktige

KF  g 161

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

201 9-11-26

KS  2019/386.000

Justering  av  IT-kostnader  mellan  utbildningsnämnden

och  nämnden  för  arbete-  och  lärande

Beslutsunderlag

l.  Beslutfrånkomrnunstyrelsen,dateratden12november2019

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen  daterad

den 7 november  2019

3. Bes1utfrånarbetsutskottet,dateradden29oktober2019

4. Beslut  från  utbildningsnämnden,  daterad  den  30 september

2019

5. Tjänsteslaivelse  från  utbildningsförvaltningen,  daterad  den  24

maj  2019

6. Underlag  om  IT-kostnader  från  utbildningsförvaltningen

7. Beslut  från  nämnden  för  arbete  och  lärande,  daterad  den  6

november  2019

Redogörelse

Utbildningsnämnden  och  nämnden  för  arbete  och  lärande  har  berett

upp  ett  ärende  om  justering  av deras  budget  för  IT-kostnader.

Nämnderna  informerar  om  att  budgeten  och  kostnaderna  för  IT  har

förändrats.  Dels  har  IT-avdelningen  tagit  fram  en ny  kostnadsmodell

och  dels  ska  medel  överföras  till  nämnden  för  arbete  och  lärande

(NAL)ioch  med  Allbo  lärcenters  (ALC)  övergång  dit.

Vid  förändringen  av kostnadsmodell  fick  utbildningsnämnden

inklusive  ALC  ett  preliminärt  förslag  på kostnadsnivån  för  2019,

som  var  uträknat  via  en ny  IT-modell.

Efter  beslut  om  ALC:s  övergång  till  NAL  gjordes  en inventering  och

det  visade  sig  att  kostnaderna  blev  högre  än tidigare  preliminär

beräkning.  Att  IT-kostnaderna  ökat  är både  {JN,  NAL,  IT  och

ekonomichef  överens  och  även  att  man  ska fördela  underskottet

mellan  förvaltningarna.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att överföra  budgetmedel  från  2019  om

l 054  000  kronor  från  nämnden  för  arbete  och  lärande  till

utbildningsnämnden.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Utbildningsnämnden

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 162

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-1i-26

KS  201  9/390.739

Sida

ia(:g)

Förändring  av  omsorgsnämndens  måltidspriser  från  år

2020

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  komrnunstyrelsen,  daterat  den  12  november  2019

2.  Beslut  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  29

oktober  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  komtnun1edningsförvaltningen,  daterad

den  21 oktober  2019.

4.  Protokoll  från  omsorgsnämnden,  daterad  den  2 oktober  2019.

5. Tjänsteskrivelse  från  omsorgsförvaltningen,  daterad  den  3

september.

Redogörelse

Omsorgsförvaltningen  föreslår  att  omsorgsnämndens  måltidspriser

höjs  med  14  procent  från  ocl'i  med  den  1 januari  2020.  Därefter  ska

måltidspriserna  årligen  justeras  enligt  gällande  konsumentprisindex.

Detta  för  att  kompensera  för  prisökning  på  livsmedel,  transporter,

löner  med  mera.  Den  senaste  justeringen  av måltidspriserna  skedde

från  1 januari  2016  (KF  Fg 182/2015).

Höjningen  är av  vikt  som  en  åtgärd  för  att  få en ekonomi  i balans.

Den  budgeterade  måltidsintäkten  för  2019  är 11369  000  kronor.  En

höjning  med  14  procent  innebär  en ökad  intäkt  på  cirka  1600  000

kronor.  I tjänsteskrivelsen  från  omsorgsförvaltningen  framgår  det

vad  förslaget  om  höjning  innebär  jämfört  med  nuvarande  priser.

Omsorgsnämnden  har  tagit  beslutet  den  2 oktober  2019.

Yrkanden

l.  Ulf  Larsson  (L)  och  Lars-Olof  Franzfö  (AA)  yrkar  att

kornmunfullmäktige  beslutar  att  ändra  punkt  li  beshitsförslaget  till

att  höja  måltidspriserna  med  10  procent  från  och  med  den  l januari

2020.

2.  Lars-Olof  Petersson  (S)  och  Crister  Brincner  (KD)  yrkar  bifall  till

kommunstyrelsens  förslag.

Beslutsgång

Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  via

acklamation  att  komrnunfiillmäktige  beslutar  enligt

kornmunstyrelsens  förslag.

Beslritsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-ii  -26

1.  Omsorgsnämndensmåltidspriserhöjsmedl4procentfrånoch

med  den 1 januari  2020.

