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Sammanträdesdatum

2019-12-17

Sida
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Kommunfullmäktige

Plats  och  tid Den  17  december  2019,  klockan  15:00-16:23

Sammanträdesrurnrnet  Thalia,  Folkets  Hus,  Alvesta

Ajournering i {fi 197, klockan 15:56-16:00.

Paragrafer

Beslutande

.55 175 - 202

Per  Ribacke  (S)

Frida  Christensen  (S)

Sebastian  Olsson  (S)

Edina  Maslac  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Anita  Lindstedt  (S)

Robert  Olesen  (S)

Mats  Martinsson  (S)  ersätter  Martina

Holmkvist  Lundström  (S)

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

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),  ordförande

He16ne  Andersson  (C)

Jonas  Engkvist  (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)

He16n  Gustavsson  (M)

Tomas  Ohling  (M)

Kia  Johnsson  (M)  ersätter  Gunilla

Gustafson  (M)

Mikael  Johansson  (M)

John-Erik  Pettersson  (M)  ersätter  Rune

Gustavsson  (M)

Veronika  Kobak  (M)

Christer  Brincner  (KD)

Karl  Johan  Kronström  (KD)  ersätter

Britt-Marie  Ohlsson  (KD)

Ulf  Larsson  (L)

Jens  Arnebert  (SD)  ersätter  David

Kristiansson  (SD)

Oskar  Andersson  (SD)

Nellie  Nieminen  (SD)

Yvonne  Erlandsson  (SD)

Robin  Berg  (SD)

Ulf  Gustavsson  (SD)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Jan-Eric  Svensson  (AA)

Isabell  Barindelli  (AA)

Juan  Carlos  Moreno  ersätter  Flor  De

Maria  Ticeran  Vela  (AA)

Anders  Sandgren  (AA)

UtsesattiuStera  ClaudiaCrowleySörensson(M)ochJensArnebert(SD)

Övrföa närVarande  Camilla  Holmqvist,  komrnunchef

Sandra  Mowide,  komrnunsekreterare
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Tid och plats  för

justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Torsdagen  den  19 december  klockan  08:30

Alvesta  kggn,  komrnunledningsförvaltningen

Mowi

Claudia  Crowley  S6rfösson  (M)  Arneb'ert  (SD)

Justeri  smännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokol1

Sammanträdesdatum
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Sida
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Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på

kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige

2019-12-17

2019-12-20  - 2020-01-10

edningsförvaltningen,  Alvesta

Mowide

Utdragsbestyrkande

Justenngsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-a17 4(38)

Kommunfullmäktige

KF5175

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kornmunfullmäktige  om  utskickad  dagordning

kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sammanträde:

l.  Närvaro

2. Val  av justerare

3. Fastställande  av dagordning

4. Information  från  ordföranden

5. Allmänhetens  frågestund

6. Aktuellt  från  revisorerna

7. Inriktningsbeslut  om  förstahandshyresgäst  för  idrottshallar

8. Ny  förbundsordning  för  Samordningsförbundet  Värend  med  anledning  av

Uppvidinge  kornmuns  ansökan  om  medlemskap

9. Revidering  av regler  för  kommunalt  partistöd  och  utbildningsstöd

IO. Avskaffande  av möjligheten  att lämna  e-förslag

l1.  Revidering  av reglemente  för  kommunrevisionen

12. Revidering  av reglemente  för  krisledningsnämnden

13. Styrdokument  för  kornrnunens  arbete  med  krisberedskap

14. Svar  på motion  (KD)  om  problem  med  avföring  från  hundar

15. Arrendeavgifter  för  odlingslotter  i Alvesta  kornmun

16. V  A-taxa  för  år 2020

17. Taxor för avgifter  för tillsyn  av försä5ning av tobak och receptfria läkemedel
18. Taxor  för  offentlig  kontroll  inom  livsmedels1agstiftningen

19. Taxor för prövning  och tillsyn  inom mi5öba1kens område
20. Taxor  för  Virda  bad-  och  sportcenter

21. Taxor  för  bowlinghallen

22. Taxor  för  båtplats  vid  Huleviks  båthamn

23. Anmälan  om  budgetöverskridande  från  omsorgsnämnden

24. Anmälan  om  budgetöverskridande  från  nämnden  för  arbete-  och  lärande

25. Anmälan  om  budgetöverskridande  från  utbildningsnämnden

26. Anrnälan  av interpellationer  och  frågor

27. Anmälan  av motioner

28. Val  och  entlediganden

29. Meddelanden

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beslutar  att godkänna  dagordningen.

Just.eringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



möorn'e"maunf
SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Kommunfullmäktige

KF  g 176 KS 2019/015.000

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Kommunfullmäktiges  ordförande  informerar  kornmunfiillmäktige

om att gnippledarna  uppmanas  att  sprida  information  till  sina

gnipper  om  möjligheten  till  support  för  hanteringen  av surfplattorna.

Beslut

Kommunfullmäktige  noterar  informationen.

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 1 77

Allmänhetens  frågestund

Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS  201  9/022.000

Allmänheten  ska, i enlighet med 24 Ffi ikornmunfullmäktiges
arbetsordning,  vid  varje  sammanträde  med  komrnunfiillmäktige

beredas  tillfölle  att  ställa  frågor  inom  Alvesta  kommuns

kompetensområde.

På dagens  sarnrnanträde  ställer  Peter  Jansson  en fråga  om  huruvida
Alvesta  kommun  har  valt  att  bli  en  kärnvapenfö  kornmun  eller  inte
samt  om  denna  fråga  har  aktualiserats  i kommunen.

Per  Ribacke  (S)  besvarar  frågan.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering

UI) I [ /-/../

Utdragsbestyrkande

Sida

6(38)



Kommunfullmäktige

KF  g 178

Aktuellt  från  revisorerna

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-i2-17

Redogörelse

Revisorerna  har  en stående  punkt  på fullmäktiges  sarnmanträde  där

dem  har  möjlighet  att lämna  information  till  fullmäktige  om

pågående  granslaiingar  m.m.

Revisorerna  har  inget  att rapportera  på dagens  fullmäktiges  möte.

