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Plats och tid 

Justerade paragrafer 

Beslutande 
Ledami:iter 

bvriga narvarande 
ersattare 

Utses att justera 

bvriga deltagare 

Salen, Centralplanl, Alvesta den 28 februari 2017 kl. 09 .00-11.50 
Ajournering mellan § 4 och § 5 kl. 10.00 -10.10 

§§ 1-13, §§ 15-21, §§ 23-28 

Per Ribacke (S), ordf. 
Thomas Haraldsson (C) 1 :e vice 
Thomas Johnsson (M) 2:e vice 
Rose-Marie Larsson (S) 
Frida Christensen (S) 
Birgit Andersson (MP) 
Mikael Johansson (M) 
Cristina Haraldsson (C) 
Lars-Olof Franzen (AA) 
Kauko Antbacke (-) 
Benny Lundh Johansson (SD) 

Rolf Marklund (S) 
Johnny Lundberg (S) 
Helene Andersson (C) 

Thomas Haraldsson ( C) 

Kristina Kosunen Eriksson, 
kommunchef 

Lisa Eriksson, sekreterare 

Patrick Karlsson, planarkitekt pa 
forvaltningen for samhallsplanering § 4 

Elinor Bjarnborg, planarkitekt pa 
forvaltningen for samhallsplanering § 4 

Svante Petersson, kommunpolis, § 5 

Christina Utterstrom, ekonomichef §§ 6- 
10, § 27 

Per Elmgren, budgetansvarig §§ 6-9, § 
27 
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Kommunstyrelsen 

Paragrafema behandlades i foljande 
ordning: 
§§ 1-2, §§ 4-5, § 3, § 12, § 11, § 13, § 
15, §§ 6-9, § 27, § 10, § 14, §§ 16-26, § 
28 

Justering tid och plats Kommunledningsforvaltningen den 6 mars 2017 
klockan 15.00 . 

Sekreterare ~~---------------------------------------------------------- 

0 rdfo ran de ··~·~· . 

Justerare ~: _ 

Thomas Ha aldsson (C) 

Ans lag/Bevis 

Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. 

Sarnrnantradesdatum 
Anslaget under tiden 
Forvarlnqsplats 
U nderskrift 

Kommunstyrelsen 
2017-02-28 

--i~tz~~~'.'~-~::: _ 
Alisa Eriksson 
(} Utdragsbestyrkande 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Plats och tid Salen, kommunledningsforvaltningen, Alvesta den 28 februari 2017 kl. 09.00- 
11.50 

Justerade paragrafer § 14, § 22 

Beslutande 
ledamoter Per Ribacke (S), ordf. 

Thomas Haraldsson (C) 1 :e vice 
Thomas Johnsson (M) 2:e vice 
Rose-Marie Larsson (S) 
Frida Christensen (S) 
Birgit Andersson (MP) 
Mikael Johansson (M) 
Cristina Haraldsson (C) 
Lars-Olof Franzen (AA) 
K.auko Antbacke (-) 
Benny Lundh Johansson (SD) 

Ovriga narvarande 
ersattare 

Utses attjustera 

Ovriga deltagare 

Rolf Marklund (S) 
Johnny Lundberg (S) 
Helene Andersson (C) 

Thomas Haraldsson (C) 

Kristina K.osunen Eriksson, 
kommunchef 

Lisa Eriksson, sekreterare 
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Sekreterare 

Ordforande 

Juste rare 

~ibacke(S) 

{L/./;K) .. A----- . 
Thomas Haraldsson (C) 

Ans lag/Bevis 

Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. 

Sarnrnantradesdatum 
Anslaget under tiden 
Forvarinqsplats 
Underskrift 

Kommunstyrelsen 
2017-02-28 

.. ~. :;~m.f3f ~g~~.~
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. 
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Utdragsbestyrkande 
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KS§ 1 

Faststallande av dagordning 
Ordfciranden fragar kommunstyrelsen om utskickad dagordning kan 
godkannas och behandlas i foljande ordning: 

Redogorelse 
1. Narvaro 

2. Val av justerare 

3. Faststallande av dagordning 

4. Information fran ordfciranden 

5. Information fran kommunchefen 

6. Information om sjukfranvarostatistik i Alvesta kommun och for 
kommunledningskontoret per november och december manad 

7. Information om arbetet med den fcirdjupade oversiktsplanen for 
Alvesta kommun 

8. Information om trygghetsmatning for Alvesta kommun 

9. Okad sysselsattningsgrad (ratten till heltid) 

10. Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan for 2016 

11. Beslut om kommunstyrelsens internkontrollplan for 2017 

12. Beslut om kommunovergripande internkontrollplan fcir 2017 

13. Beslut om kommunovergripande anvisningar for intern kontroll 

14. Arsrapport for kommunstyrelsen 

15. Medfinanseringsintyg om bidrag till att hoja standard pa 
brandsakerhet och energifcirbrukning i Alvesta Folkets hus 

16. Beslut om aktieagartillskott till Alvesta kommunfciretag AB 

17. Forslag till revidering av reglemente for tillganglighetsradet 

18. Besvarande av revisionsrapport om kommunens langsiktiga arbete 
med analys av ekonomi och resultat 

19. Besvarande av motion (AA) om kameraovervakning Sjoparken 

20. Besvarande av motion (SD) angaende ritualslaktat kott i Alvesta 
kommuns kostpolicy 

21. Besvarande av motion (SD) angaende - Att utreda kommunens 
arbete och atgardsplan vid utbrott av smittsam sjukdom 

22. Besvarande av medborgarfcirslag angaende Horgenas 1 :6 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

~ 

Utdragsbestyrkande 
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23. Besvarande av medborgarforslag gall an de tillganglighet av 
handlingar och protokoll pa Alvesta bibliotek 
24. Besvarande av medborgarforslag angaende kontroll av uppgifter 
och information pa Alvesta kommunens hemsida 

25. Besvarande av medborgarforslag angaende § 24 i 
kommunfullmaktiges arbetsordning 
26. Besvarande av remiss angaende planering och beslut for hallbar 
utveckling (SOU 2015:99) 

27. Beslut om inrattande av parlamentarisk infrastrukturgrupp for 
sodra stambanan 

28. Redovisning av delegationsbeslut 
29. Anmalan av protokoll fran kommunstyrelsens utskott 

30. Meddelanden 

Ordforande infonnerar om foljande: 

• Arende angaende utvardering och rapportering av intern kontroll 2016 lyfts in pa 
dagordningen. 

