
Sammantrfidesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2017-0441 1(35) 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Sammantriidesrum Salen, Alvesta kommun den 11 apri12017 k1. 09.00-12.30 
Ajournering mellan § 4 och § 6 k1. 09.40-09.55 

Justerade paragrafer 29-48 

Beslutande 
Iedaméter Per Ribacke (S), ordf.

7 

Thomas Haraldsson (C) 1:e Vice ordf. 
Thomas Johnsson (M) 2:6 vice ordf. 
Rose-Marie Larsson (S) 
Frida Christensen (S) 
Mikael J ohansson (M) 
Cristina Haraldsson (C) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Kauko Antbacke (-) 
Benny Lundh J ohansson (SD) 

Tjénstgérande Anita Thérn Von Rosen (MP) 
erséttare 

OVfiga "awarande Rolf Marklund (S) 
erséitta re 

Johnny Lundberg (S) 
Bengt-Olof Séderstrém (L) 
Bérge Nielsen (V) 

5Vfi98 nérvarande Kristiina Kosunen Eriksson, kommunchef 
Lisa Eriksson, sekreterare 
Sandra Marcusson, kommunsekreterare § 32 

Mats J ohnsson, revisorernas ordférande § 34 
Anders Gustavsson, réidgivare inom IT-styrning- och 
verksamhetsutveckling p5 PwC § 34 

Lasse J ohansen, IT-chef § 34 

Per Elmgren, budgetansvarig §§ 34-36 
Christina Utterstrém, ekonomichef §§ 34-37 
Patrik Karlsson, planarkitekt pé’t fdrvaltningen fdr samhéillsplanering 

§§ 42-43 
Elinor Bj firnborg, planarkitekt p51 flirvaltningen fér 
samhéillsplanering §§ 42-43 
Mario J onjic, planarkitekt p51 fdrvaltningen fdr samhiillsplanering 

§§ 42-43 

Paragraferna behandlades i fiilj ande ordning 

§§ 28—31, § 34, § 32, § 44, §§ 34-43, §§ 45—48 
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Kommunstyrelsen 

JUSteI’inQ tid 00h Plats Kommunledningsfdrvaltningen tisdagen den 18 april 
201' 

Ordforande ($562: § 
¥U 

Per Ribacke (S) 

Justerare flow 49 ”W 
Befiny Lundh J ohanssoi/ (SD) 

Anslagsbevis 

Protokollet éir justerat. Justeringen har tillkéinnagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsen 

Sammantrédesdatum 2017-04 -11 

Anslaget under tiden 7-04 -19— 017- 05- 10 

Fbrvaringsplats unled ngsforvaltningen Vesta kommun 
Underskrift 

I/p’a ErikssonM 
Utdragsbestyrkande 

Justeringsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Sammantrfidesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2017-04-1 1 3(35) 

Kommunstyrelsen 

NQMFP’NI‘ 

KS§29 

Faststéillande av dagordning 

Ordfiiranden frégar kommunstyrelsen om utskickad dagordning kan 
godkéinnas och behandlas i féljande ordning: 

Néirvaro 
Val av justerare 
Faststéillande av dagordning 
Information fre‘in ordfiiranden 
Information fréin kommunchefen 
Information om kommunens arkivsituation 
Information om sjukfrz‘invarostatistik flit Alvesta kommun och fdr 
kommunledningsférvaltningen per januari och februari mé’mad 

2017 
8. Redovisning av revisorernas granskning av IT-verksamheten 
9. Arsredovisning 2016 fdr Alvesta kommun 
10. Information 0m budgetfdrutséittning fiir 5r 2018-2020 
11. F6rslag till generell firmateckningsréitt och firmateckningsréitt fdr 

vissa handlingar fdr kommunstyrelsen 
12. Okad sysselséittnings grad (réitten till heltid) 
13. Beslut om flirslag till entrévgifl fBr Vislandabadet 
14. Beslut 0m startbesked fdr Orrakullens verksamhetsomréde 
15. Utredning om réitten att léimna medborgarfiirslag i Alvesta 

kommun 
16. Beslut om granskning av fdrdjupad 6versiktsplan fiir Alvesta téitort 
17. Aktualitetsprévning av 6versiktsp1an fdr Alvesta kommun 
18. Férslag till ny renhéillningsordning — Beslut om samréd 
19. Besvarande av medborgarfiirslag angéende trafiksituationen vid 

fdrskolani Sléitthég 
20. Besvarande av medborgarfdrslag angéende stoppa ” Gemlaracet” 
2 1 . Meddelanden 
22. Redovisning av delegationsbeslut 
23. Ovriga arenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkéinna fdrslag till dagordning i 
enlighet med ordfdrandens fdrslag. 

Justeringsmiinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

750 
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KS § 30 

Information frén ordféranden 

Redogfirelse 
Ordfdrande informerar kommunstyrelsen om fdlj ande: 

o Utbildningsminister Gustav Fridolin har besékt Alvesta kommun. 
Léinets samtliga kommuner var inbjudna fdr att diskutera 
fdrutséittningar fdr framtidens skola. 

o Ett mate har genomfdrts med kommunstyrelsens presidium i 
Véixjé kommun, déir fokus var p5 samverkan Vid etableringar. 

- Agardialog med Véircnds rz'iddningstjéinst har genomfdrts. 
Agardialogen ber6rde det som hé’mt under air 2016, samt vilka 
utmaningar som finns framéver. 