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

7(38)
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Kommunfullmäktige

KF  g 179

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS 2019/438.800

Inriktningsbeslut  om  förstahandshyresgäst  för

idrottshallar

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånkornmunstyrelsen,dateratden3december2019

2.  Beslut  från  arbetsutskottet,  daterat  den  19  november  2019

3. Tjänsteslaivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den  1l  november  2019.

Redogörelse

Den  15 oktober  2019  beslutade  kommunstyrelsen  att  ge

komrnunchefen  iuppdrag  att  samordna  och/eller  centralisera  stöd-

och  serviceprocesser  inom  kornmunkoncernen.

Med  anledning  av samordningsuppdraget  har  det  förts  diskussioner

mellan  kultur-  och  fötidsförvaltningen,  utbi1dningsförvaltningen  och

kommunens  lokalstrateg  om  hur  idrottshallarna  mest  effektivt  kan

nyttjas  i kommunkoncernen.  Utifrån  dessa  diskussioner  har  ett

gemensamt  förslag  utarbetats  som  innebär  att  kultur-  och

fritidsförvaltningen  tar  över  hyreskontrakten  för  samtliga

idrottshallar  som  är i kommunens  regi.  Förvaltningarna  ser  flera

fördelar  med  att  organisera  verksambeten  på detta  sätt  och  att  det

framförallt  kan  ske  stora  samordningsvinster  kring  uthynning  och

skötsel  av idrottshallarna.

Beslut

Kommunfiillmäktige  beslutar  att:

1.  Kultur-  och  fritidsnämnden  från  och  med  1 januari  år 2020  är

förstahandshyresgäst  för  samtliga  idrottshallar  i kornrnunens  regi.

2.  Ge kornmunchefen  i uppdrag  att  ta fram  ett  samarbetsavtal

mellan  kultur-  och  fritidsnämnden  och  utbildningsnämnden  som

reglerar  hyror,  skötsel  och  nyttjande  av salarna.

3. Ge kommunchefen  i uppdrag  att  ta fram  underlag  för

ramjustering  mellan  utbildningsnämnden  och  kultur-  och

fötidsnämnden  för  att  reglera  hyreskostnaderna  mellan

nämnderna  på  gnind  av förändringen.

Protokollet  skickas  till

Kommunchef

Lokalstrateg

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign

lI/I

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Kultur-  och  fötidsnämnden

Utbildningsnämnden

Justeringsmannens  s+gn Beslutsexpedienng Utdragsbestyrkande

/J i /"t )Z"

Sida

9(38)
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Kommunfullmäktige

KFg180

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS 2019/407.106

Ny  förbundsordning  för  FINSAM  med  anledning  av

Uppvidinge  kommuns  ansökan  om  medlemskap

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånkornmunstyre1sen,dateratden3december2019

2. Beslut  från  arbetsutskottet,  daterat  den 19 november  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 1l  november  2019.

4. Missiv  från  Samordningsförbundet  Värend,  daterad  den  25

oktober  2019.

Redogörelse

Samordningsförbundet  Värend  (FINSAM)  bildades  den 1 januari

2015  genom  att Alvesta  och  Växjö  samordningsförbund  gick

samman.  Medlernmar  är Försäkringskassan,  Region  Kronoberg,

Arbetsförmedlingen,  Alvesta  kornmun,  Tingsryds  kommun,  Lessebo

kornmun  och  Växjö  kornrnun.

Uppvidinge  kommun  har  ansökt  om  medlemskap  i förbundet  och

den 1l  oktober  behandlade  samordningsförbundets  styrelse  deras

ansökan.  Förbundsstyrelsen  äger  dock  inte  rätt  att  besluta  om  nya

medlernmar,  utan  dess uppdrag  är att lämna  rekornmendation  till

förbundets  ägare.

Alvesta  kornmun  har  med  anledning  av ovanstående  fått  en

rekommendation  om  att godkänna  Uppvidinge  kommuns  ansökan

om  medlemskap.

Beslut

Kommunfiillmäktige  beslutar  att:

1.  Godkänna  Uppvidinge  kornmuns  ansökan  om  medlemskap  i

Samordningsförbundet  Värend  från  och  med  den 1 januari  2020

2. Anta  förslag  till  ny  förbundsordning  för  Samordningsförbundet

Värend  från  och  med  den 1 januari  2020.

3. Förutsatt  att övriga  medlemskommuner  fattar  samma  beslut.

Protokollet  skickas  till

Samordningsförbundet  Värend  (FINSAM)

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5181

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS  2019/439.104

Regler  för  kommunalt  partistöd  och  utbildningsstöd

Beslutsunderlag

1.  Kommunstyrelsens  beslut,  daterad  den  3 december  2019

2.  Arbetsutskottetsbes1ut,dateratden19november2019

3. Tjänsteskrivelse  firån  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  7 november  2019.

4.  Regler  för  kornrnunalt  partistöd,  utkast.

5.  Blankett  för  redovisning  av kommunaltpartistöd.

Redogörelse

Den  1 febniari  år 2014  trädde  nya  regler  för  kommunalt  partistöd  i

kraft (4 kap. 29-32 55 KL). För att de nya reglerna ska lcunna
tillämpas  fullt  ut  måste  fiillmäktige  anta  vissa  lokala  regler  för

partistödet  som  ett  komplement  till  komrnunallagens  bestärnmelser.

Den  24 november  år 2015  beslutade  kommunfullmäktige  om

utbetalning  av  partistödet  för  år 2016.  I sarnma  beslut  anges  också

vilka  lokala  regler  som  skulle  gälla  för  hanteringen  av partistöd  och

utbildningsstöd  iAlvesta  kommun  under  mandatperioden  2014-

2018.

I samband  med  att  de nya  reglerna  för  det  kommunala  partistöd

trädde  i kraft  samrnanställde  Sveriges  Komrnuner  och  Landsting

(SKL)  ett  cirkulär  (14-12)  innehållande  mallar  med  exempel  på  hur

kommunerna  kunde  reglera  hanteringen  av det  komrnunala

partistödet  i ett  styrdokument.

Kommunledningsförvaltningen  har  nu  upprättat  ett  förslag  till  nya

regler  för  kommunalt  partistöd  och  utbildningsstöd  att  gälla  för

mandatperioden  2019-2022.  Förslaget  har  upprättats  i enlighet  med

den  mall  som  SKL  tog  fram  inför  mandatperioden  2014-2018  och

har  beretts  av gnippledarna  på  en gnippledarträff  under  hösten  år

2019.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att  anta  förslag  till  nya  regler  för

komrnunalt  partistöd  och  utbildningsstöd  att  gälla  från  och  med  1

januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Samtliga  gnippledare

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 182

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS  2019/440.000

Avskaffande  av  möjligheten  att  lämna  e-förslag

Beslutsunderlag

1.  Kornrnunstyrelsens  beslut,  daterat  den  3 december  2019

2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad

den 1l  november  2019.