• Arende nummer nio, okad sysselsattningsgrad (ratten till heltid) utgar fran 
dagordningen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkanna forslag till dagordning i 
enlighet med ordforandens forslag, 

Besiutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KS §2 Dnr 2017/000.000 

Information fran ordforanden 

Redogorelse 
Ordforande informerar kommunstyrelsen om foljande: 

• Preliminar resultatredovisning 2016 for Alvesta kommun. 

• Det har genomforts ett frukostmote tillsammans med naringslivet, 
Det var ett valbesokt mote och pa dagordningen farms bland annat 
information frdn polisen och fran samhallsplaneringen. 

• Det har genomforts en upphandling avseende basbohus och det 
blev Solvegards bygg AB som fick uppdraget. Preliminart blir 
forsta byggnationen i Vislanda och sedan i Alvesta tatort. 

• Verksamhetsmark ar pa gang pa Orrakullen. Det ar ett omrade pa 
35 hektar som ska iordningstallas, 

• Alvesta kommun har haft besok av Uruguays ambassador, 
Santiago Yins. Vistelsen inkluderade bland annat ett besok pa 
Allbo larcenter och pa Lekbackens forskola, 

• Alvesta kommun har salt mark vid Svampvagen till en forening 
som ska bygga en samlingslokal/moske, Boenden i omradet har 
utryckt sitt motstand mot det tilltanka byggnationen. 
Kommunstyrelsens ordforande har haft mote med markkoparna 
for att resonera kring olika altemativ. I dagslaget har inga 
bygglovshandlingar lamnats in. 

• Kommunen har bjudit in Nordea pa frukost i kommunhuset for att 
tacka for den tavla som skankts till Alvesta kommun. Tavlan 
hanger numera i kommunhusets fikarum. 

• Alvesta har haft besok av Avesta kommuns kommunalrad och 
naringsli vs chef. 

• Regiondagama 2017 har genomforts, under dessa dagar 
disskuterades Ianets utveckling. 

• Pa initiativ av landshovdingen har det genomforts samtal avseende 
strategisk bostadsforsorjning. 

• Det har genomforts samtal med Region Kronoberg om den 
kommande Ianstransportplanen. 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Ordforande informerar om att information fran kommunchefen 
kommer att behandlas senare pa dagordningen. 

Beslut 
K.ommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Justeringsmannens ~ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KS §3 Dnr KS 2017/006.020 

Information om sjukfranvarostatistlk for Alvesta kommun 
och kommunledningsforvaltningen per november och 
december manad 2016 

Beslutsunderlag 
1. Sjukfranvarostatistik for Alvesta kommun och for 

kommunledningsforvaltningen, daterad den 24 januari 2017 

Redoqorelse 
K.ommunstyrelsens ledam6ter informeras om sjukfranvarostatistik for 
Alvesta kommun och for kommunledningsforvaltningen per november 
och december manad 2016. 

Beslut 
K.ommunstyrelsen beslutar att notera infonnationen. 

Justeringsmiinnens sign Beslutsexpediering 

~ 

Utdragsbestyrkande 
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KS§4 Dnr KS 2016/282.212 

Information om arbetet med den fordjupade 
oversiktsplanen for Alvesta kommun 

Redogorelse 
Planarkitektema Patrik Karlsson och Elinor Bjamborg infonnerar 
kommunstyrelsen om arbetet med den fordjupade oversiktsplanen. De 
infonnerar bland annat om vilka synpunkter som inkommit pa 
samradsforslaget, 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera infonnationen. 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

l7cn 
Utdragsbestyrkande 
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KS§ 5 

Information om trygghetsmatning 2016 for Alvesta 
kommun 

Redoqorelse 
Svante Petersson, kornrnunpolis i Alvesta kornrnun inforrnerar om 
resultatet avseende trygghetsmatningen 2016 for Alvesta kornrnun. 

Beslut 
Kornrnunstyrelsen beslutar att notera inforrnationen. 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KS§ 6 Dnr KS2017/050.042 

Redovisning av kommunstyrelsens internkontrollplan for 
ar 2016 
Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottets protokoll, § 2, daterat den 14 februari 2017 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 
3. Aterrapportering av kommunstyrelsen intern kontroll 2016, 

daterad den 6 februari 2017 
4. Bilaga 1, antagande av intern kontroll 2016 
5. Bilaga 2, antagande av intern kontroll (KS ansvarig namnd) 2016 

Redogorelse 
Den 16 februari 2016 i § 4 beslutade kommunstyrelsen att anta sin 
internkontrollplan for 2016. Under aret har 
kommunledningsforvaltningen kontrollerat och foljt upp de 
kontrollmoment som kommunstyrelsen faststallde i 
internkontrollplanen. 

Resultatet av genomforda internkontroller visar att tolv av sjutton 
bedoms som "tillracklig", eller "god". Fem av sjutton kontrollmoment 
bedoms daremot somt'bristfallig". Med anledning av detta kommer 
atgarderna som foreslas for att minska och eliminera riskema inom 
kontrollomradena att foljas upp vid aterrapporteringen av 
kommunstyrelsens internkontrollplan 2017. 

Beredning 

KSAU § 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkanna fcirslaget om aterrapportering 
gallande kommunstyrelsens interna kontroll 2016 som ansvarig 
namnd for kommunledningsforvaltningens verksamhet. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 
.---, 
f?J\ 

Utdragsbestyrkande 
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KS§ 7 Dnr KS 2017 /051.042 

Beslut om kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottets protokoll, § 3, daterat den 14 februari 2017 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 
3. Forslag pa kornrnunstyrelsens egna internkontrollplan 2017, 

daterat den 6 februari 201 7 

Redoqorelse 
Enligt reglementet for intern kontroll ska komrnunstyrelsen arligen, i 
sarnband med faststallande av internbudget, anta en sarskild plan for intern 
kontroll. Foljande kontrollrnornent ingar i komrnunstyrelsens 
internkontrollplan for ar 2017: 

• Prognosarbetet - sakerstalla kvaliten i prognosarbetet avseende 
namndernas budgetavvikelse. 

• Betalkort - kontroll att regler for betalkort ar uppdaterade under 2017. 
Av reglerna ska de framga vilka rutiner sorn gall er for olika typer av 
betalkort 

• Lopande in- och utbetalningar - kontroll att <let under 2017 upprattas 
dokumenterade rutiner for lopande in- och utbetalningar. 