2. Omsorgsnämndens  måltidspriser  ska  justeras  årligen  enligt

gällande  konsumentprisindex  från  och  med  den I jamiari  2021.

Protokollet  skickas  till

Omsorgsnämnden

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 163

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-11-26

KS  201  9/395.406

Förslag  till  renhållningstaxa  för  hushållsavfall  för  år  2020

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånkornrnunstyrelsen,dateratden12november2019

2. Beslut  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  29

oktober  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad

den  21 oktober  2019.

4. Styrelseprotokoll  från  Alvesta  Renhållning  AB,  daterad  den  9

oktober  2019.

5. Förslag  till  rerföållningstaxa  för  hushållsavfall  för  år 2020.

Redogörelse

Styrelsen  för  Alvesta  Renhållning  AB  har  på sitt  sarnmanträde  den  9

oktober  2019  upprättat  ett  förslag  till  höjning  av rerföållningstaxa  för

hushållsavfall  för  år 2020.  I en gemensam  skrivelse  från  VD  för

Alvesta  Renhållning  AB  samt  ordföranden  i styrelsen  för  Alvesta

Rerföållning  AB,  presenteras  de förslagna  förändringama.  Förslaget

går  ut på att renhållningstaxan  för  en villa  med  normalt  abonnemang

höjs  med  98 kr/år  inkl.  moms.  Vad  gäller  slambrunnstömning

föreslås  en höjning  med  46 kr/brunn  inkl.  moms.

Som  gnind  för  de föreslagna  höjningarna  ligger  att  Alvesta

Renhållning  AB  måste  kompensera  sig för  ökade  kostnader

framförallt  för  den  höjda  skatten  på avfallsförbräru'iing,

löneökningar,  ökade  bränslekostnader  samt  ökat  avfallsindex  med

ökade  behandlingsavgifter  för  hushållsavfall  och slam.  Bolaget

måste  även  kompenseras  för  ökade  avslaivningskostnader  för

genomförda  investeringar.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  höja  rerföållningstaxan  för

hushållsavfall  i Alvesta  kornmun  från  och  med  1 januari  2020  enligt

följande:

1.  Renhållningstaxan  för  en villa  med  normalt  abonnemang  höjs

med  98 kr/år  inkl.  moms.

2. Slambrunnstömning  föreslås  en höjning  med  46 kr/brunn

inkl.  moms.

J sign

i7 ill

U ./(

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

15(29)



f

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Protokol1et  skickas  till

Alvesta  Rerföållning  AB

Samhällsbyggnadsnämnden

Justeringsmänngns  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF 5164

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-11-26

KS  201  9/387.735

Omorganisation  av  myndighetsutövning  enligt  lag  om

stöd  och  service  till  vissa  funktionshindrade  (LSS)

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånkomrnunstyrelsen,dateratden12november2019

2.  Beslut  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  29

oktober  2019

3.  Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaItningen,  daterad  den

23 oktober  2019.

4.  Beslut  från  omsorgsnämnden,  daterad  den  2 oktober  2019.

5.  Beslut  från  utbildningsnämnden  daterad  den  30 september.

6.  Tjänsteskrivelse  från  utbi1dningsförvaltningen,  daterad  den  23

september  2019.

7.  Tjänsteskrivelse  från  omsorgsförva1tningen,  daterad  den  19

september  2019.

8.  Reglemente  för  utbildningsnämnden,  utkast

9.  Reglemente  för  omsorgsnämnden,  utkast

Redogörelse

Utbildningsnämnden,  omsorgsnämnden  samt  nämnden  för  arbete

och  lärande  har  under  sornmaren  2019  fattat  ett  inriktningsbeslut

gällande  förändringar  av  myndighetsutövning  inom  lagen  om  stöd

och  service  till  vissa  funktionshindrade  (LSS).  I samband  med  detta

inriktningsbeslut  gavs  de berörda  förvaltningarna  i uppdrag  att  arbeta

fram  förslag  till  detaljerad  ekonomisk  och  resursmässig  fördelning

till  hösten  2019.

Utbildningsnämnden  och  omsorgsnämnden  har  nu  berett  upp  ärendet

till  kommunstyrelsen  för  beredning  till  kornmunfullmäktige.

Kornmunledningsförvaltningen  har  utifrån  utbildningsnämndens  och

omsorgsnämndens  förslag  till  beslut  berett  frågan  om  vilken

budgetöverföring  som  behöver  göras  samt  vilka  ändringar  som

behöver  göras  i nämndernas  respektive  reglementen.