4. Riktlinjer  för  e-förslag.

Redogörelse

Den  19 december  år 2017  beslutade  komtnunfullmäktige  att införa  e-

förslag  iAlvesta  komrnun.  I samband  med  detta  beslut  fastställde

även  fiillmäktige  riktlinjer  för  e-förslag.  Under  år 2018  upphandlades

ett system  för  e-förslag  varefter  möjligheten  att lämna  e-förslag

möjliggjordes.

Kornrnunledningsförvaltningen  har  gjort  en uppföljning  av

hanteringen  av e-förslag  inom  organisationen  och  har  utifrån  dessa

erfarenheter  utarbetat  förslag  på  nya  riktlinjer.  De största

förändtangarna  i det  nya  förslaget  jämfört  mot  nu  gällande  riktlinjer

är att man  istället  föreslår  att det  är upp  till  berörd  ordförande  att

avgöra  om  ärendet  ska behandlas  politiskt  eller  inte.  Därutöver

föreslås  även  gränsen  för  antalet  röster  som  ett e-förslag  måste  uppnå

för  att  skickas  vidare  för  besvarande  höjas  från  30 till  60 röster.

På kornmunstyrelsens  möte  den  3 december  2019  beslutade

kommunstyrelsen  att föreslå  kornmunfullmäktige  besluta  att  avskaffa

möjligheten  att  lämna  e-förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att ta bort  möjligheten  att lämna  e-

förslag.

Protokollet  skickas  till

Samtliga  nämnder

Kornmunledningsstaben

Justeögsmännens  sign

( /  ,,lM)tt

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF5183

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS  2019/441  .003

Revidering  av  reglemente  för  kommunrevisionen

Beslutsunderlag

l.  Kommunstyrelsens  beslut,  daterat  den  3 december  2019

2.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19  november  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  Il  november  2019.

4.  Reglemente  för  kornmunrevisionen,  utkast

Redogörelse

Kommunrevisionen  har  inkomrnit  med  ett  förslag  till  ändring  av

reglemente  för  kornmunrevisionen.  Det  nu  gällande  reglementet  för

komrnunrevisionen  antogs  av kornmun'fullmäktige  år 2006.

Förslaget  till  nytt  reglemente  för  kornmunrevisionen  innehåller  i sak

inte  några  stora  ändringar,  utan  har  främst  genomgått  redaktionella

ändringar  utifrån  ändringar  i kommunallagen  och  förtydliganden  i

enlighet  med  skriften  God  revisionssed  från  Sveriges  Kornmuner  och

Landsting  (SKL).  Förutom  att  reglementet  nu  presenteras  iAlvesta

kornmuns  mall  för  reglemente  har  reglementet  även  uppdaterats

utifirån  kornmunfiillmäktiges  beslut  om  att  utöka  revisionen  från  fem

till  sex  revisorer.

Beslut

Kommunfiillmäktige  beslutar  att  anta  förslag  till  nytt  reglemente  för

kornmunrevisionen  att  gälla  från  och  med  den  1 januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Kornrnunledningsstaben

Kornmunrevisionen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5184

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS 2019/442.003

Revidering  av  reglemente  för  krisledningsnämnden

Beslutsunderlag

1.  Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den 3 december  2019

2. Arbetsutskottetsbeslut,dateratden19november2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad

den  23 oktober  2019.

4. Reglemente  för  krisledningsnämnden.

Redogörelse

Enligt 6 kap. 44 F3 komrnunallagen (2017:725) ska
kommunfullmäktige  anta  reglementen  om  nämndernas  verksamhet

och  arbetsformer.  Sveriges  kotnmuner  och  landsting  (SKL)  och

Myndigheten  för  samhällsskydd  och  beredskap  (MSB)  har  tecknat

en överenskommelse  om  kommunernas  arbete  med  krisberedskap  för

perioden  2019-2022  (Dnr  MSB  2018-09779;  SKL  18/03  10l).  Enligt

överenskomrnelsen  ska komrnunen  ta fram  ett Reglemente  för

krisledningsnämnden.  Reglementet  ska vara  beslutat  av

kornmunfullmäktige  senast  den  31 december  under  mandatperiodens

första  år.

Nuvarande  reglemente  för  laisledningsnämnden  har  setts över  och

kompletterats  med  en paragraf  gällande  Utbildning  och  övning,  23j,

med  lydelsen:  Vid  kris1edningsnämndens  sammanträden  kan  dessa

vara  i form  av utbildning  eller  övning.

Omfattningen  gällande  utbildning  och  övning  framgår  av

kornmunchef  fastställd  utbildnings-  och  övningsplan.

Yrkanden

Per  Ribacke  (S) yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att anta  förslag  till  ändring  av

reglemente  för  krisledningsnämnden  att  gälla  från  och  med  den I

januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Kornmunledningsstaben

Krisledningsnämnden

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering

97aa1,,1,

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5185

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS 2019/443.003

Styrdokument  för  kommunens  arbete  med  krisberedskap

Beslutsunderlag

1.  Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den  3 december  2019
2.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19 november  2019
3. Tjänsteskrivelse  från  kornrnunledningsförva1tningen,  daterad

den  23 oktober  2019.

4.  Styrdokument  för  krisberedskap  och  civilt  försvar,  daterad  den
2 december  2019.

5. Risk-  och  sårbarhetsanalys.

Redogörelse

Sveriges  komtnuner  och  landsting  (SKL)  och  Myndigheten  för
samhällsskydd  och  beredskap  (MSB)  har  tecknat  en
överenskornmelse  om  kornmunernas  arbete  med  krisberedskap  för
perioden2019-2022  (DnrMSB  2018-09779;  SKL  18/03101).
Enligt  överenskommelsen  ska  kornmunen  ta fram  ett  styrdokument
för  sitt  arbete  med  krisberedskap.  Styrdokumentet  ska  vara  beslutat
av  komtnunfullmäktige  senast  den  31 december  under
mandatperiodens  första  år.

