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Plats  och  tid Thalia,  Folkets  Hus  iAlvesta  den 19 juni  klockan  13.15-18.28

Ajourneringunder  F3) 50 k1.15.17-15.40  samtmellan  FB 54 och Fg 55 k1.17.45 -  17.50.

Justerade paraqraTer 4357

Beslutande

Tjänsgörande

ersättare

Utses  att

justera

Per  Ribacke  (S)

Frida  Christensen  (S)

Rose-Marie  Larsson  (S)

Sebastian  Ohlsson  (S) HH 48-59, 62-67 p.g.a. jäv.

Peter  Johansson  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Lisbeth  Holmqvist  (S)

Bertil  Olsson  (S),  ordf.

Jessica  Madsen  (S)

Johnny  Lundberg  (S)

Tomas  Hedevik  (S)

Anita  Lindstedt  (S)

Tomrny  Mases  (S) Hq 48-54

Thomas  Haraldsson  (C)

Sven  Sunesson  (C)

Monica  Pihl  (C),  1 :e vice

Jonas  Engkvist  (C)

Hagart  Valtersson  (C)

Andreas  Nilsson  (C)

He16ne  Andersson  (C)

Birgit  Andersson  (MP) gH 48-50

Gunnel  Nordahl  (S)

Kent  Mandorff  (MP)

John-Erik  Pettersson  (M)

Flor  de Maria  Ticeran  (AA)  HH 50-60

Roxana  Sepulveda  (KD)  och

Kent  Mandorff  (MP)

Ö"ga nä"arande Kristiina  Kosunen  Eriksson,

kornrnunchef

Lisa  Åberg,  kanslichef  (sekreterare)

Sandra  Marcusson,  kornmunsekreterare

Lisa  Eriksson,  komrnunsekreterare  HH 48-50

7', f?,S8)5

Thomas  Johnsson  (M)

Mikael  Johansson  (M) HB 48-59, 61-67 p.g.a. jäv

Helen  Gustavsson  (M) HB 48-59. 62-67 p.ga. jäv

Niclas  Salomonsson  (M)

Gunilla  Gustafsson  (M)

Tomas  Oliling  (M)

Rune  Gustafsson  (M) HH 48-54

Björn  Tisjö  (M)

Sara Karlsmo  (M)

Lemiart  Johansson  (SD)

Benny  Lundh  Johansson  (SD)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Jan-Eric  Svensson  (AA)

Isabell  Barindelli  (AA)

Christer  Brincner  (KD)

Roxana  Sepulveda  (KD)

Börge  Nielsen  (V)

Ola  Andersson  (V)

Bengt-Olof  Söderström  (L),  2:e  vice
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Christina  Utterström,  ekonomichef  HH 48-50

Per Elmgren,  budgetansvarig  Hg 48-50

Stefan Karlsson,  förvaltningschef  44 48-50

Gunilla  Kaij  Bevheden,  förvaltningschef
g% 48-50

Mats Hoppe, förvaltningschef  HH 48-50

Tid och plats för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  26 juni  2017  kl.  15.00.

Alvesta  koim'nun,  kornmunledningsförva1tningen.

Bertil Olsson (S)

Kent Mandorff  (MP)

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på

kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunfullmäktige

2017-06-19

2017-06-27-2017-07-18

gsförvaltningen,  Alvesta

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Allmänhetens  frågestund

KS 201  7/1 77.000

Redogörelse

Enligt  S, 24 i kormnunfullmäktiges  arbetsordning  ska allmärföeten  vid

varje  sammanträde  med  kommunfullmäktige  beredas  tillfölle  att ställa

frågor  inom  Alvesta  kommuns  kompetensområde.  Vid  dagens

sarnmanträde  ställs  inga  frågor  från  allmänheten.

Justeripgsmännens  sign Beslutsexpedieiing Utd+'agsbestyrkande

Sida
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KF 5 49

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Korrununfullmäktiges  ordförande  informerar  kommunfullmäktige  om

fö5ande:

*  Ärende  numrner  7 på dagordningen  "Aktuellt  från  revisorerna"  utgår

från  dagens  sarru'nanträde.  Revisionens  ordförande  har  meddelat

komrnunfu11tnäktiges  ordförande  att revisionen  inte  har  någon

information  att lämna  vid  dagens  sainmanträde.

*  En talarordning  för  ärende  nurmner  5 på dagordningen,  "Beslut  om

mål  ocli  budget  2018  med  plan  2019-2020",  har  skickats  ut  och

kopierats  upp  till  ledamöterna  till  dagens  sarnmanträde.

@ Det  har  gjorts  en justering  av fotnot  14 i Socialdemokraternas,

Centerpartiets  och  Mil)öparitets  budgetförslag  "Mål  och  budget  2018

medplan2019-2020frånS,CochMP".  Fotnot14påsidan22skaha

fö5ande text:

"14  Kapitalkostnaderna  för  investeringar  inom  VA-verksamheten

(vatten-  och  avloppshantering)  täcks  med  avgifter  (taxefinansierad).

Beslut

Komrnunfullmäktige  noterar  informationen.

Slgn Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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KF  g 50 KS 2017/182.041

Beslut  om  mål  och  budget  2018  med  plan  2019-2020

Beslutsunderlag

1. Protokoll från komrnunstyrelsen, FB 52, daterat den 7 juni 2017
2. Alvesta  Alternativets  budgetförslag,  daterat  den 7 juni  2017

3. Moderaternas budgetförslag, daterat den 7 lum  2017
4. Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 16 maj  2017

5. Må1ochbudget2018medplan2019-2020

(Socialdemokrateriias, Centerpartiets och Mi5öpartiets
budgetförslag),  daterat  den 16 maj  2017

Redogörelse

Budgeten  fastslår  de ekonomiska  ramarna  och  kornrnunfu1lmäktiges

strategiska  imiktningar.  Till  kornmunens  vision  "Alvesta  koimnun,  södra

Sveriges  mittpunkt-  integrerar  lokalt  boende  med  globala  möjligheter"  finns

fyra  folaisområden  med  därtill  kopplade  resultatmål  och  mått  som

konkretiserar  komrnunens  ambitioner  för  en god  ekonomisk  hushållning.

Fokusområdena  är hållbar  tillväxt,  människors  vardag,  barn  och  ungas  behov

samt  trygg  välfärd.

Utgångspunkt  för  budget  2018  och  plan  2019-2020  är 2017  års budget.

Nämnderna  får  totalt  nästan  15 miljoner  kronor  i utökad  rambudget  2018.

Budget  för  avskrivningar,  löneökningar,  pensioner  och  övriga

kornmunövergripande  poster,  ökar  med  totalt  29 miljoner  kronor  jämfört  med

budget  2017.  Intäkter  från  finansnettot  ökar  med  17 miljoner  kronor  samt

skatt,  generella  statsbidrag  och  utjäimiing  beräknas  öka  med  26 miljoner

kronor,  eller  2,2 procent  jämfört  med  budget  2017.  Ovanstående  imiebär  ett

budgeterat  resultat  på 1l  miljoner  kronor  år 2018.  Planerat  resultat  för  år

2019  och  2020  är 12 respektive  13 miljoner  kronor.