Förslaget  innebär  att  omsorgsnämnden  får  ansvar  för  att  utföra  all

myndighetsutövning  enligt  LSS.  Verkställigheten  av insatser  enligt

LSS  för  personer  till  och  med  1 juli  det  år de fyller  20 år ligger  dock

kvar  hos  utbildningsnäröden.  För  att  kur'u'ia  verkställa  detta  föreslås

det  att  budgetmedel  motsvarande  0,6  biståndshandläggartjänst  flyttas

från  utbildningsnämnden  till  omsorgsnämnden.  Utifrån  nuvarande

löneläge  för  0,6  biståndshandläggartjänst  inkl.  semesterersättning

och  PO-tillägg  föreslås  det  att  355  000  kr  flyttas  från

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

Sida

2019-i1-26 18(29)

Kommunfullmäktige

utbildningsnämndens  budget  2020  till  omsorgsnämnden  budget

2020.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Beslut  om  insatser  enligt  lag  om  stöd  och  service  till  vissa

funktionshindrade  (LSS)  för  personer  under  20 år flyttas  från

utbildningsnämnden  till  omsorgsnämnden.

2.  Budgetmedel  och  verkställighet  av insatser  enligt  LSS  för  personer  till

och  med  1 juli  det  år de fyller  20  ligger  kvar  under

utbildningsnämnden.

3.  Budgetmedel  på  355  000  kr  motsvarande  0,6  biståndshandläggartjänst

flyttas  från  utbildningsnämnden  till  omsorgsnämnden.

4.  Godkänna  föreslagna  ändringar  i omsorgsnämndens  och

utbildningsnämndens  reglemente  att  gälla  från  och  med  1 januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Utbildningsnämnden

Omsorgsnämnden

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-26 19(29)

Kommunfullmäktige

KF 5165 KS 2019/179.600

Svar  på  motion  (SD)  om  elevers  utvärdering  av  sina  lärare

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  29 oktober

2019

2.  Tjänsteskrivelsefrånkornmunledningsförvaltningen,dateraddenl5

oktober  2019.

3.  Protokoll  från  utbildningsnämnden,  daterad  den  30 september  2019.

4.  Tjänsteskrivelse  från  utbi1dningsförvaltningen,  daterad  den  6

september  2019.

5. Motion  (SD)  om  elevers  utvärdering  av sina  lärare.

Redogörelse

I en  motion  som  inkom  den  5 april  2019  föreslår  sverigedemokraterna  i

Alvesta  att  de vill  införa  en utvärderingsenkät  på  kornmunala  skolar  där

eleverna  kan  utvärdera  sina  lärare.  Sverigedemokraterna  menar  att  det  idag

inte  finns  en konstruktiv  dialog  kring  elevernas  inlärning  kopplat  till

undervisningsförmågan.

I en  tjänsteskrivelse  från  utbi1dningsförva1tningen,  daterad  den  6 september

2019,  framgår  det  att  det  redan  finns  rutiner  för  arbete  med  utvärderingar

samt  utvecklings-  och  lönesamtal,  och  därför  ser  utbildningsförvaltningen

inte  några  skäl  till  att  införa  ytterligare  utvärdering  av lärare  med

kommungemensam  enkät.

Utbildningsnämnden  liar  yttrat  sig  i ärendet  och  beslutade  den  30 september

2019  att  avslå  motionen  med  hänvisning  till  utbildningsförvaltningens

yttrande.

Yrkanden

Frida  Christensen  (S)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  avslå  motionen.

Protokollet  skickas  till

Motionären

Gnippledare  för  Sverigedemokraterna

Utbildningsnämnden

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

KFg166

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-11-26

KS 201  9/113.311

Svar  på motion  (KD)  om  strandpromenad  runt  sjön  Salen

Beslutsunderlag

l.  Beslut  från  kornmunstyrelsen,  daterat  den 12 november  2019

2. Beslut  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  29

oktober  2019

3. Tjänsteslaivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 10 oktober  2019.

4. Protokoll  från  samhä1lsbyggnadsnämnden,  daterad  den  3

september  2019.

5. Tjänsteskrivelse  från  sarnhällsbyggnadsförva1tningen,  daterad

den  26 augusti  2019.

6. Motion  (KD)  om  strandpromenad  runt  sjön  Salen

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  26 februari  2019  föreslår

kristdemokraterna  iAlvesta  att ta bort  all  sly  som  växer  på vägen

från  järnvägsbron  fram  till  reningsverket  och  göra  sträckan  till  en

vacker  strandpromenad  som  sedan  fortsätter  mot  Klosterornrådet.