• Vatten i serverrum - 1) Vattenlacka i gata 2) Oversvamning i sjon Salen. 
Risk att datacenter gar ner 

• Bristande kunskaper om personuppgiftslagen inom 
kornmunorganisationen bidrar till risk att behandlingen av 
personuppgifter kan bli felaktig liksom att organisationen ar daligt 
rustad infor ikrafttradandet av den nya data-skyddsforordningen - 
kontroll av att a) namnderna har utsett personuppgiftsombud och anmalt 
till datainspektionen, b) rutiner finns for hantering av personuppgifter 

• PS-forhandling (PS-system) - kontroll av backuprutin finns gallande PS 
forhandlin 

Beredning 
KSAU § 3 

Beslut 
Kornrnunstyrelsen beslutar att faststalla internkontrollplan 2017 for 
kornrnunstyrelsen. 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Protokollet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Justeringsmiinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KS§ 8 Dnr KS 2017/054.042 

Beslut om kommunovergripande internkontrollplan for 
2017 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 5, daterat den 14 februari 2017 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 
3. Forslag till kommunovergripande internkontrollplan for 2017, daterat den 6 februari 

2017 

Redoqorelse 
Enligt reglementet for intern kontroll ska en kommunovergripande 
internkontrollplan upprattas, for att sakerstalla att styrelser och namnder 
uppratthaller en tillfredsstallande intern kontroll. 

Foljande kontrollmoment ska inga i den kommunovergripande 
interkontrollplanen for 2017 
• Attester - kontroll av att aktuella behorigheter enligt systemet 

(navigator) overensstammer med beslutad attestforteckning inklusive 
beloppsgranser. 

• Nettokostnadsavvikelse -Ar indikatorn gallande nettokostnadsavvikelse 
kant av de politiska namnderna? Indikatorn ar kopplad till ett av 
fullmaktiges resultatmal i budget 2017. 

• Loner, analyslista - kontroll av att rutin gallande analyslista firms och 
foljs, 

• Bevakning och rutiner for riktade statsbidrag - kontroll av att rutiner 
som omfattar bevakning firms och fciljs for hantering av riktade 
statsbidrag. 

• Direktupphandlingar -kontroll sa att inga direktupphandlingar 
genomforts under kalenderaret som avser liknande varor, tjanster och 
entreprenader vars totala inkopssumma overstiger hundratusenkronor. 

• Representation - kontroll av att rutin och regelverk avseende 
representation efterlevs. 

Beredning 
KSAU § 4 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkanna forslag till kommunovergripande plan for intern 

kontroll 2017. 

Justeringsmannens sign 

1cY'\ 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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2. Kommunledningsforvaltningen far i uppdrag att uppratta 
forvaltningsovergripande anvisningar fcir intern kontroll 2018 utifran de 
anvisningar som foreslas galla for 2018 och framat. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Samtliga namnder 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

70t 
Utdragsbestyrkande 
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KS §9 Dnr KS 2017/052.042 

Beslut om kommunovergripande anvisningar for intern 
kontroll 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 5, daterat den 14 februari 2017 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 
3. Anvisningar for intern kontroll, daterad den 6 februari 2017 
4. Bilaga 1, Mall for internkontrollplan, daterad den 6 februari 2017 

Redoqorelse 
Den 23 september 2008 i § 71 beslutade kommunfullmaktige att 
faststalla reglementet for intern kontroll. Enligt reglementet ska 
kommunstyrelsen utarbeta forvaltningsovergripande anvisningar for 
intern kontroll. Reglementet anger aven att kommunstyrelsen har 
ansvar att uppratta en organisation for internkontrollarbete. 

Beredning 
KSAU § 5 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta forslaget pa forvaltningsovergripande 
anvisningar for intern kontroll. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Samtliga namnder 

Justeringsmiinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KS§ 10 Dnr KS 2017/058.042 

Arsrapport 2016 for kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
1. Missiv, daterat den 17 februari 2017 
2. arsrapport 2016 for kommunstyrelsen, daterad den 17 februari 

2017 
3. Protokoll fran arbetsutskottet, § 9, daterat den 14 februari 2017 

Redoqcrelse 
Kommunstyrelsen iir den ansvariga namnden for 
kommunledningsforvaltningen. Fotvaltningen var under 2016 
organiserad i fem avdelningar; kansli, ekonomi och upphandling, 
personal, IT och service samt kultur och fritid. 

Arets utfall for verksamhet som redovisas under kommunstyrelsen ar 
86, 7 miljoner kronor vilket iir 2,8 miljoner kronor battre an budget. 
Budgetavvikelser finns i bade positiv och negativ riktning inom de 
olika verksamhetsomradena, De storre positiva avvikelserna finns 
inom personal (+2,1 miljoner kronor), ekonomi (+0,7 miljoner 
kronor), och kansli (+0,5 miljoner kronor) medan kultur och fritid 
redovisar negativ budgetavvikelse (-0,4 miljoner kronor). 

Malen for kommunstyrelsens verksamheter bygger pa de av kommun 
fullmaktige angivna malen i Mal och budget 2016 med plan 2017- 
2018 och den internbudget som iir beslutad for kommunstyrelsen ar 
2016. Malen for 2016 bedoms som delvis uppfyllda. 

Under 2016 har kommunledningskontorets forvaltningsintema arbete 
fortsatt att vara inriktat pa att skapa helhet och koncerntank samt att 
lagga grunden till fortsatt arbete med service, bemotande, och 
vardegrundsfragor. 

Beredning 

KSAU § 9 

Beslut 
Kommunstyrelsen, som ansvarig namnd for 
kommunledningsforvaltningens verksamhet, beslutar att godkanna 
kommunstyrelsens arsrapport for 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

1~ 
Utdragsbestyrkande 
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KS§ 11 Dnr 2016/736.805 

Medfinanseringsintyg om bidrag till att hoja standarden pa 
brandsakerheten och enerqlforbruknlnqen i Alvesta Folkets 
hus 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 6, daterat den 14 februari 201 7 
2. Skrivelse fran kommunstyrelsens ordforande, daterad den 22 december 2016 
3. Skrivelse fran Alvesta Folketshusfcirening, daterad den 21 december 2016 

Redogorelse 
I en skrivelse daterad den 21 december 2016 redogor Alvesta 
Folketshusfcirening for att delar av brandsakerhetsutrustningen maste 
bytas ut, desamma galler energiomradet samt reglerutrustning for 
ventilation och varme. Boverket kan bidra med 50 % av kostnaden 
under forutsattning att Alvesta kommun kan bidra med 30 % av den 
redovisade kostnaden. Resterande del ska finanseras av foreningen 
genom egna medel. 