Den  7 juni  år 2017  beslutade  kornmunstyrelsen  bland  amiat  att föreslå

korru'nunfu11mäktige  besluta  att fastställa  förslag  till  Mål  och  budget  2018

med  plan  2019-2020  (Socia1demokraternas,  Centerpartiets  och  Miljöpartiets

budgetförslag).

Kommunfullmäktiges  behandling  av  ärendet

Ärendet  inleds  med  att en företrädare  för  respektive  parti  håller  ett

inledningsförfarande.  Här  yttrar  sig  itur  och  ordning  Per  Ribacke  (S),

Thomas  Haraldsson  (C),  Birgit  Andersson  (MP),  Thomas  Johnsson  (M),

Bemy  Lundh  Johansson  (SD),  Lars-Olof  Franz6n  (AA),  Börge  Nielsen  (V),

Christer  Brincner  (KD)  och  Bengt-Olof  Söderström  (L).

Justelingsmämiens sign Besk+tsexpediering Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

Per  Ribacke  (S),  Birgit  Andersson  (MP),  Börge  Nielsen  (V),  Thomas

Haraldsson  (C),  Lars-Olof  Petersson  (S), Sven  Sunesson  (C),  Ola

Andersson  (V)  och  Hagart  Valtersson  (C)  yrkar  bifall  till

kormnunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Thomas  Johnsson  (M)  och  Mikael  Johansson  (M)  yrkar  bifall  till

Moderaternas  budgetförslag.

Lars-Olof  Franzfö  (AA),  Christer  Brincner  (KD)  och  Jan-Eric  Svensson

(AA)  yrkar  bifall  till  Alvesta  Alternativets  budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  kommunfullmäktiges  ledamöter  om  det  är

korruriunstyrelsens  förslag  till  budget,  Alvesta  Alternativets  budgetförslag

eller  Moderaternas  budgetförslag  som  ska  bifallas.

Ordföranden  finner  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att bifalla

kommunstyrelsens  förslag  till  budget.

Votering  begärs  och  ska verkställas

Ordföranden  beslutar  att kornmunstyrelsens  förslag  till  budget  är

huvudförslag  och  att kormnunfullmäktige  ska rösta  fram  ett motförslag.

Ordföranden  ställer  Alvesta  Alternativets  budgetförslag  mot  Moderaternas

budgetförslag  för  att rösta  fram  ett  motförslag  till  huvudförslaget.

Ja- röst  är en röst  på att Moderaternas  budgetförslag  ska utses  som

motförslag.

Nej-röst  är en röst  på att  Alvesta  Alternativets  budgetförslag  ska utses

som  motförslag.

Med  IO ja-röster  mot  9 nej-röster  finner  ordföranden  att fullmäktige  beslutat

att utse  Moderaternas  budgetförslag  till  motförslag  (se bifogad

omröstningsbilaga).

Ordföranden  ställer  därefter  kommunstyrelsens  förslag  till  budget  mot

Moderaternas  förslag  till  budget.  Ja-röst  är en röst  på  kornrnunstyrelsens

förslag  till  budget  och  nej-röst  är en röst  på Moderaternas  budgetförslag.

SlgIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Med  27 ja-röster  mot  1l  nej-röster  finner  ordförande  att fullmäktige  beslutar

enligt  korm'nunstyrelsens  förslag  till  beslut  (se  bifogad  omröstningsbilaga).

Beslut

Koinmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  För  god  ekonomisk  hushållning  fastställs  för  Alvesta  komrnun  de

fyra  fokusområdena  med  tillhörande  resultatmål  enligt  förslaget  i

Mål  och  Budget.

2.  Om  det  uppstår  konflikt  mellan  ekonomiskt  utryrnme  i budget  och

mål  ska  styrelsen/nämnderna  agera  och  prioritera  så att

budgetramen  inte  överskrids.  Om  de av kornmunfullmäktige

antagna  målen  inte  kan  uppfyllas  ska  detta  prövas  av fullmäktige.

3.  Budget2018utgårfrånoförändradskattesatsom21:42per

skattekrona.

4.  Driftbudgetår2018tiIlnämnderochstyre1seruppgåren1igt

nedan:

Nämnd/stvrelse
Koimnunstyrelsen

Överförmyndarnärru'iden

Kultur-  och  fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Nämnden  för  individ-  och  fam

Omsorgsnämnden

Nämnden  för  samhällsplanerin

Nämnden  för  myndighetsutövt

Summa  nettokostnader  nämi

Gemensam  finansiering

Årets  resultat

Drif0l)pdqqi  2018  (0kr)

69 080

1788

46 936

509 590

i5eomsorg 86 204
326 797

.g 46 642

ung  174

nderna  1087  211

1 098 211

1l  OOO

Anslagenidriftbudgeten  till  nämnder  och  styrelser  fastställs  med  ett

anslag  (netto;  kostnader  minus  intäkter)  per  nämnd/styrelse.

Komrnande  budget-  omfördelningar  under  2017  som  är långsiktiga

påverkar  slutliga  driftramar  för  ar 2018.

5. Investeringsbudget  år 2018  till  närm'ider  och  styrelser  uppgår

enligt  nedan:

Nämnd/stvrelse
Kommunstyrelsen

Tnvesterinesbudeet  2018  (tkr1

3 000

Slgn Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Nämnden  för  individ-  och  farniljeornsorg

Ornsorgsnämnden

Nämnden  för  samhällsplanering

Summa  investeringsbudget

4 800

4 400

100

1 500

90 800

104  600

Kormnunstyrelsen  kan  omdisponera  investeringsanslagen  mellan

nämnder  under  år 2018.

6.  Koim'nunstyrelsen  beslutar  om  enskilda  investeringsprojekt  upp

till  10  miljoner  kronor.  Investeringar  dämtöver  fastställs  av

kormnunfullmäktige.  Beslut  om  investeringsramar  enligt  ovan  (p

5), innebär  att  regleringen

"Investeringar  under  fem  (5)  miljoner  kronor  beslutas  av

beställande  nämnd"  inte  längre  gäller.  Därmed  upphör  delar  av

bilaga  7 till  "Regler  och  rutiner  vid  förhyrning  av

verksarrföetslokaler  i Alvesta  koimnun",  (kommunfullmäktige  S,

62,  2012-05-02  och  reviderad  KF  Fg 127,  2013-11-19).

7.  Uppdratil1korm'nunstyrelsenattunder2017taframförslagtil1

investeringsprocess  inför  budget  2019.

8. Faststäl1aresultat-respektivebalansbudgetår2018-2020för

koimnunen  enligt  Mål  och  Budget  och  därrned  anta  den

ekonomiska  flerårsplanen.

9.  Antaresu1tat-ochbalansbudgetår2018-2020förVA-

verksarnheten  enligt  Mål  och  Budget.