Kristdemokratema  föreslå  också  att en bro  anläggs  över  Salen  till

andra  sidan  sjön  vid  Växjövägen  samt  att en strandpromenad  byggs

fram  till  nuvarande  promenadstråk  vid  Växjövägen.

I en tjänsteskrivelse  från  sarnhällsbyggnadsförvaltningen,  daterad

den  26 augusti  2019,  konstateras  det  att samtliga  föreslagna  åtgFtrder

redan  firu'is  i befintliga  planer  för  ornrådet.

Sarnhällsbyggnadsnämnden  har  yttrat  sig  i ärendet  och  beslutade  den

3 september  2019  att  besvara  motionen  med  hänvisning  till

sarnhä1lsbyggnadsförvaltningens  yttrande.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  besvara  motionen.

Protokollet  skickas  till

Motionären

Gruppledare  för  kristdemokraterna

Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige

KF  g 167

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-26

KS  201  9/112.331

Svar  på  motion  (KD)  om  sjöparken  i Alvesta

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kornmunstyrelsen,  daterat  den  12 november  2019

2.  Beslut  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  29

oktober  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförva1tningen,  daterad

den  10  oktober  2019.

4.  Protokoll  från  sarnhäl1sbyggnadsnämnden,  daterad  den  3

september  2019.

5. Tjänsteskrivelse  från  samhäl1sbyggnadsförvaltningen,  daterad

den  26 augusti  2019.

6. Motion  (KD)  om  sjöparken  iAlvesta.

Redogörelse

I en  motion  som  inkom  den  26 februari  2019  föreslår  Christer

Brincner  (KD)  att sjöparken  utvecklas  till  Alvestas  största

rekreationsområde.  Kristdemokraterna  föreslår  även  att  det  inte

byggs  några  bostäder  i ornrådet  utan  att  det  ska  endast  firu"ias

caf6/restaurang  med  en stor  balkong.  Kristdemokraterna  vill  också

att  båtbryggor  och  fiskebodar  anlägg  samt  att  en badstrand  och  en

lekplats  skapas.

I en  tjänsteskrivelse  från  sarnhällsbyggnadsförvaltningen,  daterad

den  26 augusti  2019,  konstateras  det  att  samtliga  föreslagna  åtgärder,

förutom  uteslutandet  av  bostäder,  är  redan  inarbetade  i befintliga

planer  för  området.

Samhällsbyggnadsförva1tningen  konstaterar  också  att  i detaljplanen

Sjöparken-byggrätt  och  strandkant  finns  möjligheter  för

genomförandet  av vissa  åtgärder.  Samtidigt  pekar

sarnhällsbyggnadsförva1tningen  på  att  det  är en stor  bostadsbrist  i

kommunen  och  att  vattenkva1it6  inte  är tillräckligt  bra  idag  för  att  det

ska  vara  möjligt  att  öppna  badstrand.

Sarnhällsbyggnadsnämnden  har  yttrat  sig  i ärendet  och  beslutade  den

3 september  2019  att  anta  förvaltningens  yttrande  som  sitt  eget  och

föreslå  komrnunfullmäktige  att  besvara  motionen.

Beslut

Kommunfiillmäktige  beslutar  att  besvara  motionen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Protokollet  skickas  till

Motionären

Samhä1lsbyggnadsnämnden

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 168

Anmälan  av  motioner

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Följande  motioner  har  sedan  föregående  sarnmanträde  ställts  till

kommunfullmäktige:

1.  Motion  (MP)  om  avveckling  Alvesta  Utveckling  AB

2.  Motion  (M)  om  rening  av  norra  delen  av  sjön  Salen

3. Motionomutbi1dningförförtroendevaldaikommunallagens

regelverk

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  överlämna  motionen  till

kommunstyrelsen  för  beredning  inom  sex  månader.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

23(29)



!!:orn'e"maunf

Kommunfullmäktige

KF g 169

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Anmälan  av  interpellationer  och  frågor

Redogörelse

Följande  interpellation  och  frågor  har  ställts  till  dagens

sammanträde:

1.  Interpellation  från  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  till  Thomas

Haraldsson  (C)  om  en presentation  på chefsinternatet

2.  Enkel  fråga  från  Thomas  Johnsson  (M)  till  Lars-Olof  Petersson

(S)  om  utebliven  mötesplats  på  Söderbacka.