Det  finns  idag  inga  krav  på att  det  ska  finnas  ett  motsvarande
styrdokument  för  komrnunens  arbete  med  civilt  försvar.  Då  det  civila
försvaret  i stor  utsträckning  bygger  på  kornmunens  förmåga  att
hantera  fredstida  kriser  väljer  Alvesta  kornmun  att  låta
styrdokumentet  omfatta  även  detta  ornråde,  i enlighet  med  vad  som
beskrivs  under  kap.  2 i överenskornrnelsen,  att  kornrnunen  kan
samordna  arbetet  med  krisberedskap  och  civilt  försvar  när  det
bedöms  lämpligt.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  godkänna  och  fastställa
Styrdokument  för  krisberedskap  och  civilt  försvar.

Protokollet  skickas  till

Beredskapsstrateg

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5186

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS  201  9/093.000

Svar  på motion  (KD)  om  problem  med  avföring  från

hundar

Beslutsunderlag

1.  Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den  3 december  2019

2. Arbetsutskottetsbeslut,dateratdenl9november2019

3. Tjänsteskrivelse  från  koinmunledningsförva1tningen,  daterad

den  1l  november  2019.

4. Protokoll  från  sarnhällsbyggnadsnämnden,  daterad  den  22

oktober  2019.

5. Motion  (KD).

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 14 februari  2019  föreslår  Nova  Gyllensten

(KD)  att  kornmunfullmäktige  beslutar  om  ett  par  åtgärder  för  att  åtgärda

problem  med  avföig  från  hundar.  Komrnunfullmäktige  föreslås  bland

annat  att fastställa  en bot  om 1000  kronor,  att extra  resurs  anskaffas  för

att kontrollera  efterlevnaden  samt  att Alvesta  kommun  avsätter

forskningspengar  för  att  se avföringens  påverkan  på  människor.

Samhällsbyggnadsnämnden  har  berett  ärendet  och  beslutade  på sin

nämnd  den  22 oktober  2019  att föreslå  komrnunfullmäktige  besluta

att inte  besluta  i enlighet  med  motionens  intentioner.  Som

motivering  till  detta  förslag  anger  nämnden  att Alvesta  komrnuns

lokala  ordningsföreskrifter  redan  reglerar  att föroreningar  efter

hundar  ska plockas  upp  på offentlig  mark  inom  kommunen.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att avslå  motionen.

Protokollet  skickas  till

Christer  Brincner  (KD)

Sarnhällsbyggnadsnämnden

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5187

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS 2019/445.261

Arrendeavgifter  för  odlingslotter  i Alvesta  kommun

Beslutsunderlag

1.  Komrnunstyrelsens  beslut,  daterat  den 3 december  2019

2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

3. Tjänsteslaivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 1l  november  2019.

4. Protokoll  från  samhällsbyggnadsnämnden,  daterad  den  22

oktober  2019.

5. Bilagor,  Odlingslotter.

Redogörelse

Sarnhällsbyggnadsnämnden  har  berett  upp  ett ärende  till

komrnunfullmäktige  om  förslag  till  ändring  av arrendeavgifter  för

odlingslotteri  Alvesta  komrnun.  Det  finns  i dagsläget  50 stycken

odlingslotter  iAlvesta.  Sarnhällsbyggnadsförvaltningen  håller  just  nu

på att  se över  möjligheten  att iordningsställa  fler  odlingslotter  och  se

över  avtal,  regelverk  samt  avgiftsnivå.  Avgifterna  för  odlingslotterna

har  inte  justerats  på flera  år.

Mot  denna  bakgnind  har  sarnhällsbyggnadsnämnden  nu  föreslagit  att

kommunfullmäktige  beslutar  att ändra  arrendeavgifterna  för:

*  Odlingslotter  som  är 50-60  kvm  till  en arrendeavgift  på 250

kr/år

*  Odlingslotter  som  är 80-100  kvm  till  en arrendeavgift  på 350

kr/år

@ Odlingslotter  som  är 180-220  kvm  till  en arrendeavgift  på

450  kr/år

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  ändra  arrendeavgiftema  för

odlingslotter  iAlvesta  komrnun  i enlighet  med

samhällsbyggnadsnämndens  förslag  att gälla  från  den 1 januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Sarnhällsbyggnadsnämnden

Justeru)gsmannens  sign

'lia i

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF 5188

VA-taxa  för  år  2020

Beslutsunderlag

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS  201  9/446.346

l.  Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den  3 december  2019

2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

3. Tjänsteslaivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den Il  november  2019.

4. Protokoll  från  samhä1lsbyggnadsnämnden,  daterad  den  22

oktober  2019.

5. Förslag  till  VA-taxa  för  år 2020.

Redogörelse

Samhäl1sbyggnadsnämnden  har  inkomrnit  med  ett förslag  till  ny  VA-

taxa  för  år 2020  som  bland  aru'iat  innebär  att kommunfullmäktige

föreslås  höja  VA-taxan.  .Anledningen  till  att VA-taxan  föreslås  höjas

är att  genomförandet  av VA-planen  (som  antogs  av

kornmunfiillmäktige  den  28 april  2015)  kommer  att  generera  ökade

kostnader  för  VA-kollektivet.  I VA-planen  framgår  det  att det  finns

en årlig  investeringsnivå  om  cirka  14 miljoner  kronor  per  år under  de

närmaste  tio  åren.  Vilket  motsvarar  en taxeökning  på +2,8  % om  året

utöver  konsumentprisindex  (KPI).

Den  nuvarande  VA-taxan  fastställdes  av kornmunfullmäktige  den  27

november  2018.  Avgifterna  iden  taxan  baserades  på

konsumentprisindextalet  329,63  som  var  det  index  som  gällde  i

augusti  2018.  Sedan  augusti  2019  har  konsumentprisindexta1et  ökat

med  +1,44  %, vilket  blir  ett indextal  på 337,39.

Mot  ovan  bakgnund  föreslår  sarnhä11sbyggnadsnämnden  en ökning

av VA-taxan  på +2,8  % jämte  en indexjustering  på +1,44  %, enligt

KPI  vilket  innebär  en total  höjning  av VA-taxan  på +4,24  % för  år

2020.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  anta  förslag  till  VA-taxa  2020  samt  höja  VA-taxan  med  totalt

+4,24  % att gälla  från  den I januari  2020.