10.  Uppdra  till  närmiderna/styre1sen  att senast  den  15 november  2017

besluta  om  verksainhetsplan  med  internbudget  för  år 2018  för

inforrnation  till  kormnunfullmäktige  på  decembersarmnanträdet

2017.  Nämndernas  verksai'rföetsplaner  ska  ske  med  utgångspunkt

från  kommunfullmäktiges  budget  och  de nän'nare  anvisningar

som  utfärdas  om  budgetarbetet  från  kommunstyrelsen

(kornmun1edningsförvaltningen).  Nämndernas  uppdrag  avser

både  drift  och  investeringar.  Nämnderna  ska  i samband  med

beslut  om  verksamhetsplan  även  fastställa  en internkontrollplan

för  2018  som  även  den  ska  informeras  om  till

kormnunfullmäktiges  decembersarmnanträde  2017.

Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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11.  Koimnunstyrelsen  bemyndigas  att  under  2018  omsätta  lån

alternativt  ta  upp  nya  lån  till  ett  totalt  belopp  på  högst  250

miljoner  kronor.

12.  Uppdra  till  koinrnunstyrelsen  att  besluta  om  centrala  strategiska

anslag  år 2018  under  gemensam  finansiering.

13.  Uppdra  till  komrnunstyrelsen  att  besluta  om  mindre  justeringar  av

budget-  ramar  nämnderna  emellan  av  budgetteknisk  karaktär.

14.  Uppdra  till  korrununstyrelsen  att  införa  ett  upphandlingsutskott.

15.  Uppdra  till  koinmunstyrelsen  att  förbereda  genomförande  av

jämställdhetsana1ys.  I uppdraget  ingår  att såväl  kartlägga  som  att

lämna  förslag  på  metod  och  omfattning  av analysen.

16.  Uppdra  till  kommunstyrelsen  att  utarbeta  och  besluta  om  en

resursförde1ningsmodell  som  hanterar  faktiskt  utfall  avseende

volymförändringar  gällande  omsorgsnämnden  och

utbildningsnämnden.  Den  finansiella  förutsättningen  finns  som

strategiskt  anslag.

17.  Uppdra  till  kommunstyrelsen  att  under  2018  utarbeta  en modell

för  över-  och  underskottshantering.

18.  Uppdra  till  omsorgsnämnden  att  se över  villkoren  för  personer

som  deltar  i daglig  verksarrföet.

19.  Uppdra  till  omsorgsnämnden  att  under  planperioden  aweckla

delade  turer.

20.  Uppdra  till  omsorgsnämnden  att öka  andelen  ekologiskt  och

närproducerat  ikostverksamheten.

21.  Uppdra  till  utbildningsnämnden  att stimulera  fler  enheter  inom

förskoleverksarrföeten  för  certifiering  till  Grön  flagg.

22.  Ökat  medlemsbidrag  för  2018  till  Värends  Räddningstjänst  med

200  tkr.  Finansieras  från  "Ovriga  strategiska  åtgärder".

23.  Anta  borgensram  för  de kornrnunägda  bolagen  för  år 2018

(ersätter  tidigare  beslut).  Ramarna  innebär  att  kornmunen  såsom

för  egen  skuld  ingår  borgen  enligt  listan  nedan  med

Juste$gsmännens sign

I « 1 IL)  ;][ L'l
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låneförpliktelser  upp  till  ett totalt  högsta  lånebelopp,  jämte  därpå

löpande  ränta  och  kostnader.  Det  totala  högsta  lånebeloppet  ska

beräknas  på skuldebrevens  respektive  ursprungliga  lånebelopp.

Ho1gH, mnkr
AllboHus  Fastighets  AB

Alvesta  Energi  AB

Alvesta  Elnät  AB

BIVA  Bredband  i Värend

Alvesta  Renhållning  AB

Alvesta  Utveckling  AB

Alvesta  Koimnunföretag  AB

Huseby  Bruk  AB

Summa  borgensramar

Bprqgnsrgmgr

1 150,0

120,0

60,0

33,0

o

35,0

70,0

O,O

1468,0

Krgdii  yiq  kong@ynkt)nio
30,0

10,O

5,0

1,O

0,3

3,0

Borgen  för  föreningar  på 5,5 miljoner  kronor  från  år 2015  kan  utökas  vid

behov  efter  prövning  i kormnunstyrelsen.

Protokollet  ska  skickas  till

Samtliga  nämnder  och  förvaltningar

Samtliga  bolag

,O:l

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Anmälan  av  motion  (M)  avseende  att  säkra  korsningen  vid

infarten  till  Vislanda

Beslutsunderlag

1.  Motion,dateradden15maj2017

Redogörelse

I en motion  från  Thomas  Johnsson  (M)  redogörs  för  att Alvesta

kormnuns,  förtroendevalda  politiker  ska ta sitt  ansvar,  och  arbeta  för

att säkra  korsningen  vid  Husebyvägen/väg  126  i Vislanda.

Motionären  föreslår  följaktligen  att Alvesta  kormnun  omgående  tar

kontakt  med  ansvarig  på Trafikverket  för  att sarnmankalla  till  ett

möte,  för  en snabb,  hållbar  och  säkrare  firamtida  trafiklösning  i

Vislanda.

Beslut

Kormnunfullmäktige  beslutar  att överlämna  motionen  till

komrnunstyrelsen  för  beredning  inom  sex månader.

Protokollet  ska  skickas  till

Thomas  Johnsson  (M)

Kornmunstyrelsen

Slgn

$
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Anmälan  av  motion  (AA)  avseende  korsningen  som

Trafikverket  glömde

Beslutsunderlag

1.  Motion,dateradden7juni2017

Redogörelse

I en  motion  från  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  redogörs  för  att kommunen

skyndsamt  bör  tar  kontakt  med  Trafikverket  och  försöka  påverka  dem

att  åter  skylta  om  vid  Värnamovägens  utfart  vid  väg  25/27  vid  Forsa

enligt  de  riktlinjer  man  använde  sig  av  vid  ombyggnaden  av

Allbogatan.  Det  vill  säga  80 kilometer  från  väster  fram  till  korsningen

och  70 kilometer  genom  densarnrna.

Beslut

Koimnunfullmäktige  beslutar  att  överlämna  motionen  till

korm'nunstyrelsen  för  beredning  inom  sex  månader.

Protokollet  ska  skickas  till

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Koimnunstyrelsen

Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-06-19

KF  g 53

Aktuellt  från  revisorerna

Redogörelse

Vid  varje  kormnunfu1lmäktigesarnmanträde  erbjuds  revisorerna

möjligheten  att inforrnera  komrnunfullmäktige  om  aktuell  information

från  revisionen  och  dess arbete.  På dagens  sarmnanträde  har

revisionen  inte  någon  inforrnation  att delge  kommunfullmäktige.