I en skrivelse fran kommunstyrelsens ordforande till Alvesta 
Folketshusforening daterad den 22 december 2016 forsakrar 
ordforanden att Alvesta kommun avser forbinda sig att bidra med 30 
% av den redovisade kostnaden som Boverket godkanner som 
bidragsunderlag. 

Beslut 
kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Alvesta kommun forbinder sig att medfinansiera bidrag till Alvesta 

Folketshusforening for att hoja standarden pa brandsakerheten och 
energiforbrukningen i Alvesta Folkets hus, 

2. Alvesta kommun ska bidra med 30 % av den redovisade 
kostnaden som Boverket godkanner som bidragsunderlag. 

Protokollet ska skickas till 
Alvesta Folketshusfcirening 

Justeringsrnannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KS§ 12 Dnr KS 2017/056.049 

Beslut om aktieaqartillskott till Alvesta kornmunforetaq AB 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 7,daterat den 14 febrnari 2017 
2. Protokoll fran Alvesta kommunfciretag AB § 11, daterat den 7 

febrnari 2017 

Redoqorelse 
Alvesta kommunfciretag kommer att genomfora en utredning om 
andrad organisation av AllboHus Fastighets AB, saint eventuella 
atgarder med anledning av dotterbolaget Alvesta Utveckling AB:s 
utredning om genomfcirande av komforthusproj ekt. Bada uppdragen 
kan generera kostnader som i dagslaget inte fullt ut kan forutses, 
varfor det i dagslaget ar svart att gora en bedomning av ett 
agartillskotts omfattning fran kommunen till bolaget for att kunna 
vidta atgarder med anledning av uppdraget. 

Alvesta kommunfciretag beslutade den 7 febrnari 2017 i § 11 att 
hemstalla hos kommunstyrelsen om villkorat aktieagartillskott enligt 
ovan. 

Beredning 

KSAU § 7 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkanna hemstallan om villkorat aktieagartillskott i Alvesta 
kommunforetags AB i § 11/2017, 

2. Agartillskottet omfattar 5,3 miljoner kronor och finanseras av 
kommunstyrelsens strategiska konto. 

Protokollet ska skickas till 

Alvesta kommunforetag AB 

Justeringsmiinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KS§ 13 
Jot G/7t i. oo<s 

Dnr KS ~7.Mtf 

Forslag till revidering av reglemente for tillganglighetsradet 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fren arbetsutskottet, § 8, daterat den 14 februari 2017 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 
3. Forslag till reglemente for tillganglighetsradet, daterat den 1 december 2016 
4. Protokoll fran tillganglighetsradet, daterat den 1 december 2016 

Redogorelse 
Kommunala tillganglighetsradet har pa sitt sammantrade den 1 december 
2016 beslutat om forslag till revidering av reglemente for kommunala 
tillganglighetsradet. Tillganglighetsradet foreslar foljande forandringar: 

• Ordet "handikapporganisationer" byts ut mot ordet 
''funktionshinderorganisationer''. 

• Med anledning av inrattandet av den nya kultur- och fritidsnamnden 
foreslar kommunala tillganglighetsradet att radets sammansattning 
aven kompletteras med en representant fran kultur- och 
fritidsnamnden, 

• Under rubrikema "Arbetsformer" och "Beredning" tillfors en 
skrivelse om att det i protokoll frdn referensgruppen ska framga 
vilka representanter fran referensgruppen som ska kallas in till nasta 
mote med tillganglighetsradet, 

Beredning 
KSAU § 8 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag till 
beslut. 

Beslut 
Komtnunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta att anta forslag till 
revidering av reglemente for kommunala tillganglighetsradet. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmaktige 

Justeringsmiinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 14 Dnr KS 2016/725.007 

Besvarande av revisionsrapport om kommunens 
langsiktiga arbete med analys av ekonomi och resultat 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 11, daterat den 14 februari 201 7 
2. Yttrande fran kommunledningsforvaltningen, daterat den 13 februari 2017 
3. Revisionsrapport och missiv, daterad den 15 december 2016 

Redoqorelse 
Pa uppdrag av revisorema i Alvesta kommun har PwC granskat 
kommunens Iangsiktiga arbete med analys och resultat. Efter 
genomford granskning ar PwC:s bedomning att kommunstyrelsen inte 
fullt ut har en andamalsenlig analys av ekonomi och verksamhet 
gallande den langsiktiga planeringen. 

I ett yttrande fran kommunledningsforvaltningen foreslas bland annat 
att foljande atgarder vidtas med anledning av bedomningen i 
revisionsrapporten: 

• Sakerstalla att arbetet med atgardsplanerna for att vanda 
namndernas ekonomiska underskott nar onskad eff ekt. 

• Sakerstalla en tydlig investeringsprocess med tillhorande 
investeringsriktlin j er. 

• Ta fram en langsiktig lokalforsorjningsplan och sakerstalla att 
lokalsamordningsfunktionen fyller det behov som finns i 
verksamhetema idag. Med tanke pa befolkningsprognosen i 
kombination med kommunens ekonomiska situation bor 
Iokalfragan prioriteras. 

• Sakerstalla att kommunens finansiella mal iir tillrackligt ambitiost 
utifran nuvarande ekonomiska situation, kommande 
investeringsbehov och befolkningsutveckling. Samtidigt iir det av 
stor vikt att arbetet med att vanda namndernas underskott fortsatter 
och att atgardsplanerna ger onskade effekter for att klara radande 
finansiella mal samt den lopande verksamheten ocksa pa langre 
sikt. 

Beredning 

KSAU § 11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjansteskrivelsen som eget 
yttrande. 

Justeringsmiinnens sign Beslutsexpediering 

~ 

Utdragsbestyrkande 
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Paragrafen justeras omedelbart. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorema 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

~ ~ 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 15 Dnr KS 2015/519.514 

Besvarande av motion (AA) anqasnde 
overvakningskameror vid Sjoparken 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 12, daterat den 14 februari 2017 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 9 februari 2017 
3. Protokoll fran kommunfullmaktige, § 126, daterat den 27 oktober 2015 
4. Motion, daterad den 12 oktober 2015 

Redoqorelse 
I en motion fran Jan Johansson (AA) redogors for att <let behaver 
vidtas atgarder for den skadegorelse som under lang tid pagatt pa 
jamvagsstationen. Motionaren foreslar darfor att Alvesta kommun ska 
begara tillstand for att fa satta upp overvakningskameror pa stationen 
och parkeringsplatsen vid Sjoparken. 