2. indexreglera  taxan,  vilket  innebär  att  samhällsbyggnadsnämnden

kan  reglera  taxan  i enlighet  med  konsumentprisindex  en gång  per

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Protokollet  skickas  till

Sarnhällsbyggnadsnämnden

Justpngs  'iänneg  gn
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Kommunfullmäktige

KF  g 189

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS 2019/447.000

Taxor  för  avgifter  för  tillsyn  av  försäljning  av  tobak  och

receptfria  läkemedel

Beslutsunderlag

1.  Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den  3 december  2019

2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19 november  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den  1l  november  2019.

4.  Protokoll  från  sarnhäl1sbyggnadsnämnden,  daterad  den  22

oktober  2019.

5. Förslag  till  Taxor  'för  avgifter  för  tillsyn  av försäljning  av

tobak  och  receptfria  läkemedel.

Redogörelse

Sarnhällsbyggnadsnämnden  har  inkommit  med  ett  förslag  till  ny  taxa

för avgifter för tillsyn  av försä5ning av tobak och receptfria
läkemedel.  Detta  eftersom  en ny  lag  om  tobak  och  liknande

produkter  (2018:2088)  har  trätt  i kraft.  Den  nya  lagen  ersätter

tidigare  tobakslag  (1993:581)  och  lag  (2017:425)  om  elektroniska

cigaretter  och  påfyllningsbehål1are.

Lagen  innehåller  blanda  annat  nya  bestärnrnelser  om  rökföa  miljöer.

Flera  av dessa  berör  kommunal  och  regionala  verksarnhetsutövare

(lokaler  för  hälso-  och  sjukvård,  kollektivtrafik,  park-  respektive

idrottsförvaltning  liksom  skolor).  Kommunen  ansvarar  även  för
tillsynen  av de rökfria  miljöerna.  Försäljning  av tobak  blir

tillståndspliktig  och  försäljning  av e-cigaretter  fortsätter  vara

anmälningspliktig.  Tillstånd  och  anmälningar  hanteras  också  av

kommunen.  Handläggning  av ärenden  enligt  lag  om  tobak  och

lila'iande  produkter  (2018:2088)  har  tillkommit  i

samhällsbyggnadsnämndens  ansvarsområde.

På gnund  av ovanstående  har  sarnhä1lsbyggnadsnämnden  upprättat

ett förslag  till  taxa  för  avgifter  för  tillsyn  av försäljning  av  tobak  och
receptföa  läkemedel.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  anta  samhä11sbyggnadsnämndens

förslag  till  taxa  för  avgifter  för  tillsyn  av försäljning  av tobak  och

receptfria  läkemedel  att  gälla  från  den  1 januari  2020.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpedie+ing Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Protokollet  skickas  till

Sarnhällsbyggnadsförvaltningen

Just@ringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 190

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-i2-17

KS 20i9/448.460

Taxor  för  offentlig  kontroll  inom  livsmedelslagstiftningen

Beslutsunderlag

l.  Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den  3 december  2019

2.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19  november  2019

3. Tjänsteslaivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad

den  1l  november  2019.

4.  Protokoll  från  samhällsbyggnadsnämnden,  daterad  den  22

oktober  2019.

5.  Förslag  till  Taxor  för  offentlig  kontroll  inom

livsmedelslagstiftningen.

Redogörelse

Sarnhällsbyggnadsnämnden  har  inkommit  med  ett  förslag  till  ny  taxa

för  offentlig  kontroll  inom  1ivsmedelslagstiftningen.  Detta  eftersom

EU:s  nya  kontrollförordning  (EU  201  7/625)  träder  i kraft  den  14

december  2019.  Den  nya  förordningen  iru'iehåller  ett  antal  nya

begrepp,  till  exempel  införs  begreppet  annan  offentlig  verksamhet

och  begreppet  extra  offentlig  kontroll  försvinner.  Sveriges

kommuner  och  landsting  (SKL)  har  tagit  fram  underlag  till  nya

taxebestärnmelser  som  bygger  på  tidigare  underlag  men  som

uppdaterats  med  hänsyn  till  den  nya  kontro11förordningen.

Andringarna  som  sådana  säkerställer  att  kornmunen  även

fortsättningsvis  kan  ta ut  årsavgifter,  registreringsavgifter  och

avgifter  för  arbetsuppgifter  som  tidigare  omfattades  av begreppet

extra  offentlig  kontroll  under  2020.  SKL  aviserar  redan  nu  att  fler

förändringar  i förordning  och  livsmedelslag  kommer  antas  under

2020,  vilket  troligen  betyder  att  denna  taxa  kornmer  upp  för  beslut

under  senare  delen  av 2020  igen.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att  anta  samhäl1sbyggnadsnämndens

förslag  till  taxa  för  offentlig  kontroll  inom  livsmedelslagstiftningen

att gälla  från  den  l januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Samhällsbyggnadsnämnden

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

KF  g 191

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2oat9-12-17

KS 2019/449.406

Taxor  för  prövning  och  tillsyn  inom  miljöbalkens  område

Beslutsunderlag

l.  Komrnunstyrelsens  beslut,  daterat  den  3 december  2019

2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19  november  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  komtunledningsförvaltningen,  daterad

den  1l  november  2019.

4. Protokoll  från  samhä11sbyggnadsnämnden,  daterad  den  22

oktober  2019.

5. Förslag  till  taxa  för  prövning  och  tillsyn  inom  miljöbalkens

område,

Redogörelse

Sarnhällsbyggnadstämnden  har  inkornmit  med  ett  förslag  till  ändring

av taxan  för  prövning  och  tillsyn  inom  miljöbalkens  område.

Samhällsbyggnadsnämnden  föreslår  att  den  nuvarande  taxan

kompletteras  med  tre  nya  verksarnhetskoder/klassningar  (nivåer)  för
att ge en mer  rättvis  fördelning  utifrån  antalet  tirnmar  tillsynstid

tillika  tillsynsavgi'ft  för  företagen.  I den  nu  gällande  taxan  finns

nämligen  enbart  en verksamhetskod/klassning,  vilket  har  blivit

missvisande  i och  med  den  utveckling  av företag  som  varit  hittills.