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF 5 54 KS  201  7/214.291

Beslut  om  startbesked  för  Mohedaskolans  etapp  2, om-  och

tillbyggnad  av  skolan  inklusive  ny  sporthall

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkoimnunstyrelsen,dateratden19juni2017

2. Tjänsteslaivelse,  daterad  den  12  juni  2017

3.  Ritning,dateradden12juni2017

Redogörelse

Om-  och  tillbyggnad  av Mohedaskolans  matsal  och  kök,  etapp  1, är i sitt

slutskede.  Detta  (etapp  1)  är en av flera  om-  och  tillbyggnader  som  planeras

att  göras  vid  Mohedaskolan.  Vid  planeringen  av etapp  2 har  planeringen

utgått  från  hur  dessa  ombyggnader  påverkar  skolans  verksamhet  och  hur

genomförandetiden  för  byggnationerna  ska  underlättas.  Målet  med

projekteringen  har  varit  att  skapa  lokaler  som  ger  fömtsättningar  för  att

bedriva  en undervisning  enligt  gällande  lagar/förordningar  för  det  antal

elever  som,  enligt  korrununens  befolkningsprognos  2025,  finns  inom

upptagningsområdet.

Genomförandet  av  etapp  2 har  varit  ute  på  anbudsräkning.  Entreprenör  är

tilldelad  entreprenaden  under  förutsättmng  att  kommunfullmäktige  beslutar

om  startbesked.  Projektkostnaden  för  genomförandet  av  byggnation  av

lågstadiet,  bibliotek  och  sporthall  uppgår  till  92 357  000  kr.

Kornmunstyrelsen  behandlade  ärendet  på  sitt  extrainsatta  sammanträde  den

19  juni  2017.  Koinmunstyrelsen  föreslog  kornmunfullmäktige  besluta  om

startbesked  för  Mohedaskolans  etapp  2, om-  och  tillbyggnad  av skolan

inklusive  ny  sporthall.  Projektkostnaden  uppgår  till  92 375  000  kr.

Beredning

KS 5 78

Yrkanden

Per  Ribacke  (S),  Börge  Nielsen  (V),  Thomas  Haraldsson  (C),  Bemiy

Lundh  Johansson  (SD),  Thomas  Johnsson  (M),  Tommy  Mases  (S),

Lars-Olof  Petersson  (S),  Hagart  Valtersson  (C),  Frida  Christensen  (S)

och  Ola  Andersson  (V)  yrkar  bifall  till  komrnunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  ombyggnation  av skola  och

sporthall  men  avslag  till  byggnation  av  biblioteket.

Tommy  Mases  (S)  yrkar  avslag  på Lars-Olof  Franz6ns  (AA)

ändringsyrkande.

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Beslutsgång

Ordförande  frågar  kommunfullmäktiges  ledamöter  om  det  är Per

Ribackes  (S)  m.fl.  bifallsyrkande  eller  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)

ändringsyrkande  som  ska  bifallas.  Ordföranden  finner  att

komi'nunfullmäktige  beslutar  enhgt  komrnunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Kormnunfullmäktige  beslutar  Om startbesked  för  Mohedaskolans  etapp  2,

om-  och  tillbyggnad  av skolan  inklusive  ny  sporthall.  Projektkostnaden

uppgår  till  92 375  000  kr.

Protokollet  ska  skickas  till

Byggsamordnare  på  kommunledningsförva1tningen

JusteiingJnännens sign
,/l  , .y
USt)ff
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KF  g 55 Dnr  KS 201  7/121.000

Beslut  om  förvärv  av  aktier  i Inera  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkormnunstyrelsen,dateratden7juni2017

2. Protokoll från arbetsutskottet, daterat den 16 mal  2017
3. Tjänsteskrive1se,dateradden21april2017

4. Aktieöver1åte1seavtal,  bilaga  1

5. Anslutningsavtal,  bilaga  2

6. Aktieägaravtal,  bilaga  3

7. Bolagsordning,  bilaga  4

8. Agardirektiv,  bilaga  5

9. ÅrsredovismngIneraAB2015,bilaga6

Redogörelse

Företaget  Inera  AB  bildades  1999  och  har  hittills  ägts gemensamt  av

alla  landsting  och  regioner  och  verksai'rföeten  har  varit  imiktad  på

utveckling  av e-hälsa.  Verksarrföeten  riktar  sig till  både  invånare  och

medarbetare  inom  vård  och  omsorg.  Genom  bolaget  sker  samverkan

kring  gemensaimna  lösningar,  gemensam  infrastmktur  och  stöd  för

digitalisering.  Bland  de gemensamt  utvecklade  tjänsterna  firus  till

exempel  1l  77 Vårdguiden,  UMO  (Ungdomsmottagning  på nätet)  och

Journal  via  nätet.

Frågan  om  ändrat  ägande  och  ändrad  verksamhetsinriktning  för  Inera

AB  har  diskuterats  under  många  år. Inte  minst  har  företrädare  för

landsting  och  regioner  uttalat  sitt  stöd  för  en förändring  som  innebär

att verksamheten  breddas  och  även  omfattar  kommunerna  samt  ger  en

närrnare  anknytning  till  Sveriges  I(omrnuner  och  Landstings,  SKL:s,

arbete  med  verksamhetsutveck1ing.  Efter  en omfattande  förankrings-

och  beslutsprocess  besIutade  styrelsen  för  SKL  den  7 oktober  2016  att

godkänna  att SKL  Företag  AB  förvärvar  merparten  av aktierna  i Inera

AB.  Samtliga  landsting  och  regioner  har  sedan  dess fattat  beslut  om

att sälja  145  av sina  150  aktier  iInera  AB.  Efter  den  formella

tillträdesdagen  16 mars  2017  kan  nu  landets  kommuner  erbjudas  att

köpa  fem  aktier  vardera  och  bli  delägare  på sarmna  viIlkor  som

landsting  och  regioner.

Den  ändrade  inriktningen  för  bolaget  finns  formulerad  i

aktieägaravtal,  bolagsordning  och  ägardirektiv.  Styrningen  över

bolaget  sker  genom  ägarråd  och  bolagsstäimna.  I bolagsstyrelsen  finns

15 ledamöter,  med  politiska  företrädare  -  sex från  koimnunsidan,  sex

från  landsting/regioner  samt  tre  tjänstemän.  Hittills  har  Ineras

verksamhet  alltså  varit  inriktad  på hälso-  och  sjukvårdsornrådet,  men

Justerin  smännens  sign Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-1g

genom  det  breddade  ägandet  ska bolaget  kunna  verka  inom  betydligt

fler  verksarrföetsområden,  till  exempel  skola,  omsorg  och

sarnhällsbyggnad.

Genom  att komrnunen  blir  delägare  i företaget,  blir  det möjligt  att

köpa  tjänster  från  Inera  AB,  utan  föregående  upphandling  (genom  det

så kallade  Teckal-undantaget  i upphand1ingslagstiftningen).  Som

delägare  kan  kormnunen  också  vara  med  och  påverka  utvecklingen  av

digitalisering  i offentlig  sektor.  Ett  breddat  ägande  ligger  också  i linje

med  SKL:s  uppdrag  är att främja  och  stödja  samverkan  mellan

medlerrunarna  i verksamhetsutveck1ing  genom  digitala  lösningar.

Beredning

KS g 62

Beslut

1.  Komrnunfullmäktige  beslutar  att av SKL  Företag  AB  förvärva  5

(fem)  aktier  i Inera  AB  för  en köpeskilling  om  42 500 kronor,  i

enlighet  med  aktieöverlåte1seavta1et.