0 En invfinardialog har genomférts i Alvesta kommunhus den 21 

mars 2017. Cirka tjugo personer var néirvarade och temat var skola 
och bostéider. Under méitet niirvarade polisen som pratade om 
trygghet. ‘ 

o Det har genomférts ett extrainsatt méte fdr Brottsfiirebyggande 
rédet med anledning av en framtida kvéill- och nattvandring i 
Alvesta kommun. En representant frén Véixjé') kommun var 
néirvarande och talade om Vfixjé') kommuns uppléigg géillande 
kvéills- och nattvandring. 

o Lekbackens fdrskola har varit pé besék i kommunhuset. Det hade 
med Sig ett breV om nedskrfipning i Alvesta kommun. 

o Det har genomfdrts ett éigarsamréd samt bolagstéimma med Véixjé') 

flygplats, sméiland Airport. 
0 Styrgrupp fdr Mohedaskolan har tréiffats och proj ektet b61jar 

nfirma sig upphandling. 
o Den nyligen tilltréidda landshévdingen Ingrid Burman har 

tillsammans med léinsstyrelsens ledning besékt Alvesta kommun. 
Under beséket har det diskuterats sammarbetsformer och framtida 
arbetsiitt. 

o Det har genomfdrts ett méte med Club 68. De iir intresserade av 
att etablera en verksamhet i gamla tegelbruket i Géivetorp. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Justeringsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS§31 

Information frén kommunchef 
Kommunchefen informerar om fdljande 

En ny personalchef Vid namn Karl-Gustav Karlsson tilltréider den 15 

juni. Han kommer néirmast frén Skogsstyrelsen, innan dess har han 
arbetat som personalchef hos Polismyndigheten i Véixjé och 
Kalmaromrfidet. Monica Sjélin frén personalavdelningen éir 

tillférordnad personalchef. 
Rekryten'ngsprocessen avseende tillséittning av tj éinsten som 
beredskap- och séikerhetsamordnare pégz‘ir. 

Den 1 juli tilltréider Thomas Ottosson som lokalsamordnare. Han 
har en bakgrund som vice VD och ekonomichef p5 Karlshamn 
bostéider, déir han har ansvarat fiir deras verksamhetslokaler. 
Kommunledningsférvaltning har haft en gemensam personaldag, 
déir personalen uppdaterats p5 firsredovisningen fdr 2016 samt om 
budgetfdrutséittningar fdr 2018. Det har fiven genomfiirts en 

chefsdag den 23 mars, déir deltagama tilldelades information fién 
budgetinternatet. 

Justeringsmz‘innens Sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 32 

Information om kommunens arkivsituation 

Redogbrelse 
Sandra Marcusson, kommunsekreterare informerar kommunstyrelsens 
ledaméter 0m kommunens arkivsituation. 

o Kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet behéver 
s’cikerstéilla att centralarkivets pappershandlingar (samt vissa 
upptagningar) fdrvaras p51 ett betryggande séitt, det vill séiga till 
skydd mot fdrstéirelse, skada, tillgrepp och obehérig 5tkomst. 
Detta pépekade revisorerna i sin granskningsrapport om 
kommunens arkivvérd. 

o Centralarkivets lokal i kommunhuset ligger fiir lz‘igt under 
vattennivz‘i fiir att leva upp till lagstif’tningens krav p51 arkivlokal. 
Den 20 januari 2016 skedde en vattenskada pé killarplan i 
kommunhuset som medfdrde att korridor, byggarkiv och delar av 
centralarkivet stod i négra centimeter klarvatten. En vattenskada i 
kéillarplanet skedde ockséi 2010, d5 en stor del av valmaterialet 
férstérdes. 

0 Under h6sten 2016 har kanslichefen pébé'njat en utredning av 
méjliga alternativ fér en framtida lésning. Det firms i dagsléiget tre 
huvudspér som ytterligare méste utredas vidare vad galler 
konsekvenser avseende sévéil ekonomi som tillgéinglighet. 

- Under véren och hésten 2017 kommer Alvesta kommun att E1 

hjéilp av Véixjé‘) kommunarkiv att férteckna och omorganisera i 
centralakrivet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

J usteringsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 33 Dnr KS 2017/006.020 

Information om sjukfrénvarostatistik f6r Alvesta kommun 
och kommunledningsf6rvaltningen perjanuari och februari 
ménad 2017 

Beslutsunderlag 
1. Sjukfrénvarostatistik fér Alvesta kommun och fdr 

kommunledningsfdrvaltningen, daterad den 30 mars 2017 

Redogérelse 
Kommunstyrelsen informeras om sjukfréinvarostatistik fdr Alvesta 
kommun och fiir kommunledningsflirvaltningen per januari och 
februari minad 2017. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Justeringsméinnens sign Bwlutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 34 Dnr KS 2017/068.000 

Redovisning av revisorernas granskning av kommunens 
lT-verksamhet 

Redogbrelse 
Pz‘i uppdrag av revisorerna har PwC granskat kommunens IT- 

Verksamhet. Pfi dagens sammantréide informerar Anders Gustavsson, 
réidgivare inom IT-styrning- och verksamhetutveckling pé ch 
kommunstyrelsens ledaméter om vad som framkommit i rapporten. 
Revisorernas ordfiirande, Mats J ohnsson éir éiven néirvarande. 

Sammanfattningsvis gér revisorerna fiiljande bedémning efter 
genomfdrd granskning. 

o Overgripande bedémning éir att IT-verksamheten till viss del 
uppfyller revisionsfrz‘igans innebérd. Det finns en medvetenhet 
inom kommunledningen att det kréivs ett antal fitgéirder for att 
néirma Sig en optimal IT-leverans. 

o Den fréimsta observationen (och rekommendationen) éir att 
kommunen bér stéirka den strategiska stymingen och agendan fiir 
hela IT-verksamheten genom att samla ansvaret fdr detta p5 
fivergripande nivé med rapporteringsansvar till kommunledningen. 
Detta skapar aven fdrutséittningar fdr att kommunen ska kunna dra 
nytt av digitaliseringens méjligheter och 6ka vz'irdet fdr medborgare 
och anstéillda i kommunen 

o Det finns utvecklingspotential inom ett flertal omrfiden sésom; 
6vergripande strategisk IT-styming och samordning, 
processorientering och kvalitetsséikring av IT inom IT-enheten sévéil 

som i verksamheten. Vidare kréivs en éindamfilsenlig och fiirutséigbar 
budget och finansieringsmodell av IT-stédet fdr att uppné en optimal 
leverans 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

7 

Justen'ngsmz'innens sign 
7 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 35 Dnr KS 2017/118.042 

Arsredovisning 2016 f6r Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Arsredovisning 2016 fiir Alvesta kommun, daterad den 4 april 2017 
2. Protokoll frfin arbetsutskottet, § 24, daterat den 28 mars 2017 
3. Tjéinsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 

Redogérelse 
Kommunledningsfiirvaltningen fiverliimnar érsredovisning 2016 med 
sammanstéilld redovisning uppréittad utifrz‘in lag 0m kommunal redovisning. 