I ett yttrande fran kommunledningsfcirvaltningen redogors for att 
namnden for samhallsplanering har i uppdrag att ta fram detaljplan for 
fler langtidsparkeringar. I projekteringen ingar att undersoka 
mojligheten att inhagna omradet och mojligheten att "hemifran" 
kunna boka en parkeringsplats. Fragor som hor samman med atgarder 
for att minska tillgreppsbrott och skadegorelse pa reseparkeringen 
Sjoparken bor kunna hanteras inom ramen fcir detta uppdrag. Fragan 
kan da hanteras i ett sammanhang och utredas narmare, 

Gangbron ar en av tva passager over jarnvagen i centrala Alvesta. 
Bron upplevs som otrygg under sen kvall och nattetid. Oaktat vilka 
orsaker som lett till minskningen finns ett starkt intresse fran 
kommunens sida for att medverka till att minska kanslan av otrygghet 
och skapa en miljo som bidrar till okad trygghetskansla. 
Kameraovervakning nattetid kan bidra till detta. 

Beredning 
KSAU § 12 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar fullmaktige besluta att anse motionen 
besvarad genom att: 

1. Fragor som ror kameraovervakning av reseparkering i Sjoparken 
overlamnas till namnden for samhallsplanering, 

2. Ansokan for tillstand for kameraovervakning av gangbron gors. 

Justcringsmannens sign Beslutsexpediering 

+&i 
Utdragsbestyrkande 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmaktige 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 16 Dnr KS 2016/264.622 

Besvarande av motion (SD) anqaende ritualslaktat kott i 
Alvesta kommuns kostpolicy 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 13, daterat den 14 februari 2017 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 
3. Protokoll fran utbildningsnamnden, § 91, daterat den 25 november 2016 
4. Yttrande fran utbildningsnamnden, daterat den 25 november 2016 
5. Kommunfullmaktiges protokoll, § 62, daterat den 3 maj 2016 
6. Motion, daterad den 12 april 2016 

Redoqorelse 
I en motion fran Benny Lundh Johansson (SD) redogors det for att det 
rader religionsfrihet i de kommunala skoloma, vilket innebar att de 
som vistas i skolan har ratt att avsta fran att utova religion. Kott som 
producerats genom ritualslakt ar enligt rnotionaren en form av 
religionsutovning och ska darfor inte forekomma i Alvesta kommuns 
skolor. For att sakerstalla att ritualslaktat kott inte kommer att nyttjas 
av Alvesta kommuns skolor i beredningen av skolmaten foreslar 
motionaren att, kostradet far i uppdrag att i kostpolicyn for Alvesta 
kommun infora ett stallningstagande mot ritualslaktat kott i forsta att 
satsen. 

I ett yttrande fran utbildningsnamnden redogors for att: 

• I Alvesta kommuns upphandlingskriterier framgar att inga 
religiosa ritualer far utforas under hela slakt- och 
tillverkningsprocessen av livsmedel, som offereras eller 
levereras under avtalsperioden. 

• Alvesta kommun erbjuder andra altemativ till de barn och 
elever som onskar halalslaktat kott, eller som av andra orsaker 
vill avsta fran kottaltemativ. 

• I Alvesta kommuns nuvarande kostpolicy framgar att 
kostenheten ska folja politiska och nationella mal for livsmedel 
gallande hallbar utveckling avseende produktion, foradling och 
transporter av livsmedel. I kostpolicyn finns ingen narmare 
beskrivning avseende slaktmetod eller djurhallning, varfor 
kostpolicyn bor kompletteras med att svenska djurskyddsregler 
ska galla vid upphandling. 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

~ 

Utdragsbestyrkande 
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Beredning 
KSAU § 13 

Beslut 
K.ommunstyrelsen foreslar fullmaktige besluta att besvara motion med 
att: 

1. Det framgar av Alvesta kommuns upphandlingskriterier att 
ritualslaktat kott inte ska forekomma, utbildningsforvaltningen 
rattar sig efter dessa kriterier. 

2. For att fortydliga beskrivingen avseende slaktmetod och 
djurhallning bor kostpolicyn i en kommande uppdatering 
kompletteras med att svenska djurskyddsregler ska galla vid 
upphandling. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmaktige 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

?ei. 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 17 Dnr KS 2016/483.163 

Besvarande av motion (SD) anqaende - Att utreda 
kommunens arbete och atgardsplan vid utbrott av 
smittsam sjukdom 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 14, daterat den 14 februari O 17 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 
3. Yttrande utbildningsnamnden, daterat den 12 december 2016 
4. Protokoll fran kommunfullmaktige, § 109, daterat den 27 september 2016 
5. Motion, daterad den 31 augusti 2016 

Redogorelse 
I en motion fran Benny Lundh Johansson (SD) redogors for att antal 
rapporterade fall av bakterier och smittsamma sjukdomar har okat 
under de senaste aren. Skolan ar en miljo dar denna typ av spridning 
latt kan ske och motionaren vill darfor utreda hur kommunens 
forebyggande arbete och dess atgardsplan vid ett eventuellt 
sjukdomsutbrott ser ut. Med bakgrund av detta foreslar motionaren att 
lamplig namnd far i uppdrag av fullmaktige att: 

• Ta fram en eller anvanda en redan framtagen informationsparm 
for distribution till nyanlanda, ensamkommande samt personer 
som vistas illegalt i kommunen. Parmen ska innehalla 
information om den fria halsokontrollen som erbjuds. 

• Utreda hur kommunen arbetar for att uppmuntra nyanlanda 
foraldrar att lata sina barn genomga den kostnadsfria 
halsoundersokningen som erbjuds innan barnet borjar i skolan. 

• Utreda hur kommunens atgardsplan vid sjukdomsutbrott av 
smittsam sjukdom ser ut ( exempelvis TBC) vid nagon av 
kommunens skolor eller forskolor, 

I ett yttrande fran utbildningsnamnden redogors for att det finns 
fungerande rutiner avseende information om halsokontroll till 
nyanlanda i kommunen, det finns beredskapsplaner och rutiner for 
hantering av utbrott av andra samt att mittsamma sjukdomar, sa som 
Pandemisk influensa och vinterkraksjuka. 