2.  Kormnunfullmäktige  beslutar  att godkänna  i ärendet  redovisat

aktieägaravtal  och  att inträda  som  part  i aktieägaravtalet  genom

redovisat  anslutningsavtal.

3. Kommunfullmäktige  beslutar  att ge kormnunstyrelsens  ordförande  i

uppdrag  att underteckna  aktuella  avtal  tillsammans  med  utsedd

kontrasignatör.

Protokollet  ska  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Slgn Beslutsexpediei'ing Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF  g 56 Dnr  201  7/1 99.104

Återrapportering  av  använt  partistöd  för  år  2016

Beslutsunderlag

1.  Återrapportering  av partistöd,  Sverigedemokraterna,  daterad  den  31

maj  2017

2. Återrapportering  av partistöd,  Liberalerna,  daterad  den  31 maj  2017

3. Återrapportenngavpartistöd,Socia1demokrateiwa,dateradden31maj2017

4. Återrapportering  av partistöd,  Centerpartiet,  daterad  den  31 maj  201

5. Återrapportenngavpartistöd,Vänsterpartiet,dateradden30maj2017

6. Återrapporteringavpartistöd,Knstdemokraterna,dateradden29ma32017
7. Återrapporteringavpartistöd,A1vestaAlternativet,dateradden24ma32017
8. Återrapporteringavparttstöd,Moderaterna,dateradden24maj2017

9. Återrapportenng  av partistöd,  Miljöpartiet,  daterad  den  24 maj  2017

Redogörelse

Partistöd  utdelas  till  politiska  partier  som  är representerade  i

kommunfullmäktige,  detta  angivet  i2  Kap.  9 FS) kornrnunallagen.  Vid

fördelning  av anslaget  beaktas  endast  mandat  för  vilken  en vald

ledamot  är fastställd  enligt  14 kap.  vallagen,  vilket  innebär  att anslaget

upphör  när  representationen  upphör.

Partierna  är skyldiga  enligt  2 kap.  1l  Fg KL  att återrapportera  till

kormnunfullmäktige  hur  partistödet  använts.  Detta  för  att

kormnunfullmäktige  ska få en skriftlig  redovisning  som  visar  att

partistödet  har  använts  på det ändamålsenliga  sätt som  anges  i2  kap.  9

g KL.

Syftet  med  att  partigrupperna  ska  redovisa  och  granska  erhållet

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

öppnare  och  mer  tillgängligt  för  allmärföeten  och  media.  Det  är upp

till var5e enskild partigtupp att bestämrna på vilket sätt man 'sfö5er att
redovisa  sitt  partistöd.

Redovisningen  av hur  partistödet  använts  ska dessutom  granskas.

Partierna  utser  själva  sin  granskare.  Granskaren  ska  årligen  lämna  en

granskningsrapport  med  ett intyg  om att redovisningen  gett  en rättvis

bild  av  hur  partistödet  använts.

Kommunfullmäktige  beslutar  årligen  om  utbetalning  av partistöd.  Har

kommunfullmäktige  inte  erhållit  redovismng  samt  granskningsrapport

med  intyg  från  partierna  inom  angiven  tidsram  komrner  utbetalningen

av partistöd  för  nästkommande  år ej att  betalas  ut.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-19

Beslut

Koinrnunfullmäktige  beslutar  att godkänna  återrapporteringen  av

använt  partistöd  för  år 2016  för  följande  partier:  Miljöpartiet,

Moderaterna,  Alvesta  Alternativet,  Kristdemokraterna,  Vänsterpartiet,

Centerpartiet,  Liberalerna,  Sverigedemokraterna  samt

Socialdemokratema.

Protokollet  ska  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Jusnsm fam'i)en)rssiXgn,(l/,
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Återrapportering  av  beslut  fattade  av  kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse,  daterad  den  30 maj  2017

Redogörelse

Av  S, 27 ikomrnunful1mäktiges  arbetsordning  framgår  det  att

återrapportering  av beslut  som  fattats  av koinmunfullmäktige  bör  ske till

kommunfullmäktige  i april  och  oktober  månad.  I uppföljningen  av

verkställigheten  av fullmäktiges  beslut,  följs  de beslut  upp  som  är av

uppdrags-  eller  verkställighetskaraktär.  Återrapporteringen  innehåller

dän'ned  ingen  uppföljning  av hur  nämnderna  arbetar  med  att

verkstä11a/implementera  ärenden  såsom  taxor,  budget,  planer  eller

program.  Besvarandet  av medborgarförslag  och  motioner  är inte

inkluderade  i aterrapporteringen  eftersom  detta  följs  upp  och  redovisas

separat  till  kornmun'fullmäktige  i enlighet  med  arbetsordningen.

Under  år 2016  har  kommunfullmäktige  fattat  17 beslut  av

verkställighets-  och  uppdragskaraktär.  Av  dessa  har  10 beslut

verkställts.  I en tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen

redovisas  de 17 besluten  med  en komrnentar  om  huruvida  de har

verkställts  eller  inte.  Kommun1ednings'förva1tningen  föreslår  att

kormnunfiillmäktige  beslutar  att godkänna  redovisningen  av

uppföljningen  av verkställigheten  av korru'nunfullmäktiges  beslut  för

år 2016.

Beslut

Kommunfullmäktige  beslutar  att godkäi'ina  redovisningen  av

uppfö5ningen av verkställigheten  av kormminfullmäktige  beslut för år
2016.

JusterJsmäruiens  sign Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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KF 5 58 Dnr  KS  201  7/1  73.001

Beslut  om  ny  förbundsordning  för  kommunalförbundet

Sydarkivera  samt  godkännande  av  Alvesta  kommuns

kostnadsandel  i förbundet  2018  med  plan  2019-2020

Beslutsunderlag

Protokoll  från  kommunstyrelsen,  daterat  den  7 juni  2016

Protokoll från arbetsutskottet, daterat den 16 ma3 2016
Tjänsteskrivelse,  daterad  den  9 maj  2017

Förslag  till  ny  förbundsordning  för  Sydarkivera

Protokoll från förbundsfullmäktige, {ffi 5, daterat den 31 mars 2017
Protokoll  från  förbundsfiillmäktige,  Fg 4, daterat  den  31 mars  2017

Verksarnhetsplan  för  Sydarkivera

Redogörelse

Kormnunalförbundet  Sydarkiveras  förbundsfullrnäktige  har  den  31 mars

2017,i  S, 5, antagit  en ny  förbundsordning  att gälla  från  och  med  den  l april

2017.

Sydarkiveras  förbundsfullmäktige  har  saimna  datum  i Eg 4 antagit  följande

nya  förbundsmedlernmar:  Borgl'iolms  kommun,  Eslövs  kormnun,

Hässleholms  koimnun,  Hörby  koimnun,  Vadstena  koinmun,  Vellinge

koimnun  och  Åtvidabergs  koimnun.  Beslutet  baseras  på  inkomna

avsiktsförklaringar  från  respektive  korru'nunstyrelse.  I dagsläget  har

Sydarkivera  18 förbundsmedlernmar.