Kommunens bokslut fér 5r 2016 visar ett 6versk0tt p51 61 miljoner kronor, 
Vilket éir 49 miljoner kronor béittre in budget. I kommunens resultat ingér 
engéngsintéikter avseende tillfzilligt flyktingstatsbidrag med 32 miljoner och 
realisationsvinster med 30 miljoner kronor som uppsta‘itt i och med byte aV 

kapitalfdrvaltare fér placerade pensionsmedel. Néimndernas utfall éir 19 

miljoner kronor séimre éin budget. Negativa budgetavvikelser finns inom 
néirnnden fér individ- och familj eomsorg, omsorgsnéimnden samt inom 
utbildningsnéimnden. Positiv budgetavvikelse fiir gemensamma 
nettokostnader och finansiering V'aiger upp néimndemas underskott. 

Ekonomin éir en restriktion fér verksamhetens omfattning p51 kort och léng 
sikt. Kommunens obalans i ekonomin fdr 5r 2016 med fortsatt negativa 
avvikelser fér vissa néimnder, stiller krav p5 fortsatta fitgéirder och 
prioriteringar fdr att ekonomin léngsiktigt ska vara i balans. 

Alvesta kommun redovisar for air 2016 ett positivt resultat p51 61 miljoner 
kronor. Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det 
Vill séiga érets intéikter ska fiverstiga dess kostnader. Avstéimning enligt 
balanskravet innebéir att realisationsvinster Vid férsiiljning av anléiggnings- 
tillgéngar inte ska medréiknas. Arets resultat justerat med dessa poster pz°1 0,5 
miljoner kronor innebéir att balanskraVet diirmed uppfylls fér Alvesta 
kommun 5r 2016. Kommunen har inga negativa resultat fréin tidigare fir att 
éterstéilla. 

Sammantaget éir bed6mningen att kravet p5 god ekonomisk hushé’tllning 

delVis uppfylls fér at 2016. Det ekonomiska 6verskottsméilet uppfylls samt 
verksamhetsmélen och det personalpolitiska méIet uppfylls delvis. Kom- 
munstyrelsens arbete med att utveckla resultat- och mélstymingen fortséitter. 
St6rsta utmaningen framéver kvarstz‘ir som tidigare, det Vill saga att stéirka 

den ekonomiska stéillningen fdr att m6jligg6ra fortsatt léngsiktig héllbar 
utveckling inom samtliga mélomréden. 

7 

Justeringsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beredning 
KSAU § 24 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att fiverléimna firsredovisning fér 5r 

2016 till revisorema fdr granskning. 
2. Kommunstyrelsen féreslér kommunfullm‘ciktige godkénna 

érsredovisning fiir 5r 2016. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorema 

Kommunfullméiktige 

7 

Justeringsmiinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 36 

Information om budgetfbrutséittning fér ér 2018-2020 

Redogérelse 
Kommunstyrelsen informeras om budgetférutséittning fdr ér 2018- 
2020. 

Sammanfattningsvis beskrivs att budgetfdrutséittningama fir 2018 med 
plan 2019-2020 innebéir stora ekonomiska utmaningar fdr Alvesta 
kommun. F6r att stéirka kommunens ekonomiska stiillning at det 
Viktigt att néimnderna hé’lller sina bugetetar. Kommunens 6kade 
befolkning innebéir 6kade skatteintéikter men ockséi 6kade 
verksamhetskostnader, exempelvis genom 6kade behov inom omsorg 
och skola. Kommunen och kommunkoncernen stér infér stora 
investeringsbehov, som kan innebéir behov av lénefinansiering och 
éiven 6kade drifikostnader 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

J usteringsmiinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 37 Dnr KS 2017/132.002 

Férslag till generell firmateckningsrfitt och 
firmateckningsr‘a'tt f6r vissa handlingar f6r 
kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
1. Tjéinsteskn'velse, daterad den 27 mars 2017 
2. Protokoll fré'm arbetsutskottet, § 25, daterat den 28 mars 2017 

Redogfirelse 
F irmatecknare éir en civilriittslig term som anvéinds fdr personer som utsetts 
av styrelsen fiir till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk forening for 
att fdretréida bolaget eller fdreningen och teckna dess firma. Begreppet 
firmatecknare firms inte i kommunallagen. Kommunstyrelsen ansvarar fdr 
flera verksamhetsomra‘iden och behéver déirfiir besluta om firmatecknare fdr 
olika ansvarsomréiden Dels firms det avdelningar under kommunstyrelsen 
Vid kommunledningsfdrvaltningen, dels verksamhetsomréden som tillhér 
kommunstyrelsen men som handléiggs av fiirvaltningen fdr 
samhéillsplanering. 

Nedan fdrslag till beslut 0m firmatecknare innebéir dels att det firms en 
generell firmateckningsrfitt som har lagts p51 kommunstyrelsens ordfdrande 
och Vice 0rdfdrande samt kommunchef och ekonomichef, dels att det finns 
firmateckningsréitt inom séirskilda ansvarsomré’tden. Firmateckningsréitten fér 
avdelningschefer och andra inom sina respektive ansvarsomréiden innebéir 
att administrationen fdrenklas pe‘i sz‘i séitt att ratten att underteckna avtal lfiggs 
pi den tjéinsteman som normalt handlfigger den typen av éirenden och har 
delegation att besluta inom omrédet. Réitten att teckna firma Rilj er av ansvar 
fdr ett verksamhetsomrz‘ide och budgetansvar fdr samma omréide. Det éir 

sz‘iledes inte méjligt fdr en avdelningschef pé kommunledningsfo‘rvaltningen 
att underteckna ett avtal som rér en fréga utanfdr det egna 
verksamhetsomre‘idet eller inte ryms inom avdelningens budget. 