Kommunledningsforvaltningen har en upprattad plan for hantering av 
extra ordinara handelser i Alvesta kommun. 

Beredning 
KSAU § 14 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

~ 

Utdragsbestyrkande 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att foresla fullmaktige besluta att avsla 
motionen med hanvisning till att: 

1. Det finns fungerande rutiner avseende information om 
halsokontroll till nyanlanda i kommunen. 

2. Det finns beredskapsplaner och rutiner for hantering av utbrott 
av andra smittsamma sjukdomar, sa som Pandemisk influensa 
och vinterkraksjuka, 

3. Det finns en upprattad plan for hantering av extra ordinara 
handelser i Alvesta kommun. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmaktige 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 7e9, Utdragsbestyrkande 
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KS§ 18 Dnr KS 2016/455.217 

Besvarande av rnedborqarforslaq anqaende Horqenas 1 :6 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 15, daterat den 14 febrnari 2017 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 6 febrnari 2017 
3. Yttrande frdn namnden for samhallsplanering, daterat den 6 december 2016 
4. Protokoll fran kommunfullmaktige, § 108, daterat den 27 september 2016 
5. Medborgarforslag, daterat den 3 augusti 2016 

Redoqorelse 
Detaljplanen for del av Horgenas 1 :6 antogs av kommunfullmaktige 
den 26 maj i § 77. I ett medborgarfcirslag daterat den 3 augusti 2016 
foreslar forslagstallaren att Alvesta kommun ska omprova sitt beslut 
om att exploatera Horgenas 1 :6 vid sodra Asnen, och istallet 
vidareutveckla omradets hoga natur- och landsbygdskvaliteer infer 
den blivande Asnen nationalpark. 

I ett yttrande fran namnden for samhallsplanering redogors fcir att 
Mark- och miljodomstolen har upphavt fullmaktiges beslut om att anta 
detaljplanen for del av Horgenas 1 :6. Domstolsbeslutet grnndar sig pa 
att det inte anses finnas nagra hallbara skal for att upphava 
strandskyddet. Alvesta kommun har i och med domstolsbeslutet sokt 
provningstillstand hos Mark- och miljodomstolen. 

Domen fran Mark- och miljodomstolen ankom den 23 januari 2017. I 
beslutet anges att Mark- och miljodomstolen integer 
provningstillstand och avgoranden star darfor fast. 

Beredning 
KSAU § 15 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar fullmaktige besluta att besvara 
medborgarfcirslaget med att Mark- och miljodomstolens beslut om att 
upphava fullmaktiges beslut om att anta detaljplanen for del av 
Horgenas 1 :6 star fast. Darmed kommer inte en expolatering enligt 
for arendet asyftade detaljplanen att ske av Horgenas 1 :6. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmaktige 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

~('.;,\_ 

Utdragsbestyrkande 
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KS§ 19 Dnr KS 2016/415.000 

Besvarande av medborqarforslaq gallande tillganglighet av 
handlingar och protokoll pa Alvesta bibliotek 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frdn arbetsutskottet, § 16, daterat den 14 febrnari 201 7 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 
3. Protokoll fran kommunfullmaktige, § 107, daterad den 27 september 2016 
4. medborgarforslag, daterat den 21 juni 2016 

Redoqorelse 
I ett medborgarforslag, daterat den 21 juni 2016 foreslas att Alvesta 
kommun later kommunens kallelser, protokoll och handlingar som forvaras 
pa Alvesta bibliotek inordnas arsvis och i datumfoljd i parmar. Vidare att 
parmarna ska betecknas med fullmaktige, kommunstyrelse eller respektive 
namnds namn. 

I ett yttrande fran kommunledningsforvaltningen redogors for att atgarder 
har vidtagits enligt forslagstallarens forslag, En generell 6versyn av 
tillgangligheten till kommunens handlingar i form av protokoll, kallelser 
och beslutsunderlag kommer att genomforas under ar 2017 med anledning 
av forslag till andringar i kommunallagen som innebar krav pa att en 
webbaserad kommunal anslagstavla infers fran och med den 1 januari 2018. 

Beredning 
KSAU § 16 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar fullmaktige besluta att anse medborgarforslaget 
besvarat med hanvisning till att atgarder enligt forslagstallarens forslag har 
vidtagits. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmaktige 

Justeringsmannens si~ 

(Jf 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 20 Dnr KS 2016/547.000 

Besvarande av medborqarforalaq anqaende kontroll av 
uppgifter och information pa Alvesta kommuns hemsida 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 17, daterat den 14 februari 201 7 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 
3. Protokoll fran kommunfullmaktige, § 32, daterat den 1 november 2016 
4. Medborgarforslag, daterat den 10 oktober 2016 

Redoqorelse 
I ett medborgarforslag, daterat den 10 oktober 2016, foreslas att <let centralt 
inom kommunen inrattas en funktion for kontroll av att uppgifter och 
information halls aktuella pa kommunens hemsida och att hemsidan 
innehaller de uppgifter som utlovas enligt rubriker. 

I ett yttrande fran kommunledningsforvaltningen redogors <let for att 
respektive forvaltning ansvarar for att publicerad information pa 
kommunens webbplats halls uppdaterad. Nuvarande 
webbpubliceringssystem har relativt nyligen inforts och en funktion som 
innebar att paminnelser om uppdatering skickas till den som publicerat 
information pa webbplatsen ska kopplas pa systemet. For narvarande gors 
ocksa en genomlysning av all information som finns pa kommunens 
webbplats och arbete pagar pa kommunledningsforvaltningen med att ta 
fram kommunovergripande rutiner for att halla informationen pa 
webbplatsen uppdaterad. 