Bestäinmelser  för  beslutsprocessen  att  anta  ny  förbundsordning  finns  i

gällande  förbundsordning  daterad  den  1 april  2017.  Enbart  kormnuner  och

regionförbund  som  innan  årsskiftet  2017-2018  beslutar  om  ny

förbundsordning  kornmer  att  ombilda  kommunalförbundet  Sydarkivera.

Förbundsordningen  imiehåller  följande  större  förändringar:

@ Styrelsen  kan  vara  upp  till  1l  ledamöter  och  1l  ersättare

*  Styrelsen  kan  ta beslut  om  höjd  anslutningsavgift  för  nya

förbundsmedlemmar

@ Efterantagandeavförbundsordningendettaår(2017)behöver

antagande  av nya  förbundsmedleimnar  inge  längre  tas av gamla

medlermnars  respektive  fullmäktige  utan  kan  beslutas  av

Sydarkiveras  förbundsfullmäktige.  Nya  förbundsmedlemrnar  antar

förbundsordningen  i sin  helhet.

Förbundet  har  vidare  antagit  en budget  för  2018  och  plan  för  2019-2020.

För  år 2018  betalar  alla  kommuner  samma  avgift  27 kr  per

Justeringsmännens  sign
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Kommunfullmäktige

kommuninvånare.  För  Alvesta  kornmun  innebär  det en surnma  om  ca 536

tkr  för  år 2018.

Beredning

KS 5 60

Beslut

1.  Korrununfullmäktige  beslutar  att anta  förbundsordning  för

kormnunalförbundet  Sydarkivera  i sin  helhet  inklusive  bilagor  med

nya  förbundsmedlernrnar  och  budget  2018  med  plan  för  2019-2020.

2. Kormnunfullmäktige  beslutar  att godkänna  Alvesta  korm'nuns  del  av

kostnaden  för  koimnunalförbundet  Sydarkivera  år 2018  och  planen

för  2019-2020.  Kostnaden  uppgår  till  27 kr  per  kornrnuninvånare.

Protokollet  ska  skickas  till

Sydarkivera

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KF  g 59 Dnr  201  7/148.042

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  2016  för

Sydarkivera

Beslutsunderlag

1.  Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  Sydarkivera,  daterade

den 8 maj  2017

Redogörelse

Korru'nunalförbundet  Sydarkivera  har  överlämnat  årsredovisning  och

revisionsberättelse  för  år 2016  för  godkännande  till  Alvesta  koinmun.

Revisorerna  bedömer  bland  annat  att förva1tningsberättelsen  delvis

imiehåller  den  information  som  ska ingå  enligt  lag  om  kornmunal

redovisning  och  god  redovisningssed.  Revisorerna  bedömer  även  att

årets  resultat  inte  är förenligt  med  kormnunfullmäktiges  mål  för  god

ekonomisk  hushållning  i det finansiella  perspektivet.  Två  av fyra  mål

bedöms  uppfyllda  av de finansiella  målen  för  2016.

Revisorerna  tillstyrker  att förbundsstyrelsen  för  kormnunalförbundet

Sydarkivera  beviljas  ansvarsföhet  för  verksamhetsåret  2016,  samt  att

förbundets  årsredovisning  godkänns.

Beslut

1. Komrnunfullmäktige  beslutar  att för  sin del  godkänna

årsredovisningen  för  Sydarkivera  år 2016.

2. Kornmunfullmäktige  beslutar  att bevilja  Sydarkiveras

förbundsstyrelse  ansvarsfrihet  för  år 2016

Protokollet  ska  skickas  till

Sydarkivera

Justei'  gsmännenssign Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande

Sida

23(34)



8W1vestmaunQ-

Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

201  -i -06-1g

KF  g 60 Dnr  201  7/'148.042

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  2016  för

samordningsförbundet  Värend

Beslutsunderlag

1.  Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  samordningsförbundet

Värend,  daterad  den  19 april  2017

Redogörelse

Samordningsförbundet  Värend  har  överlärmiat  årsredovisning  och

revisionsberättelse  för  år 2016.

Revisorerna  bedömer  sammantaget  att:

*  Styrelsen  i Värends  samordningsförbund  har  bedrivit  verksarrföeten

på ett  ändamålsenligt  och  från  ekonomisk  synpunkt

tillfredsställande  sätt  samt  att  den  interna  kontrollen  varit  tillräcklig,

*  Räkenskaperna  i allt  väsentligt  är rättvisande  och  att

årsredovisningen  har  upprättats  enligt  med  tillämpade  delar  av  lagen

om  kornrnunal  redovisning  och  god  revisionssed,

*  Sarmnantaget  är resultaten  enligt  årsredovisningen  förenligt  med  de

finansiella  mål  och  verksamhetsmål  som  är uppställda.

Revisorerna  för  samordningsförbundet  Värend  tillstyrker  att  styrelsen

och  dess  ledamöter  beviljas  ansvarsfrihet.

Beslut

1.  Komrnunfullmäktige  beslutar  att  för  sin  del  godkänna

årsredovisningen  för  samordningsförbundet  Värend  år 2016.

2. Kommunfullmäktige  beslutar  att  bevilja  samordningsförbundets

styrelse,  och  dess  ledamöter  ansvarsföhet  för  verksarrföetsåret

2016.

Jäv

På grund  av  jäv  deltar  inte  Mikael  Johansson  (M),  Helen  Gustavsson

(M)  och  Sebastian  Olsson  (S)  i handläggningen  av ärendet.

Protokollet  ska  skickas  till

Samordningsförbundet  Värend

Justerin@inämiens  sign

I V f  ]  'f

Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-06-19

KF  g 61 Dnr  20'1 7/21  7.007

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  2016  för  VoB
Kronoberg

Beslutsunderlag

1.  Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  VoB  Kronoberg,
daterad  den  26 maj  2017

Redogörelse

VoB  Kronoberg  har  överläimiat  årsredovisning  och  revisionsberättelse
för  år 2016.  Revisorerna  för  VoB  har  föreslagit  koimnunfullmäktige

att godkämia  årsredovisningen  för  år 2016,  samt  att bevilja  direktionen
för  VoB  ansvarsföhet  för  år 2016.

Beslut

1.  Koimnunfullmäktige  beslutar  att för  sin  del godkänna
årsredovisningen  för  VoB  Kronoberg  för  år 2016.

2.  Kormnunfullmäktige  beslutar  att  bevilja  ledamöterna  i direktionen
för  VoB  ansvarsfrihet  för  verksarnhetsåret  2016.

Jäv

På grund  av  jäv  deltar  inte  Helen  Gustavsson  (M)  och  Sebastian
Olsson  (S) i handläggningen  av ärendet.