Vidare fdreslés beslut om firmatecknare fdr antal specifika arendegrupper 
déir en forenklad administration behévs fdr att uppné en effektiv 
firendehandléiggning. 

Beredning 
KSAU § 25 

Beslut 
Mot bakgrund av ovanstéiende beslutar kommunstyrelsen féljande: 

Generell firmateckningsriitt fiir kommunstyrelsen 

Justeringsmiinnens sign Beslutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande 
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Nedanstéiende personer, tvé i forening, har réitt att p51 kommunstyrelsens 
Véignar teckna Alvesta kommuns firma: 

Underskrift Ordinarie Kommunstyrelsens 
ordfdrande 

Erséittare Kommunstyrelsens lze 
Vice ordférande 

Kontrasignation Ordinarie Kommunchefen 

Erséittare Ekonomichefen 

Firmatecknare i andra firenden inom kommunstyrelsens 
ansvarsomrfide 
Nedansté’tende personer har réitt att p5 kommunstyrelsens Vfignar teckna Alvesta kommuns 
firma var fdr sig inom respektive ansvarsomréide och inom befintlig budget. 

0 Kommunchef 
o Ekonomichef 
0 Kanslichef 
o Personalchef 
o IT-chef
O Férvaltningschef fdr samhéillsplanering 

Undertecknande av lz‘inereverser och borgensfiirbindelser 

Nedanstéende personer, tvéi i forening, har réitt att p23 kommunstyrelsens 
Véignar underteckna lfinereverser och borgensfdrbindelser. 

Underskrift Ordinarie Ekonomichef 

Erséittare Budgetansvarig ekonom, 
ekonomiavdelningen 

Kontrasignation Ordinarie Kommunchef 

Erséittare Kanslichef 

Ansiikningar till Jordbruksverket avseende utbetalning av mjiilkstiid 

Nedanstéende personer har réitt att pz‘i kommunstyrelsens véignar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansékningar till J ordbruksverket om 
utbetalning av mjélkstéd. 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

Justcringsmiinnens sign 
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Beslutsexpediering 
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Kommunstyrelsen 

Erséittare Kanslichef 

Ansiikningar om bidrag om frén Myndigheten fdr ungdoms- och 
civilsamhiillesfréigor (MUCF) 

Nedanstéende personer har réitt att péi kommunstyrelsens véignar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansékan om bidrag frfin Myndigheten for 
ungdoms- och civilsamhéillesfi‘égor (MUCF). 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

Erséittare Kanslichef 

Ovriga ansiikningar om statsbidrag frfm statliga myndigheter dfir 
underskrift av kommunens firmatecknare kréivs 

Nedanstz‘iende personer har réitt att p5 kommunstyrelsens vfignar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansékan 0m statsbidrag fré’m statlig 
myndighet. 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

Erséittare Kanslichef 

Ansiikningar 0m stiid frfin EU samt andra myndigheter och nationella 
organ diir kommunens firmatecknare kriivs 

Nedanstéende personer har riitt att p5 kommunstyrelsens véignar teckna 
Alvesta kommuns firma avseende ansékan om statsbidrag fréin statlig 
myndighet. 

Underskrift Ordinarie Kommunchef 

Ersiittare Kanslichef 

I om med ovanstfiende upphéivs kommunstyrelsens beslut 2013-08-27 § 123 

(KS 2013/ 123), Underskrift av handlingar. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunledningsfdrvaltningen 

Justeringsmz‘innens sign Beslutsexpediering 
7 
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Kommunstyrelsen 

(QM/"wag 0% 
KS § 38 Dnr KSZOlW 
Beslut om 6kad sysselséttningsgrad (rétten till heltid) 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frz‘in personalutskottet, § 8, daterad den 31 januari 2017 
2. Protokoll frz‘in Personalutskottet, § 31, daterad den 8 december 2016 
3. T jéinsteskrivelse, daterade den 29 november 2016 

Redogérelse 
Personalutskottet beslutade den 31 januari 2017 i § 8 att fdreslz‘i 

kommunstyrelsen alla nyanstéillda som tillsvidareanstéills i kommunen 
frz‘in och med den forsta april 2017 ska i grunden anstéillas p5 heltid. 
Eventuella undantag frz‘in detta ska godkéinnas av personalchefen i 
fdrviig. Personalutskottet fdreslfir éiven kommunstyrelsen att ge 
personalchefen i uppdrag att utarbeta ett fiirslag till plan, som beslutas 
av personalutskottet, déir syfiet fir att fler ska arbeta heltid och att fler 
ska arbeta med en h6gre sysselséittningsgrad. Denna plan ska utarbetas 
tillsammans med arbetstagarorganisationema. 

Personalutskottet har fdreslagit fdljande till kommunstyrelsen: 

1. Att alla nyanstéillda som tillsvidareanstéills i kommunen fr'c‘in och 
med den fdrsta april 2017 ska i grunden anstéillas p5 heltid. 
Eventuella undantag fréin detta ska godkéinnas av personalchefen i 
fdrvéig. 

2. Att personalschefen fz‘ir i uppdrag att utarbeta forslag till plan, som 
beslutas av personalutskottet, déir syfiet éir att fler ska arbeta heltid 
och att fler ska arbete med en hégre syselséittningsgrad. Denna 
plan ska utarbetas tillsammans med arbetstagarorganisationema. 