Beredning 
KSAU § 17 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar fullmaktige besluta att besvara 
medborgarforlaget med att en funktion for uppdatering av information pa 
kommunens webbplats ska inforas. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmaktige 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

"f7e71 
Utdragsbestyrkande 
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KS§ 21 Dnr KS 2016/565.000 

Besvarande av medborqarforslaq anqaends § 24 i 
kornmunfullmaktiqes arbetsordning 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frdn arbetsutskottet, § 18, daterat den 14 februari 2017 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 
3. Protokoll frdn kommunfullmaktige, § 134, daterat den 1 november 2016 
4. Medborgarforslag, daterat den 17 oktober 2016 

Redoqorelse 
I ett medborgarforslag, daterat den 14 oktober 2016, fores las att Alvesta 
kommun utformar § 24 i arbetsordningen for kommunfullmaktige pa ett 
sadant satt att allmanhetens fragestund kan fa vara, som det antagligen var 
tankt, nar den borjade inforas pa kommunal niva, ett stalle dar allmanheten 
under runt 3 0 minuter kan fa stall a fragor om sadant som faller inom 
kommunens ansvarsomrade. For att detta ska kunna ske bor 
inskrankningarna i nuvarande § 24 tas bort, alltsa pingpong-momentet" dvs. 
punkt 4. 

I ett yttrande fran kommunledningsforvaltningen redogors for att 
anledningen till att forandringen infordes var dels att skapa en dialog mellan 
fragande och svarande, dels att strukturera upp fragestunden for att vid 
sammantraden da fragorna fran allmiinheten ar manga, ge samtliga 
mojlighet att fa stalla sin fraga och fa ett svar inom utsatt tidsram for 
fragestunden. Forandringen bidrar ocksa till att fokus laggs pa sakfragan och 
dess svar. Utover allmanhetens fragestund anordnar Alvesta kommun sedan 
hasten 2016 invanardialoger mellan kommunledning och invanare i 
kommunen. Syftet med invanardialogen iir framst att lyssna pa synpunkter 
och fragor fran invanarna, Den 14 november 2016 holls en invanardialog i 
Grimslov och ytterligare tillfallen iir inplanerade under 2017. 

Beredning 
KSAU § 18 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar fullmaktige besluta att avsla medborgarforslaget 
med hanvisning till att allmanhetens fragestund tillsammans med 
kommunens invanardialoger ger allmanheten mojlighet att stalla fragor till 
de fortroendevalda om sadant som faller inom ramen for kommunens 
ansvarsomrade, 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

're>r 
Utdragsbestyrkande 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmaktige 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 
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KS§ 22 Dnr KS 2016/600.106 

Besvarande av remiss anqaende planering och beslut for 
hallbar utveckling 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 19, daterat den 14 februari 2017 
2. Missiv, daterat den 6 februari 2017 
3. Yttrande fran forvaltningen for samhallsplanering, daterat den 6 februari 2017 
4. Remiss fran Miljo- och energidepartementet, daterad den 25 oktober 2016 

Redoqorelse 
Miljo- energidepartementet har givit Alvesta kommun mojlighet att svara pa 
remiss avseende riksintresseutredningens slutbetankande "Planering och 
beslut for hallbar utveckling, SOU 2015:99". 
Forvaltningen for samhallsplanering har upprattat forslag till yttrande over 
slutbetankandet. 

Beredning 
KSAU § 19 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta forvaltningen for samhallsplanerings 
yttrande som sitt eget. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Protokollet ska skickas till 
Energi- och miljodepartementet 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

ryt!9'1 
Utdragsbcstyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 23 Dnr 2017/065.532 

Beslut om inrattande av parlamentarisk infrastrukturgrupp 
for sodra starnbanan 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 20, daterat den 14 februari 2017 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 16 januari 2017 

Redoqorelae 
Kornmunfullmaktige beslutade den 1 november 2016 i § 149, i samband 
med besvarandet av motion angaende Alvesta kommuns strategiska lage vid 
sodra stambanan, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsatta en 
arbetsgrupp som ska hantera kommunens strategiska jarnvagsfragor. 

Beredning 
KSAU § 20 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzen (AA) yrkar att kommunstyrelsens ordforande ska ta 
in narnn fran partigruppema pa de ledamoter sorn ska valjas i den 
parlamentariska gruppen. 

Beslutsgang 
Ordforanden (S) staller Lars-Olof Franzens (AA) yrkande mot 
arbetsutskottets forslag pa beslut och finner att komrnunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets forslag till beslut. 

Omrostning begars, Komrnunstyrelsen godkanner foljande 
beslutsgang: 

Ja-rost ar en rost pa arbetsutskottets forslag till beslut. 

Nej-rost ar en rost pa Lars-Olof Franzens (AA) yrkande. 

Med 8 ja-roster och 3 nej-roster finner ordforande att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag till beslut. 

Ornrostninqsresultat 

Ledamot Ja-roster Nej-roster Avstar fran 
att delta i 
beslut 

Thomas X 

Haraldsson 
(C) 

Justeringsmiinnens sign Beslutsexpcdicring 

~en.. 
U tdragsbestyrkande 
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Thomas X 
Johnsson 
(M) 
Rose-Marie X 
Larsson (S) 
Frida X 
Christensen 
(S) 
Birgit X 
Andersson 
(MP) 
Mikael X 
Johansson 
(M) 
Cristina X 
Haraldsson 
(C) 
Lars-Olof X 
Franzen 
(AA) 
Kauko X 
Antbacke 
(-) 
Benny X 
Lundh 
Johansson 
(SD) 
Per X 
Ribacke 
(S) 
ordforande 
Summa 8 3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordforande i uppdrag 
att tillsatta en arbetsgrupp om fem personer som iir utifran valresultatet 
proportionerligt tillsatta for hantering av kommunens strategiska 
j arnvagsfragor. 

Protokollet ska sklckas till 
Kommunstyrelsens ordforande 

Justcringsmannens sign Beslutsexpediering U tJ ra gsbest yrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 24 Dnr 2017 /000.000 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Besiutslista for kommunstyrelsen, daterad den 20 febrnari 2017 

Redoqorelse 
Kommunstyreisen tar deI av foljande deiegationsbesiut fattats inom 
kommunstyreisens verksamhet under perioden 2016-11-31 -2017-02- 
20: 

• Omsattning av Ian ( ekonomichefsbesiut) 
• Ansokan om bidrag gallande Smalandsoperans uppsattning av - 

Barberaren i Sevilla 
( kommunchefsbesiut) 

• Uppdaterat attestlista for kommunstyreisen (kommunchefsbesiut) 
• Allbohus AB och Aivesta kommun har gjort en overenskommelsc 

om tillfallig hyresnedsattning for perioden 1/1 - 31/12 2017 for av 
Alvesta Kommun forhyrda Verksamhetsiokaler (overforda 1/1 
2013) med totalt 7,3 miljoner kronor. Hyreskontrakt for 
lokalmoduler ar exkluderade (kommunchefsbeslut). 