Protokollet  ska  skickas  till

VoB  Kronoberg

Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-06-19

Sida
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KF  g 62 Dnr  KS 201  6/1 50.820

Besvarande  av  motion  (AA)  angående  framtidsplanerna  för

Virdavallen  och  Hanaslövs  fritidsomrade

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkoimnunstyrelsen,dateratden7juni2017

2. Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 16 maj  2017

3. Tjänsteskrivelse  från  kormnun1edningsförva1tningen,  daterad  den  9

maj  2017

4. Protoko1lfrånku1tur-ochfritidsnärmiden,dateratden27mars2017

5. Missiv  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterat  den 15 mars  2017

6. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen  daterat  den 8

mars  2017

7. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen  daterad  den  8

mars  2017

8. Protokoll  från  kommunfullmäktige,  daterad  den 1 mars  2016

9. MotionfrånA1vestaAlternativet,dateradden24febmari2016

Redogörelse

I en motion  från  Lars-Olof  Franz6n  (AA),  daterad  den  22 februari  2016,

yrkas  att "de  framtagna  visionsarbetena  för  Hanaslöv  och  Virdavallen

bearbetas  och  läggs  fram  för  fastställande".

Kultur-  och  fritidsnämnden  behandlade  motionen  på sitt  sarnmanträde

den  27 mars  2017.  I de handlingar  som  ingår  i nämndens  beslutsunderlag

lämnas  bland  annat  information  om  pågående  investeringar  avseende

anläggningen  Virdavallen  respektive  fötidsområdet  Hanaslöv.  Kultur-

och  fritidsnäimiden  föreslår  att såväl  fritidsområdet  Hanaslöv  som

anläggningen  Virdavallen  utreds  vidare  för  närmare  redovisning  av bland

annat  behov  och  kostnader  för  rippmstning  respektive  utveckling.

Beredning

KS g 64

Yrkanden

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  kultur-  och  fritidsnämndens

förslag  till  beslut.

Frida  Christensen  (S),  Per  Ribacke  (S) och  Thomas  Haraldsson  (C)

yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyi'kande



Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-19

Beslutsgång

Ordförande  frågar  kommunfullmäktiges  ledamöter  om  det är Lars-
Olof  Franz6ns  (AA)  yrkande  eller  Frida  Christensens  (S) m.fl.
yrkande  som  ska bifallas.  Ordföranden  fimer  att kormnunfullmäktige
beslutar  att bifalla  Fnda  Christensens  (S) m.fl.  yrkande  att  besluta
enligt  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslut

1.  Kormnunfullmäktige  beslutar  att kultur-  och  fötidsnämnden  ges i
uppdrag  att utreda  behov  och  kostnader  för  en utveckling  av
Hanaslövsområdet  samt  ge förslag  på hur  en framtida  drift  och
utbyggnad  skulle  kunna  säkras,  finansieras  och  organiseras.
Utredningen  bör  ske i samverkan  med  Friluftsfrämjandet  Alvesta,
Alvesta  SOK,  Växjö  kornrnun  och  idrottsföreningar  i Växjö  med
motsvarande  verksarrföet.

2. Komrnunfullmäktige  beslutar  att kultur-  och  fritidsnämnden  ges i
uppdrag  att utreda  de behov  som  fimis  för  en fortsatt  uppmstning
av Virdavallen.

3. Kommunfullmäktige  beslutar  att motionen  anses besvarad.

Protokollet  ska  skickas  till

Lars-Olof  Franzfö  (AA)

Kultur-  och  fritidsnämnden

Justenngsmännens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-19

KF g 63 Dnr  KS  201  6/569.880

Besvarande  av  medborgarförslag  angående  biblioteket  i

Grimslöv

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkornmunstyre1sen,dateratden7juni2017

2.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  16  maj  2017

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad  den  8

maj  2017

4.  Protokoll  från  kultur-  och  fötidsnämnden,  daterat  den  27 mars

2017

5. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad  den

15 mars

6. Protokoll  från  kormnunfullmäktige,  daterat  den  1 november  2016

7. Medborgarförslag,  daterat  den  18 oktober  2016

Redogörelse

I ett  medborgarförslag  daterat  den  18 oktober  2016  redogörs  för  att

bibliotekslokalen  för  att  bibliotekslokalen  i Grimslöv  inte  är

lättillgänglig  för  rörelsehindrade.  Förslagsställaren  föreslår  därför  att

biblioteket  i Grimslöv  bör  flyttas  till  en lokal  som  är mer  lättillgänglig

för  kormnunens  invånare.

Kultur-  och  fritidsnärmiden  har  den  27 mars  2017  i {S) 17  föreslagit

kommunfullmäktige  besluta  att  avslå  medborgarförslaget.  Kultur-  och

fötidsnäimiden  bedömer  att  det  i dagsläget  inte  finns  tillräckligt

ekonomiskt  utryrnme  för  att  möjliggöra  de förändringar  som  krävs  för

att  flytta  biblioteksverksamheten  från  nuvarande  lokaler.

Beredning

KS % 65

Beslut

Kornrnunfullmäktige  beslutar  att avslå  medborgarförslaget  med

hänvisning  till  att  det  inte  finns  tillräckligt  ekonomiskt  utryrmne  för  att

möjliggöra  de förändringar  som  krävs  för  att  flytta

biblioteksverksarrföeten  från  nuvarande  lokaler.

Protokollet  ska  skickas  till

Stig  Johansson

Kultur-  och  fötidsnämnden

Justeiingsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-19

KF  g 64 Dnr  KS  201  6/548.51  0

Besvarande  av  medborgarförslag  angående  hastigheten  på

Fornvägen

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånkornmunstyrelsen,dateratden7juni20l7

2. Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 16 maj  2017

3. Tjänsteskrivelse  från  korm'nun1edningsförva1tmngen,  daterad  den 9

maj  2017

4. Protokoll  från  förvaltningen  för  sai'rföä11splanering,  daterat  den  4

april  2017

5. Protokoll  från  kommunfullmäktige,  daterat  den 1 november  2016

6. Medborgarförslag,  daterat  den IO oktober  2016

Redogörelse

I ett  medborgar:förslag  daterat  den 10 oktober  2016  redogörs  för  att

den  rådande  hastigheten  på 40 km/h  på Fornvägen  ofta  överslaids.

Förslagsställaren  vill  därför  att  kormnunen  ska se över

trafiksituationen  på den  berörda  vägsträckan.

Förslagsställaren  har  tidigare  sla'ivit  ett liknande  medborgarförslag

som  besvarats  av kominunfullmäktige  den 1 november  2016,  Fg 150.

Komi'nunfullmäktige  beslutade  att avslå  medborgarförslaget  med

hänvisning  till  att det  inte  var  förenligt  med  kormnunens

hastigl"ietsplan  att höja  hastighetsbegränsningen  på Fornvägen.

Nämnden  för  samhällsplanering  har  den  4 april  2017  föreslagit

kornmunfullmäktige  besluta  att  besvara  inedborgarförslaget  enligt

föl)ande:

l,  Medborgarförslaget  kan  anses besvarat  itidigare

medborgarförslag.

2. Synpunkternaimedborgarförs1agetkommerattbeaktasipågående

planarbete.

Beredning

KS g 65

Beslut

1.  Koimnunfullmäktige  beslutar  att anse medborgarförslaget  besvarat

itidigare  ställt  medborgarförslag,  besvarat  av kormnunfullmäktige

den 1 november  20161  Fg 150.