Yrkanden 
Ordfdranden, Per Ribacke (S) yrkar fdljande: 

1. Att en iindring gérs i fdreliggande férslag till beslut avseende 
beslutspunkt 1 enligt fiiljande: den firsta april 2017 ska éindras till 
(16 férsta maj 2017. Detta p5 grund av tidsskiil. 

2. Att en éindring g6rs i fdreliggande fdrslag till beslut avseende 
beslutpunkt 2 enligt fdljande: Kommunstyrelsen beslutar att 
personalschefen fér i uppdrag att utarbeta fdrslag till plan, som 
syfiar till att fler ska f5 méjligheten att arbeta heltid och att fler fz‘ir 

m6jlighet till arbete med en hégre syselséittningsgrad. Denna plan 
ska utarbetas tillsammans med arbetstagarorganisationerna och ska 
beslutas av personalutskottet. 

Justeringsmiinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Sammantrédesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2017-04-11 16(35) 

Kommunstyrelsen 

Thomas J ohnsson (M) yrkar bifall till fdreliggande farslag till beslut. 

Beslutsgéng 
Ordfdranden frégar om kommunstyrelsen kan godkfinna fdljande 
beslutsgéng: 

F (first kommer fdreliggande fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 1 

att behandlas, déirefier kommer féreliggande férslag till beslut 
avseende beslutspunkt 2 att behandlas. 

Ordfifiranden finner att kommunstyrelsen godkéinner beslutsgz‘ingen. 

Ordféranden frigar kommunstyrelsen om féreliggande fdrslag till 
beslut avseende beslutspunkt 1, tillsammans med det egna yrkandet 
kan bifallas, och finner att kommunstyrelsens beslutar att bifalla 
fdreliggande fdrslag till beslut avseende beslutspunkt med 
éindringsyrkandet. 

Ordférande stiller sedan Thomas J ohnssons (M) bifallsyrkande till 
féreliggande fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 2 mot sitt eget 
findn'ngyrkande avseende beslutspunkt 2, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller fcireliggande fdrslag till beslut avseende 

beslutspunkt 2 med éindringsyrkandet. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att alla nyanstéllda som 

tillsvidareanstéills i kommunen frz‘in och med den firsta maj 2017 
ska i grunden anstéillas p5 heltid. Eventuella undantag fre‘in detta 
ska godkéinnas av personalchefen i fdrvéig. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att personalschefen far i uppdrag att 
utarbeta fdrslag till plan, déir syflet éir att fler féir méjlighet att 
arbeta heltid och att fler féir méjlighet till arbete med en hégre 
syselséittningsgrad. Denna plan ska utarbetas tillsammans med 
arbetstagarorganisationerna och skall beslutas till personalutskottet 

Protokollet ska skickas till 

Personalavdelningen 

Justeringsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Alma Sammantrfidesprotokoll Sida 

kommun Sammantrédesdatum 

2017—04-1 1 17(35) 

Kommunstyrelsen 

KS § 39 Dnr KS 2017/112.806 

Beslut om entréavgift f6r Vislandabadet 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frz‘in arbetsutskottet § 26, daterat den 28 mars 2017 
2. Protokoll frz‘in kultur- och fn'tidsnéimnden § 6, daterat den 27 februari 

2017 
3. Tj éinsteskrivelse fri’m kultur— och fritidsfdrvaltningen, daterad den 8 

februari 2017 

Redogérelse 
Det nyrenoverade Vislandabadet 6ppnade under somrnaren 2016. 
Néistan 7 000 besék registrerades under den dryga ménad fdr 
'o'ppethéllande, vilket motsvarar det totala antalet besék for en hel 
sommar pé det gamla badet. 

I ett yttrande frz‘in kultur— och fritidsnz'imnden redo gérs fdr att néir 

Vislandabadet 6ppnade i juli 2016, bestfimdes att besékare ej behévde 
erléigga entréavgifi sommaren 2016. Fér att kunna séikra en bra och 
trygg badmiljé p5 Vislandabadet parallellt med en 6ppen anléiggning i 
Alvesta féresléis dirfér under sommaren 2017 félj ande priser fo‘r 

Vislandabadet. Samtliga besékare fdresléis erliigga entréavgift. 

Priser 2017 2016 Priser 2014 

Engfing vuxen* 30 kr 0 kr 25 kr 

Engéng bam* 20 kr 0 kr 15 kr 

Engéng barn till och med 3 fir O kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen 200 kr O kr Fanns ej 

10- kort- barn, 150 kr O kr Fanns ej 

Siisong/Sommarkort, vuxen 500 kr 0 kr 300 kr 

Séisong/Sommarkort, barn 300 kr 0 kr 225 kr 

*Vuxen =fr&n och med 18 &r 
*Barn = 4 fir till och med 1 7 air 

Kultur- och fn’tidsnéimnden har den 27 februari 2017 i § 6, gett kultur- och 
fritidsférvaltningen i uppdrag att éterkomma med uppgifl om beséksantalet 
och, om méjligt, éldersspann pé besbkama i Vislandabadet och Virda bad- 
och sportcenter. 

Beredning 
KSAU § 26 

Justeringsmfinnens sign 
7 
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Kommunstyrelsen 

Yrkanden 

Sammantréidesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2017-04-11 18(35) 

Lars-Olof Franze’n (AA) yrkar bifall till att aldergréinsen fdr 
entréavgift ska vara till och med 3- 

Beslut 

firs alder. 