Mot  denna  bakgmnd  föreslår  sarnhäl1sbyggnadsnämnden  att

fullmäktige  beslutar  att  ändra  taxan  för  prövning  och  tillsyn  inom

miljöbalkens  område,  bilaga  2, med  tillägg  enligt  följande:

*  VK  1.11-l  TF  15 - Mer  än 600  djurerföeter

@ VK  1.11-2  TF  18 - Mer  än  800  djurenheter

@ VKl.1l-3TF20-Merän1000djurenheter

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  anta  samhällsbyggnadsnämndens

förslag  till  ändring  av taxan  för  prövning  och  tillsyn  inom

miljöbalkens  område  att  gälla  från  den  1 januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Sarnhällsbyggnadsnämnden

Just7(ingsmännens sign
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Kommunfullmäktige

KF 5192

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS 201  9/421  .806

Beslut  om  nya  taxor  avseende  Virda  bad-  och  sportcenter

Beslutsunderlag

l.  Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den 3 december  2019

2. Arbetsutskottets  förslag  till  beslut,  daterat  den 19 november

2019

3. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den  8 november  2019.

4. Protokoll  från  kultur-och  fritidsnämnden,  daterad  den  28

oktober  2019.

5. Tjänsteslaivelse  från  kultur-och  fritidsförvaltningen,  daterad

den 8 oktober  2019.

6. Förslagtillnyataxor,dateradden8oktober20l9.

Redogörelse

Virda  bad-  och  sportcenter  har  sedan  ombyggnaden  varit  i drift

sedan  den  25 oktober  2014.  Inför  öppnandet  antogs  nya  priser  och

taxor.  Under  oktober  månad  2019  går  garantitiden  ut för  byggnaden

och  samtliga  kostnader  kornmer  att hamna  på fastighetsägaren  -

Alvesta  kornrnun  -  kultur  och  fritidsförvaltningen.

På rippdrag  av Komtnunfullmäktige  har  kultur-  och

fötidsförvaltningen  gjort  en genomlysning  av taxor  och  avgifter  till

sim-  och  gymanläggningen.

Seniorer  och  studenter  har  tidigare  haft  samrna  avgift  som  vuxna.  Nu

föreslås  en förändring  till  att seniorer  och  studenter  far  sarnma  avgift

som  gäller  för  ungdomar.  Effekten  av förslaget  blir  förhoppningsvis

att fler  seniorer  och  studenter  kornmer  att nyttja  anläggningen.

Shidentrabatten  erhålles  efter  uppvisande  av intyg  från  folkhögskola,

högskola  eller  universitet.  Seniorrabatten  träder  i kraft  vid  fyllda  65

år och  erhålles  mot  uppvisande  av legitimation.

Nya  taxor  föreslås  gälla  vid  nytecknande  av kort  eller  förhynningar

från  och  med  I januari  2020  och  föreslås  därför  inte  påverka  redan

genomförda  bokningar  eller  köpta  kort  som  är gjorda  utifrån  2019

års taxor  och  avgifter.

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beslutar  att anta  angivna  taxor  enligt  bilaga  att

gälla  från  och  med  den  1 januari  2020  med  en återkornmande

översyn  av taxor  vartannat  år.

JusJringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokol1

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Protokollet  skickas  till
Kultur-  och  fötidsnämnden
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Kommunfullmäktige

KF5193

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS 2019/422.806

Beslut  om  nya  taxor  för  bowlinghallen

Beslutsunderlag

1. Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den 3 december  2019

2. Arbetsutskottetsbeslut,dateratden19november2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den 1l  november  2019.

4. Protokoll  från  kultur-och  fritidsnämnden,  daterad  den  28

oktober  2019.

5. Tjänsteskrivelse  från  kultur-och  fritidsförvaltningen,  daterad

den  8 oktober  2019.

6. Förslag  till  nya  taxor,  daterad  den  8 oktober  2019.

Redogörelse

Bowlinghallen  i Virda  bad-  och  sportcenter  ligger  på anläggningens

bottenplan  och  innehåller  fyra  banor.  Verksarnheten  består  av

varierade  målgnupper  i olika  åldrar.  För  att kunna  spela  bowling

krävs  speciella  bowlingskor  vilket  finns  att hyra  i anläggningen  till

en kostnad  av 10 kr  per  par  och  tirnme.  Denna  hyreskostnad  för  skor

föreslås  ligga  kvar  på lO kr  per  par  och  timrne.

Likt  många  andra  bowlinghallar  finns  olika  taxor  beroende  på tid  för

spelet,  vilket  iru'iebär  följande  tidsindelning  för  spel  i Virda  bad  och

sportcenter:

Spel  måndagar  till  fredag.  (Till  och  med  fredag  kl. 16:00)  -  taxa  1

Spel  från  fredag  17:00  till  och  med  lördag/söndag  -  taxa  2

I Alvesta  bowlinghall  finns  även  två  olika  målgnipper  för  taxa  per

bana  och  tirnrne:

Vuxen,  gäller  från  det  år minst  en av deltagarna  har  fyllt  18 år

Barn/Ungdom  -  under  18 år/ samt  seniorer.

Ny  taxa  för  spel  i bowlinghallen  föreslås  gälla  från  och  med  1

januari  2020  och  gäller  på  nya  bokningar.  Abonnemang/bokningar

som  redan  är bokade  föreslås  ligga  kvar  på nuvarande  priser  tom  30

april  2020.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  anta  angivna  taxor  enligt  bilaga  att

gälla  från  och  med  den  1 januari  2020  med  en återkornmande

översyn  av taxor  vartannat  år.

Protokollet  skickas  till

Justenrigsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2019-i2-"17

Kultur-  och  fötidsnämnden

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-i2-17

KS 2019/423.806

Beslut  om  nya  taxor  för  båtplats  vid  Huleviks  båthamn

Beslutsunderlag

1.  Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den  3 december  2019

2.  Arbetsutskottetsbeslut,dateratden19november2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad

den  1l  november  2019.

4.  Protokoll  från  kultur-och  fritidsnämnden,  daterad  den  28

oktober  2019.

5. Tjänsteskrivelse  från  kultur-och  fritidsförvaltningen,  daterad

den  8 oktober  2019.