3.  Enkel  fråga  från  Ulf  Larsson  (L)  till  Per  Ribacke  (S)  om  hur

AllboHus  ska  finansiera  rivningen  av fastigheterna  på

Rönnedal.

Eftersom  Per  Ribacke  (S)  har  avbrutit  sin  tjänstgöring  på  mötet  och

inte  längre  är närvarande  när  detta  ärende  behandlas  hänskjuts  den

enkla  frågan  från  Ulf  Larsson  (L)  till  Per  Ribacke  (S)  till  fullmäktiges

möte  den  17  december.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  inlämnade  interpellationer  och

frågor  får  ställas.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 170

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

201 9-11-26

KS  201  9/444.1  13
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Entledigande  av  Roxana  Sepulveda  (KD)  som  ledamot  i

kommunfullmäktige  och  som  ersättare  i kultur-  och

fritidsnämnden

Beslutsunderlag

1.  Entledigande  från  Roxana  Sepulveda  (KD),  daterat  den 12

november  2019

Redogörelse

Roxana  Sepulveda  (KD)  har  inkommit  med  en begäran  om

entledigande  från  sitt  uppdrag  som  ledamot  i kornmunfullmäktige  och

som  ersättare  i kultur-  och  fötidsnämnden.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Entlediga  Roxana  Sepulveda  (KD)  från  sitt  uppdrag  som  ledamot  i

kornmunfullmäktige  och  som  ersättare  i kultur-  och  fritidsnämnden.

2. Kornrnunfullmäktige  beslutar  att skicka  en begäran  om

sammanräkning  från  Länsstyrelsen  med  anledning  av

entledigandet.

Protokollet  skickas  till

Roxana  Sepulveda  (KD)

Gruppledare  för  Kristdemokraterna

Valberedningen

Länsstyrelsen

Personalavdelningen

Kultur-  och  fötidsnämnden
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Sammanträdesdatum

2019-11-26

Kommunfullmäktige

KF  g 171  KS 201  9/

Val  av  ersättare  i kultur-  och  fritidsnämnden

Sida
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Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånvalberedningen,dateratden26november20l9

Redogörelse

Efter  att  kommunfiillmäktige  har  beslutat  att entlediga  Roxana  Sepulveda  (KD)  som

ersättare  ikultur-  och  fritidsnämnden  har  fullmäktige  iuppgift  att  välja  en ny  ersättare

i hennes  ställe.

Förslag  till  beslut

Komtnunfullmäktige  beslutar  att:

l.  Utse  Jessica  Johansson  (KD)  som  ersättare  i kultur-  och

fritidsnämnden.

Protokollet  skickas  till

Jessica  Johansson  (KD)

Christer  Brincner  (KD)

Personalavdelningen

Kultur-  och  fritidsnämnden

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KFg172

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-26

KS2019/
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Entledigande  av  Olof  Andersson  (C)  som  ordförande  i vägnämnden

Beslutsunderlag

l,  Entledigande  från  Olof  Andersson  (C),  daterat  den  24  november

2019

Redogörelse

Olof  Andersson  (C)  har  inkommit  med  en begäran  om  entledigande

från  sitt  uppdrag  som  ordförande  i vägnämnden.

Förslag  till  beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Entlediga  Olof  Andersson  (C)  från  sitt  uppdrag  som

ordförande  i vägnämnden  från  och  med  den  31 december

2019.

Protokollet  skickas  till

Olof  Andersson  (C)

Thomas  Haraldsson  (C)

Valberedningen

Personalavdelningen

Vägnämnden

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-11-26

Kommunfullmäktige

KF 5173  KS 201 9/

Val  av  ordförande  i vägnämnden
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Beslutsunderlag

1.  Bes1utfrånva1beredningen,dateratden26november2019

Redogörelse

Efter  att  kommunfiillmäktige  har  beslutat  att  entlediga  Olof  Andersson

(C)  som  ordförande  i vägnämnden  har  fullmäktige  i uppgift  att  välja  en

ny  ordförande  i hans  ställe.

Förslag  till  beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  UtseDavidJohansson(C)somordförandeivägnämndenfrånoch

med  den  1 januari  2020.

Protokollet  skickas  till

David  Johansson  (C)

Thomas  Haraldsson  (C)

Personalavdelningen

Vägnämnden

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF5174

Meddelanden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Redogörelse

Följande  meddelanden  delges  till  kommunfullmäktige:

Delårsrapport  för  Värends  Räddningstjänstförbund  2019

Redovisning  av ej verkställda  beslut  enligt  SoL  och  LSS  per  den

30 september  2019

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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