1. Kommunstyrelsen fiireslz‘ir kommunfullméiktige besluta att 
godkéinna entréavgifier fdr Vislandabadet enligt féljande: 

Priser 2017 2016 

Engéng vuxen* 30 kr 

Engéng bam* 20 kr 

Engéng barn till och med 3 air 0 kr 

10-kort vuxen 200 kr 

10- kort- barn, 150 kr 

Séisong/Sommarkon, vuxen 500 kr 

Séisong/Sommarkort, barn 300 kr 

*Vuxen =frc‘in och med I8 fir 
*Barn = 4 [fir till och med 17 fir 

Okr 

Okr 

Okr 

Okr 

Okr 

Okr 

Okr 

Priser 2014 

25 kr 

15 kr 

15 kr 

Fanns ej 

Fanns ej 

300 kr 

225 kr 

2. Kommunstyrelsen fifireslér kommunfullméiktige besluta att det ska 

vara gratis entréavgift fdr barn till och med 3 firs alder éiven p5 
Virda bad- och sportcenter. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullméiktige 

7 

Justeringsméinnens sign Beslutsexpediering 
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Sammantréidesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2017-04-1 1 19(35) 

Kommunstyrelsen 

KS § 40 Dnr KS 2017/102.260 

Beslut om startbesked f6r Orrakullens verksamhetsomréde 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frz‘in arbetsutskottet, § 27, daterat den 28 mars 2017 
2. Protokoll frz‘in fdrvaltningen fdr samhfillsplanering § 15, daterat 

den 28 februari 2017 
3. F 6renklad investeringskalkyl 
4. Karta fiver Orrakullens verksamhetsomréde 

Redogérelse 
, I ett yttrande fréin néimnden fiir samhéillsplanering redo gérs det fdr att 
det ra‘ider brist péi mark fiir industrietablering, Alvesta kommun har 
éiven uppméirksammat att det éir en 6kad efterfréga pe‘i fastigheter som 
5r avseende fiir verksamhetsetablering. 

Ar 2013 faststéilldes en detaljplan fér verksamhetsomréidet Orrakullen. 
Omréidet éir cirka 35 hektar stort och ger m6jligheter till 
industrietablering, med bra skyltléige ut mot véig 25. 

Omrz‘idet fdr Orrakullen fir i huvudsak feirdigprojekterat. En 
upphandling kan déirav pébélj as under 2017 med mz‘il att 
entreprenaden kan péibérj as i oktober 2017, och bér vara klar i augusti 
2018. 

Investeringskostnaden fér utbyggnad av Orrakullen uppgz‘ir till cirka 
35 miljoner kronor. Av dessa finanseras 4,3 miljoner av VAé 
kollektivet. Framtida anl'eiggningsavgifter fér VA kommer att tillfalla 

- skattekollektivet. Anléiggningsavgifiema fdr VA bakas déirfdr in i 
tomtpriset fér fastigheten 

Néimnden fdr samhéillsplanering har flireslagit fullméiktige besluta att 
ge startbesked fér iordningstfillande av Orrakullens 
verksamhetsomréide, etapp 1. Néimnden for samhéillsplanering har 
fiven fdreslagit fullméiktige beslut att ge startbesked fér proj ektering 
av etapp 2, omrédet fisterut mot Bjémstorp industriomré’tde. 

Beredning 
KSAU § 27 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till fo‘religgande fdrslag till beslut 
avseende beslutspunkt 1, och yrkar avslag pé fdreliggande fdrslag till 
beslut avseende beslutspunkt 2. 

Justeringsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Sammantréidesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2017-04-1 1 20(35) 

Kommunstyrelsen 

Thomas J ohnsson (M) yrkar bifall till fdreliggande fdrslag till beslut 
avseende beslutspunkt 2. 

Beslutsgéng 
Ordfdrande frégar kommunstyrelsen 0m fciljande beslutsgz‘ing kan 
godkéinnas. 

Férst kommer féreliggande férslag till beslut avseende beslutspunkt 1 

att behandlas, sedan kommer fdreliggande fdrslag till beslut avseende 

beslutspunkt 2 att behandlas. 

Ordfiirande finner att kommunstyrelsen godkfinner beslutgéngen. 

Ordforande frigar kommunstyrelsen om fo‘religgande fdrslag till 
beslut avseende beslutspunkt 1 kan bifallas, och firmer att 
kommunstyrelsen bifaller beslutspunkt 1. 

Ordfdrande stéiller sedan Lars-Olof Franzéns (AA) avslagsyrkande 
mot Thomas Johnssons (M) bifallsyrkande avseende fdreliggande 
fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 2, och firmer att 
kommunstyrelsen bifaller Thomas J ohnssons (M) bifallsyrkande 
avseende beslutspunkt 2. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fdreslz‘ir kommunfilllméiktige besluta att ge 

startbesked fér fairdigstéillande av verksamhetsomréde 
Orrakullen, etapp 1. Den totala investeringsutgifien beréiknas till 
35 miljoner kronor. Investeringsutgifien fdr skattekollektivet 
uppgfir till cirka 31 miljoner kronor. 4 miljoner kronor fir 
taxefinansierat Via VA-kollektivet. Kapitalkostnader och lépande 
driftskostnader avseende taxefinansierad del av investeringen 
finansieras av VA-kollektivet. Skattefinansierad del uppgz‘ir till 31 

miljoner kronor i investeringsutgifi. Beréiknade kapitalkostnader 
(avskrivningar och internréinta 1,75 %) och lépande 
driftskostnader fdr underhéll uppskattas till totalt cirka 1,2 

miljoner firligen. Finansiering av dessa kostnader sker inom ramen 
fdr strategiska étgéirder. Budgetkompensation till néimnden fdr 
Samhiillsplanering sker niir investeringen avslutats och definitiv 
kostnadseffekt kan beréiknas. 

2. Kommunstyrelsen fdresléir kommunfullmfiktige besluta att ge 

startbesked fdr proj ektering av etapp 2, omra‘idet ésterut mot 
Bjérnstorps industriomréde. 