Redogörelse

I Hulevik  ligger  en båthamn  som  iru'iefattar  69 båtplatser,  ansvaret

för  båthamnen  ligger  på  Kultur-  och  fötidsnämnden.  2016

genomfördes  en upprustning  av  båtbryggorna  då flera  nya  bryggor

införskaffades.  Sjön  Åsnen  ärnumer  del  av  nationalparken  och

Åsnen  är en stor  sjö  med  fantastiska  möjligheter  till

naturupplevelser.

Intresset  för  att  hyra  båtplats  i Huleviks  båthamn  är mycket  stort  där

det  idag  finns  över  20  i kö  för  båtplats.  Dagens  prissättning  med  en

säsongskostnad  på 800  kronor  anses  inte  stå i relation  till  kostnad  för

båtplatser  i närområdet  och  föreslås  därför  justeras.

Vid  båthamnen  föreligger  även  ett  upprustningsbehov  av  både

området  omkring  båthamnen  och  vid  själva  hamnen.

För  varje  båtplats  upprättas  ett  hyresavtal  där  bland  annat  taxor  för

båtplats  innefattas.  Kultur-  och  fötidsförvaltningen  vill  även  föreslå  i

denna  tjänsteskrivelse  inskriva  förbud  mot  att  hyra  ut  tecknad

båtplats  i andra  hand.  Kultur-  och  fötidsförvaltningen  föreslår  att  när

detta  kommer  till  kommunens  kännedom  ska  det  leda  till  att  avtalet

med  aktuell  båtplats  förhyrare  avslutas.  Båtplatserna  är även  knutna

till  person  och  föreslås  inte  kunna  överlåtas  vid

fastighetsförsäljningar  eller  annan  överlåtelse.

Förslag  för  ny  taxa  för  båtplats  i Huleviks  båthamn:

Nuvarande  taxa:  800  kr

Förslag  på  ny  taxa:  1500  kr

Just(t' ng, smännens s ,ign

J4c1r'a 'i'

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-17

1. Om  ny  taxa  på 1500  kr  per  säsong.

2. Att  andrahandsuthynning  av båtplats  förbjuds  och  leder  till  mist  av

båtplats.

3. Att  en båtplats  inte  kan  överlåtas  till  tredje  part  vid  exempelvis

fastighetsförsäljning.

4. Om  en återkommande  översyn  av taxor  vartannat  år.

Protokollet  skickas  till

Kultur-  och  fötidsnämnden

Justerir)'gsmännens  sign

,Å'vty

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS 2019/388.041

Anmälan  om  budgetöverskridande  från  omsorgsnämnden

Beslutsunderlag

l.  Komrnunstyrelsens  beslut,  daterat  den 3 december  2019
2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019
3. Meddelande  från  omsorgsnämnden,  daterad  den  9 oktober

2019.

4 , Omsorgsnäinndens  beslut  om  åtgärdsplan,  daterat  den 13
november  2019

5. Omsorgsnämndens  presentation  av åtgärdsplan

Redogörelse

Omsorgsnämnden  anmäler  ett  budgetöverskridande  till
kommunfullmäktige.

Omsorgsnämndens  utfall  efter  8 månader  visar  ett  underskott  mot
periodiserad  budget  med  10,5  miljoner  kronor.  Prognosen  för  helår
visar  ett  underskott  på 21,2  miljoner  kronor.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att

l.  Ta del  av anmälan  av budgetöverskridande  från
omsorgsnämnden.

2. Uppdra  åt nämnden  att genomföra  de åtgärdsplaner  som  redan  är
beslutade.

Protokollet  skickas  till

Omsorgsnämnden

Ekonomiavdelningen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KS  2019/451  .041

Anmälan  om  budgetöverskridande  från  nämnden  för

arbete-  och  lärande

Beslutsunderlag

1.  Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den  3 december  2019

2. Arbetsutskottetsbes1ut,dateratden19november2019

3. Meddelande  från  nämnden  för  arbete-och  lärande,  daterad  den

15 oktober  2019.

Redogörelse

Nämnden  för  arbete-och  lärande  anmäler  ett  budgetöverskridande  till

kommunfullmäktige.

Nämnden  för  arbete-och  lärande  utfall  efter  8 månader  visar  ett

underskott  mot  periodiserad  budget  med  18,6  miljoner  kronor.

Nämnden  för  arbete  och  lärande  kommer  att fastställa  en åtgärdsplan

för  budget  i balans  på sitt  närnridsmöte  i december  2019.  Planen

redovisades  muntligt  för  kornmunstyrelsen  den 12 november.

Beslut

Kornmunfiillmäktige  beslutar  att:

1.  Ta  del  av anmälan  av budgetöverskridande  från  nämnden  för

arbete-och  lärande.

2. Uppdra  åt nämnden  att genomföra  de åtgärdsplaner  som  redan  är

beslutade.

Protokollet  skickas  till

Nämnden  för  arbete-  och  lärande

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

:oig-"t:-iz

KS  2019/452.041

Anmälan  om  budgetöverskridande  från

utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

l.  Kornmunstyrelsens  beslut,  daterat  den 3 december  2019

2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

3. Meddelande  från  utbildningsnämnden,  daterad  den Il

november  2019

4. Utbildningsnämndens  beslut  om  åtgärdsplan,  daterat  den  30

september  2019

5, Utbildningsnämndens  åtgärdsplan

Redogörelse

Utbildningsnämnden  anmäler  ett  budgetöverskridande  till

kommunfullmäktige.

Utbildningsnämndens  utfall  efter  8 månader  visar  ett  underskott  mot

periodiserad  budget  med  10,6  miljoner  kronor.

Yrkanden

1.  Jan-Eric  Svensson  (AA)  yrkar  att Alvesta  kommun  ska servera  2

rätteriskolan  som  man  gör  idag,  I med  animaliska  råvaror  och  1

utan  samt  gärna  ekologiskt  och  närproducerat.

2. Frida  Christensen  (S)  yrkar  bifall  till  kornrnunstyrelsens  förslag

och  avslag  till  Jan-Eric  Svenssons  (AA)  yrkande.

3. Sofie  Årdh  (S) yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag.

Beslutsgång

Ordföranden  ställer  Jan-Eric  Svenssons  (AA)  tilläggsyrkandet  mot

Frida  Christensens  (S) yrkande.  Via  acklamation  finner  ordföranden

att fullmäktige  har  beslutat  enligt  Frida  Christensens  (S)  yrkande.

Votering  begärs.

Ajournering  begärs.  Mötet  ajourneras  mellan  klockan  15:56-16:00  för

överläggningar.