Justeiipgsmäruiens  sign

.  <s h
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-19

2. Komrnunfullmäktige  beslutar att besvara  medborgarförslaget

genom att synpunkterna I medborgarförslaget  kommer  att beaktas  i
pågående  planarbete.

Protokollet  ska  skickas  till

Bengt-Olof  Göransson

Nämnden  för  sarrföällsplanering

Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-06-19

KF  g 65 Dnr  KS  201  6/644.509

Besvarande  av  medborgarförslag  angående  transporter  till

och  från  vagka)en  i Vislanda

Beslutsunderlag

1. Protoko11frånkormnunstyre1sen,dateratden7juni2017

2. Protokol1frånarbetsutskottet,dateratden16maj2017

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad  den  9

ma) 2017

4. Protokoll  från  förvaltningen  för  sarrföällsplanering,  daterat  den  4

april  2017

5. Protokoll  från  kormnunfullmäktige,  daterat  den  29 november  2016

6. Medborgarförslag,  daterat  den 16 november  2016

Redogörelse

I ett  medborgarförslag  daterat  den 16 november  2016  redogörs  för  att

inleveranser  till  VIDAs  sågverk  i Vislanda  sker  via  en

omlastningsplats  (omlastning  från  järnvägen  till  lastbil)  som  ligger

mitti  Vislanda  samhälle.  Det  medför  att alla  lastbilstransporter  från

järnvägen  måste  ske genom  sainhället.  Gatorna  som  utnyttjas  är smala

och  har  mycket  annan  trafik,  bland  amiat  servicefunktioner  såsom

bensinmackar  ocli  restauranger/värdshus,  och  inte  minst  en förskola

på Östra  Esplanaden  samt  kollektivtrafik.  Gatorna  utnyttjas  även  av

cyklande  eller  gående  barn  till  skolan.  Förslagsställaren  föreslår  att

trafiken  till  och  från  omlastningsplatsen  ska ledas  via  Elnaryd  och  A-

betong  (slipersfabriken)  och  ut på väg  126.

Nämnden  för  sarrföällsplanering  har  den  4 april  2017  föreslagit

komrnunfullmäktige  besluta  att besvara  medborgarförslaget  genom  att

förvaltningen  för  sai'rföällsplanering  kornrner  att beakta

medborgarförslaget  i en kommande  utredning  i frågan.

Beredning

KS g 67

Yrkanden

Hagart  Valtersson  (C)  yrkar  bifall  till  kormnunstyrelsens  förslag  till

beslut.

JusteriHgsinännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

20'17-06-19

Beslut

Komr'nunful1mäktige  beslutar  att besvara  medborgarförslaget  genom
att medborgarförslaget  komrner  att tas i beaktande  i en komrnande
utredmng.

Protokollet  ska  skickas  till

Thorwald  Fransson

Närmnden för  sainhällsplanering

Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-06-19

K52C)1?/ZD2.ooo
Dnr 2aj  «a)!15g:tG)

Anmälan  av  interpellation  från  Mikael  Johansson  (M)  till

ordförande  i Alvesta  kommunföretag  angaende

bredbandsutbyggnad

Beslutsunderlag

1.  Interpel1ation,dateradden24maj2017

2. Interpe1lationssvar,dateraddenl.guni2017.

Redogörelse

Mikael  Johansson  (M)  har  i en interpellation  till  ordföranden  i Alvesta

kornrnunföretag,  Per  Ribacke  (S),  ställt  frågor  angående

ansvarsfördelmngen  mellan  kornmunföretagen  avseende

bredbandsutbyggnaden  s kornmunen.  Per  Ribacke  (S) har  inkomrnit

med  ett skriftligt  svar  på interpellationen  och  besvarar  även

interpellationen  muntligt  på sarrunanträdet.

Beslut

Kormnunfullmäktige  beslutar  att interpellationen  får  ställas.

Protokollet  ska  skickas  till

Per  Ribacke  (S)

Mikael  Johansson  (M)

Just ösmännens sign/ 7<'-';[7;i  '1

Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2017-06-19

KF g 67

Val  och  entlediganden

Redogörelse

Det har inte inkormnit  några begäran  om  entlediganden  till  dagens

samrnanträde  och det finns  inga  val att förrätta  vid  dagens

sammanträde.

Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  19  juni  2017

g 50 g 50

Framtagande  av

motförslag.

Omröstning  mellan

M och  AA  budqet.

Omröstning  mellan

Huvudförslag  och  M

budget

Ordinarie  ledamöter Parti Närvarc Tjänstgörande  ersättare Närvaro Ja Avståi Nej Ja Avstår Nej Ja Avstår ' Nej Ja lAvstårI Nej

1.  Per  Ribacke s x I 1

2.  Frida  Christensen s x 1 I

3.  Robert  Olesen s Gunnel  Nordahl x
I 1

4.  Rose-Marie  Larsson s x 1 1

5. Sebastian  Ohlsson s x I 1

6.  Peter  Johansson s x 1 1

7. Lars-Olof  Petersson s x I 1

8.  Lisbeth  Holmqvist s x 1 1

9.  Jessica  Madsen s x I 1

IO. Johnny  Lundberg s x 1 1

11.  Tomas  Hedevik s x 1 1

12.  Anita  Lindstedt s x 1 1

13.  Tommy  Mases s x I I

14.  Thomas  Haraldsson c x 1 I

15.  Sven  Sunesson c x 1 1

16.  Monica  Pihl c x I 1

17.  Jonas  Engkvist c x I 1

18.  Hagart  Valtersson c x 1 1

19.  Andreas  Nilsson c x 1 1

20. Helåne  Andersson c x 1 1

21. Birgit  Andersson MP x 1 1

22. Anita  Thörn  von  Rosen MP Kent  Mandorff x 1 1

23. Tpomas  Johnsson M x 1 1



24. Mikael  Johansson M x I I

25. Helen  Gustavsson
M x 1 1

26. Matz  Athley
M

John-Erik

Pettersson
x I 1

27. Niclas  Salomonsson
M x I 1

28. Gunilla  Gustafsson M x 1 1

29. Tomas  Öhling M x 1 I

30. Rune  Gustafsson M x 1 1

31. Björn  Tisjö M x 1 1

32. Sara  Karlsmo M x 1 1

33. Lennart  Johansson SD x 1 1

34. David  Kristiansson SD

35. Thomas  Falk SD

36. Benny  Lundh

Johansson
SD x 1 1

37. Fredrik  Johansson SD

38. Tommy  Ernemyr

39. Gustaf  Arvidsson SD

40. Lars-Olof  Franzån AA x I I

41.  Jan-Erik  Svensson AA x I I

42. Isabell  Barindelli AA x 1 1

43. Jan  Johansson AA Maria  V Ticeran x 1 1

44. Christer  Brincner KD x I 1

45.  Roxana  Sepulveda KD x I 1

46. Börge  Nielsen v x I 1

'3:>!$  i(tl



47. Ola  Andersson v x I 1

48. Bengt-Olof  Söderström L x I I I
I

49. Bertil  Olsson,  ordf s x I 1

RESULTAT 40 4 'io g 27 1l
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