Justen'ngsmiinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Sammantrédesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2017-04-11 21(35) 

Kommunstyrelsen 

Reservation 
Lars—Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet avseende 
beslutspunkt 2. Lars-Olof Franzén (AA) reserverar Sig mot startbesked 
fdr proj ektering av etapp 2 p5. Orrakullens verksamhetsomréidet med 
motiveringen att det p'c‘igéir en demokratisk process av den férdjupade 
6versiktsplanen fdr Alvesta téitort. Hiir har det inkommit synpunkter 
pé den del av planen som hiir i praktiken beslutas om. Det hér till att 
acceptera den demokratiska processen fullt ut och avvakta starten till 
den fdrnyade fiversiktsplanen vunnit laga krafl. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullméiktige 

Justeringsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestytkande 
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Sammantrfidesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2017-04-1 1 22(35) 

Kommunstyrelsen 

KS § 41 KS 2017/133.003 

Utredning om ritten att léimna medborgarférslag i Alvesta 
kommun 

Beslutsunderlag 
v1. Protokoll frén arbetsutskottet, § 28, daterat den 28 mars 2017 
2. Tjéinsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 

Redogérelse 
Under de senaste tre firen har relativt fz‘i medborgarfdrslag véickts i 
fullmz'iktige i Alvesta kommun. Antalet fdrslagsstéillare 5r fairre éin antalet 
medborgarférslag. En fivervéigande del av fdrslagen har berért néimnden fdr 
samhéillsplanerings verksamhetsomrz‘ide. 

Det kan vidare konstateras att flera av medborgarfdrslagen till sitt innehéill 
har varit mer att betrakta som rena synpunkter, Vilka hade kunnat hanteras 
snabbare Via kommunens synpunktshantering 

Sedan hésten 2016 erbjuder kommunledningen invénarna att delta i 
invénardialoger i (16 olika kommundelarna. Manga av de frégor/synpunkter 
som de senaste tre éren har lyfts i medborgarfdrslag 5r frigor/synpunkter 
som hade kunnat stéillas Vid en invénardialog med svar direkt. 

Alvesta kommun har i sitt remissyttrande, 6ver betéinkande av 
demokratiutredningen, pz‘italat att det b6r finnas méjlighet att p5 olika séitt 

utveckla dagens medborgarfo’rslag, exempelvis vad géiller méjligheten att 
underséka om férslaget har stérre folkligt stéd an enbart férslagsstéillarens. 
Mot bakgrund av det torde det finnas grund fiir att préva ett infdrande av e- 

fdrslag. 

Arbetsutskottet har fdreslagit kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen fdreslfir kommunfullméiktige besluta att uppdra fit 
kommunstyrelsen att under hésten 2017 utreda ett infdrande av e- 

fdrslag i Alvesta kommun fre‘in och med 2018-01-01. 
2. Kommunstyrelsen flireslér kommunfullmiiktige besluta att andra 

kommunfullméiktiges arbetsordning sa‘i att méjligheten att Véicka 

medborgarfdrslag i Alvesta kommun upphér fré’m och med 2018-01- 
01. 

3. Kommunstyrelsen fdresléir kommunfullmiiktige besluta att uppdra 
till kommunstyrelsen att uppréitta riktlinjer fdr hanteringen av e— 

f‘érslag som éven inkluderar hur invénare utan tillgz‘ing till internet 
kan ges méjlighet att léimna e-fdrslag 

Beredning 
KSAU § 27 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Sammantrfidesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2017-04-11 23(35) 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Lars—Olof Franzén (AA) och Benny Lundh J ohansson (SD) yrkar 
avslag till fdreliggande fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 2. 

Thomas J ohnsson (M) yrkar fdljande avseende fdreliggande fdrslag 
till beslut avseende beslutspunkt 1: kommunstyrelsen flireslér 
kommunfullmiiktige besluta att uppdra fit kommunstyrelsen att under 
hésten 2017 fdrbereda fdr ett infiirande av e-fdrslag fré‘m och med 
201 8-01-01 . 

Kauko Antbacke (KD) yrkar bifall till fbreliggande fdrslag till beslut. 

Beslutsgéng 
Ordfdranden, Per Ribacke (S) fra‘igar om kommunstyrelsen kan 
godkéinna fdljande beslutsgéng: 
Beslutspunktema kommer att behandlas var fér Sig. Férst kommer 
fdreliggande fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 1 att behandlas, 
déirefier kommer beslutspunkt 2 och beslutspunkt 3 att behandlas. 

Ordféranden finner att kommunstyrelsen godkéinner beslutsgéingen. 

Ordfiiranden stéiller foreliggande fdrslag till beslut avseende 
beslutspunkt 1 mot Thomas J ohnssons (M) yrkanden, och firmer att 
kommunstyrelsen bifaller fdreliggande fiirslag till beslut avseende 
beslutspunkt 1. 

Ordférande stéiller sedan féreliggande férslag till beslut avseende 
beslutspunkt 2 mot Lars-Olof Franzéns (AA) och Benny Lundh 
J ohanssons (SD) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen 
bifaller foreliggande fdrslag till beslut avseende beslutspunkt 2. 

Ordféranden frégar sedan kommunstyrelsen om fdreliggande fdrslag 
till beslut avseende beslutspunkt 3 kan bifallas, och finner att 
kommunstyrelse bifaller beslutspunkt 3. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fdreslér kommunfilllmfiktige besluta att uppdra 5t 

kommunstyrelsen att under hésten 2017 utreda ett infdrande av e- 

fdrslag i Alvesta kommun frén och med 2018-01-01. 
2. Kommunstyrelsen féreslér kommunfullméiktige besluta att findra 

kommunfullméiktiges arbetsordning séi att méjligheten att véicka 
medborgarfdrslag i Alvesta kommun upphéir frfin och med 2018-01- 
01. 

3. Kommunstyrelsen fdreslér kommunfullméiktige besluta att 
uppdra till kommunstyrelsen att uppréitta riktlinj er fér 
hanteringen av e-férslag som Elven inkluderar hur invénare 
utan tillgé’mg till internet kan ges méjlighet att léimna e-fdrslag. 