• Kapitalforvaltning av pensionsmedel ( ekonomichefsbesiut). 
• Fran anslaget for Strategiska atgarder 2017 overfors 200 000 

kronor till omsorgsnamnden i tillfallig budgetokning for ar 201 7 
avseende inkop arbetsklader till resterande omsorgspersonal 
(kommunchefsbeslut). 

• Ramforandring i budget 2017 och framat gors med 171 000 kronor 
fran forvaltningen for individ- och famiijeomsorg till 
omsorgsforvaltningen avseende lokaler (kornmunchefsbesiut). 

• For Allbohus Fastighets AB tecknas borgen i samband med 
ornsattning av Ian 68 000 000 SEK och 49 000 000 SEK 
( ekonomichefsbeslut). 

• Forordnande av tjansteforattande kommunchefunder ordinarie 
befattningshavares franvaro. 

• For Alvesta Energi AB tecknas borgen i samband med ornsattning 
av lan 30 000 000 SEK (ekonomichefsbesiut). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkanna redovisningen av 
deiegationsbesiut fattade under perioden 2016-11-31 - 2017-02-20. 

Justeringsmannens sign Beslutscxpcdiering 

'f~ 
Utdragsbestyrkande 



B Alvesta 
lit-D l~ommun 

Sammantradeaprotokoll 
Sammantradesdatum 

2017-02-28 

Sida 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 25 Dnr 2016/018.006 

Anrnalan av protokoll fran kommunstyrelsens utskott 

Redoqorelse 
Kommunstyrelsen tar del av foljande protokoll fran 
kommunstyrelsens utskott: 

1. Arbetsutskottets protokoll, daterad den 1 november 2016 
2. Personalutskottets protokoll, daterad den 8 november 2016 
3. Arbetsutskottets protokoll, daterad den 22 november 2016 
4. Personalutskottets protokoll daterad den 8 december 2016 
5. Personalutskottets protokoll, daterad den 16 januari 2017 
6. Personalutskottets protokoll, daterad den 31 januari 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anmala foljande protokoll fran utskotten 
samt att Iagga dessa till handlingarna. 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KS§ 26 

Meddelanden 

Dnr 2016/016.000 

Redoqorelse 
Kommunstyrelsen tar del av fciljande rneddelanden: 

• Skrivelser angaende forsaljning av mark till samlingslokal pa 
Svampvagen (akt tillhandahalls pa sammantradet) 

• Skrivelse fran Sparbanksstiftelsens Kronan angaende val av 
fcirtroendevalda 

• S var pa brev om bredbandsutbyggnad i Kronobergs Ian 
• Skrivelse angaende omsorgen i Alvesta kornmun 
• Skrivelse fran revisorema till Lars-Olof Franzen (AA) angaende 

granskning av upphandlandet av kommunchef 
• Servicematning fran kommunens kvalitet i kortet (KKIK) 
• Meddelande fran SKL angaende man och jamstalldhet 
• Meddelande fran SKL angaende overenskommelsc om 

handlingsplan for samverkan vid genomforande av vision e-halsa 
2025 

• Rekommendation fran SKL att starka utveckling och kvalitet pa 
sarskilda boenden nattetid 

• Inspektionsprotokoll fran lansstyrelsen avseende 
overfbrmyndamamndens verksamhet 

• S amarbetsavtal om deltagande i Asnentillsynen 
• Information fran rnigrationsverket angaende avveckling av 

boenden 
• Slutrapport angaende ansokan om bidrag till 

sommarlovsaktivi teter 
• Styrelseprotokoll Smaland Airport 
• Information om arsplanering fran Bosattningsenheten 
• Skrivelse fran liinsstyrelsen angaende fraga om beslutat 

kommuntal ar 201 7 
• Beslutsprotokoll - snabbstod integration 
• Skrivelse fran rnigrationsverket angaende - Delutbetalning av 

statliga ersattningar ska rninska kommunens ersattningsansprak, 
• Forordnande angaende - Frarntagande av Arsredovisning 2016 

avseende omsorgsnamnden 
• Skrivelse fran SKL angaende rokfritt Sverige 2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera de redovisade meddelandena i 
protokollet. 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 27 Dnr KS 2017/095.042 

Utvarderlnq och rapportering av intern kontroll 2016 

Beslutsunderlag 
1. Tjansteskrivelse, daterad den 28 febrnari 2017 

Redoqorelse 
Gallande reglemente for intern kontroll beslutades av 
komrnunfullmaktige den 1 juni ar 2008 i § 71. Reglementet syftar till 
att sakerstalla att styrelser och namnder uppratthaller en 
tillfredsstallande intern kontroll. 

Av reglementet framgar bland annat ansvarsfordelning och 
organisation av intern kontroll. Kommunstyrelsen har det 
overgripande ansvaret for att tillse att det finns en god intern kontroll. 
Namnderna har dock det yttersta ansvaret for den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsomrade, 

Namnd och kommunstyrelse ska varje ar i samband med faststiillande 
av internbudget anta en sarskild plan for den interna kontrollen och 
resultatet av genomford intern kontroll ska rapporteras till namnden 
och kommunstyrelse i den omfattning som faststalls i planen. I 
samband med arsredovisningena upprattande iir namnden skyldig att 
till kommunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid 
uppfoljningen av kontrollplanen. 

Utifran vad som framkommer av namndernas uppfoljningsrapporter bedoms 
den interna kontrollen 2016 fungera tillfredsstallande, Om avvikelser eller 
brister framkommit i samband med uppfoljningen forvantas namnder/bolag 
ha vidtagit eller komma vidta atgarder. 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkanner utvardering och rapportering av intern 
kontroll 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Samtliga namnder 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

~~ 

Utdragsbestyrkande 
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KS§ 28 

Kommunchefen informerar 
Komrnunchefen infonnerar om foljande: 

• Personalchefen har sagt upp sig och rekrytering av en eftertradare 
pagar. 

• Rekryteringen av lokalsarnordnare behaver ater aktualiseras och 
det kornrner att genomforas en ny annonsering. 

• Tjansten som beredskapssarnordnare ar snart vakant och en 
losning behaver tillsattas inom kort, detta gall er aven tjansten sorn 
byggsarnordnare da tjansten inorn en relativt snar frarntid kornrner 
att behova tillsattas, 

Justeringsmannens sign Bcslutsexpediering 

?~ 
U tdragsbestyrkande 