Votering

Ordföranden  instnierar  kornmunfullmäktige  om  att  en Ja-röst  är en

röst  på Jan-Eric  Svenssons  (AA)  yrkande.  En  Nej-röst  är en röst  på

Frida  Christensens  (S) yrkande.

Slgn

År:Ail)d

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-12-17

Efter  genomförd  votering  finner  ordföranden,  med  37 Nej-röster  mot

1l  Ja-röster,  att  kommunfullmäktige  beslutar  i enlighet  med  Frida

Christensens  (S) yrkande.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att

1.  Ta  del av anmälan  av budgetöverskridande  från

utbildningsnämnden.

2. Uppdra  åt nämnden  att  genomföra  de åtgärdsplaner  som  redan  är

beslutade.

Protokollet  skickas  till

Utbildningsnämnden

Ekonomichef

Justenngsmannens  sign Beslutsexpedienng Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Anmälan  av  interpellationer  och  frågor

Redogörelse

Följande  frågor  har  ställts:

1.  Enkel  fråga  till  Per  Ribacke  (S)  från  Ulf  Larsson  (L)

Frågan  besvaras.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att  den  inlämnade  frågan  får  ställas.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-17

KFg199

Anmälan  av  motioner

Redogörelse

Inga  motioner  har anrnälts  till  dagens sarnrnanträde.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Sida
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Val  av  Britt-Marie  Ohlsson  (KD)  som  ersättare  i valberedningen

Beslutsunderlag

1.  Komrnunfullmäktiges  beslut  om  entledigande,  daterat  den  26

november  2019

Redogörelse

På mötet  den  26 november  2019  beslutade  kommunfullmäktige  att

entlediga  Roxana  Sepulveda  (KD)  från  sina  förtroendeuppdragi

Alvesta  kornmun.  Kommunfullmäktige  har  iuppgift  att välja  en ny

ersättare  till  valberedningen  i hennes  ställe.

Beslut

Kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Utse  Britt-Marie  Ohlsson  (KD)  som  ersättare  i valberedningen.

Protokollet  skickas  till

Britt-Marie  Ohlsson  (KD)

Christer  Brincner  (KD)

Personalavdelningen

Valberedningen

Ju': ),n. ngsm, ännens  sign

(l i  ]
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Meddelanden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-i2-17

Redogörelse

Följande  meddelanden  delges  till  kornmunfullmäktige:

*  Kommunstyrelsens  verksarnhetsplan  för  år 2020

*  Kultur-  och  fötidsnämndens  verksamhetsplan  för  år 2020

*  Nämnden  för  arbete  och  lärandes  verksarnhetsplan  för  år 2020

*  Nämnden  för  myndighetsutövnings  verksarnhetsplan  för  år 2020

*  Omsorgsnämndens  verksarnhetsplan  för  år 2020

@ Sarnhällsbyggnadsnämndens  verksarnhetsplan  för  år 2020

*  Utbildningsnämndens  verksarnhetsplan  för  år 2020

*  Personalutskottets  beslut  om  tillämpning  av  beslut  om

rekryteringsbegränsning  2019-11-19

@ Protoko1lfrånVoBKronoberg2019-10-31

Beslut

Kornmunfullmäktige  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign

V)'/12

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Avslutning

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Kommunfullmäktiges  ordförande  tackar  fullmäktige  f'ör  det  gångna

året  och  uppmärksammar  att  det  i år är IOO år sedan  den  allmänna

rösträtten  infördes.

Ordföranden  uppmärksammar  kornmunchef  Camilla  Holmqvist  och

komrnunsekreterare  Sandra  Mowide  med  en  julblornma  som  ett  tack

för  ett  väl  utfört  arbete  det  gångna  året.

";h9-
Å={

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  17  december  2019
g 197

Ja = Jan-  Erics  yrkande

"  Nei  '= Fridös  vrkande

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

1.  Per  Ribacke s 1 I

2.  Frida  Christensen s 1 I

3.  Sebastian  Ohlsson s I I

4.  Edina  Maslac s 1 1

5.  Lars-Olof  Petersson s 1 I

6.  Anita  Lindstedt s 1 I .

7.  Robert  Olesen s 1 1-

8.  Martina  Holmqvist  Lundström s Mats  Martinsson 1 1

9.  Tomas  Hedevik s I I

IO. Lavinia  Strömberg s I -1

11.  Peter  Johansson s I 1

12.  Sofie  Årdh s 1 1

13.  Otto  Berglund s 1 I

14.  Linda  Gustavsson s 1 1

15.  Thomas  Haraldsson c 1 1

16.  Cristina  Haraldsson c David  Johansson I 1

17.  Helåne  Andersson c 1 1

18.  Jonas  Engqvist c I 1

19.  Monica  Pihl c 1 ..1

20.  Sven  Sunesson c 1 I

21. Hans  Svensson v I 1

22. Björn  Nilsson v I I

23. Hanna  Evelyndotter MP I I

24. Thomas  Johnsson M 1 -1  -

Qh,)" ";"?%'t'tb'bq



25. Claudia  Crowley  Sörensson M 1 1

26. Björn  Tisjö M I I

27. Matz  Athley M 1 I

28. Helån  Gustavsson M I 1

29. Tomas  Öhling M I I

30. Gunilla  Gustafson M Kia  Johnsson 1 1

31. Mikael  Johansson M I -1

32. Rune  Gustavsson M John-Erik  Pettersson 1 I

33. Veronika  Kobak M 1 I

34. Christer  Brincner KD l i

35. Britt-Marie  Ohlsson KD Karl  Johan  Kronströn I I

36. Ulf  Larsson L I 1

37. David  Kristiansson SD Jens  Arnebert I

38. Oskar  Andersson SD I I

39. Nellie  Nieminen SD 1 I

40.  Anette  Lindström SD

41.  Yvonne  Erlandsson SD I I

42.  Robin  Berg SD 1 I

43.  Ulf  Gustafsson SD 1 I

44. Lars-Olof  Franzån AA 1 1

45.  Jan-Erik  Svensson AA I I

46.  Isabel  Barindelli AA 1 I

47. Flor  De Maria  Ticeran  Vela AA Juan  Carlos  Moreno I I

48.  Anders  Sandgren AA q I

49. Hagart  Valtersson,  ordf c 1 I
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