Justcringsméinnens Sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammantrédesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2017—04—1 1 24(35) 

Kommunstyrelsen 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullméiktige 

7 

Justem'ngsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

ken

[w



Sammantréidesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2017-04—1 1 25(35) 

Kommunstyrelsen 

KS § 42 Dnr KS 2016/282.212 

Beslut om granskning av f6rdjupad 6versiktsplan f6r 
Alvesta téitort 

Beslutsunderlag 
1. Férslag infdr granskning av fdrdjupad 6versiktsplan fdr Alvesta 

téitort, daterad den 3 april 2017 
Samrfidsredogérelse, daterad den 3 april 2017 
Protokoll frén arbetsutskottet, § 29, daterat den 28 mars 2017 
Tjéinsteskrivelse, daterat den 20 mars 2017 
Minnesanteckningar fre‘in samrédsredogérelse, daterad den 22 
augusti 2016 
Minnesanteckningar frz‘in samré’tdsredogérelse, daterad den 22 

augusti 2016 

95‘5”!” 

.0‘ 

Redogérelse 
Efier samréid av fdrslag till fdrdjupad 6versiktsplan fdr Alvesta téitort 

har fdrslaget bearbetats och inkomna synpunkter bemiitts i ett fdrslag 
till samrédsredogérelse. Det bearbetade fdrslaget inklusive tillhérande 
miljékonsekvensbeskrivning bedéms vara klart att stéilla ut fdr 
granskning. 

o F6reslagen bostadsbebyggelse i Spéningslanda hat anpassats efier 
kulturmiljévéirden. De ostligaste omréidena har av denna anledning 
strukits, vilket éiven éir en fo'rdel fo'r rekreationsomra‘idet. De 
nordvz'istliga omrédena har avgréinsats séi att de helt ligger utanfdr 
riksintresseomrédet och har delats in ett utredningsomrz‘ide och ett 
bostadsomréde norr om tidigare fdrslag. I sammanhanget har five-n 

verksamhetsmarken i norra s z‘iningslanda anpassats. 

o Utredningsomréide i Aringséis har utretts vidare och avgréinsats till 
fdreslagna bebyggelseetapper med héinsyn till bland annat 
markférhéllanden. En ésterled nord féreslés fér att binda samman 
de férsta etapperna av de nya omrfidena med Fomvfigen. 

o Féreslaget bostadsomréde Vid Skéldstavfigen har utékats norrut 
och till véistra sidan om véigen fér att utéka 
utbyggnadsméjlighetema i véistra delen av Alvesta. 

o Arbete med fcirbifart véig 126 pégz‘ir fortsatt i étgéirdsvalsstudie 
tillsammans med T rafikverket. Alvesta kommun har valt att ha 
kvar fdrslaget fdrbifart nord med vissa justeringar och genomf‘o‘rt 

bullerberéikningar fér att verifiera att riktvéirden fér buller Vid 
bostéider p5 Pfivelsgéirdsomrédet kan séikerstéllas. F 6rbifart syd éir 

7 
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?@N 

“\37



Alma Sammantréidesprotokoll Sida 

kommun Sammantrédesdatum 

2017-04-11 26(35) 

Kommunstyrelsen 

fortsatt med som fdrslag men utan utpekat markanspréik dz‘i den 
mest lémpliga stréickningen kréiver betydande utredningar och inte 
stér i konflikt med 6vriga utbyggnadsomréden inom den 
fdrdjupade 6versiktsplanen, samt att det 5r en statlig angeléigenhet 

att faststiilla stréickningen. 

- Mark fdr dubbelspé’lr reserveras endast i befintligt lfige av Kust-till- 
kustbanan mot Véixjii. En dragning léings véig 25 finns inte med 
som markansprék i granskningsférslaget. 

o Omréide fiir bostéider, handel och verksamheter Véister om Norra 
infarten har justerats efier markférhfillanden och féreslés endast 
omfatta verksamheter. 

o Planomrédesgréinsen har fdréindrats i sydvéist sé att den fdlj er en 
kom'dor utmed Kust-till-kustbanan och innefattar bostadsomrédet 
Hamrama. Déirmed utgér jordbruksmarken s6der om t’citorten ur 
planomréidet. 

o Det bearbetade flirslaget inklusive tillhérande 
miljékonsekvensbeskrivning bedéms vara klart fér néista skede i 
planprocessen. 

F6rva1tningen fér samhéillsplanering har fiireslagit fdljande til 
kommunstyrelsen: ' 

att det bearbetade planfiirslaget med de redovisade fdréindringarna ska 
stéillas ut fér granskning enligt 3 kap 12 § plan— och bygglagen, samt 
éiven tillhc'irande miljébedémning enligt 6 kap miljébalken 

Beredning 
KSAU § 29 

Yrkanden 
Thomas J ohnsson (M) yrkar bifall till féreliggande férslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att det bearbetade planfdrslaget med de 
redovisade fdréindringarna ska stéillas ut fdr granskning enligt 3 kap 12 

§ plan- och bygglagen, samt éiven tillhérande miljébedémning enligt 6 

kap miljbbalken. 

Reservation 
Lars-Olof F ranzén (AA) reserverar Sig mot beslutet i enlighet med sin 
motivering nedan: Félj ande infrastrukturpunkter i planen anser Lars- 

Justen’ngsmz’innens sign 
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Kommunstyrelsen 

Olof Franzén (AA) inte iir fdrenliga med en god utveckling av Alvesta 
téitort. 

1. Den véistliga fdrbifart av Véig 126 Via Skéldstavéigen alternativt 
Bjémstorp runt Pévelsgérd och Via (p51 kort sikt) Fabriksgatan éir 

ingen optimal lbsning fo'r samhéillets utveckling. I synnerhet som 
Trafikverket har léngt gz‘ingna planer p5 en planfn’ korsning Vid 
Forsa. Planen borde utvisa en Véistligare stréickning fiir fdrbifarten 
Via den planerade planfn’a korsningen i Forsa och fairefier séder ut 
mot Bléidinge léings Barsebéicksledningen 

Fornvéigens fdrléingning b6r lfiggas in i planen i sin fulla léingd 
finda ned till Gemlavéigen fdr att utgéira en forbifart utanfiir 
bostadsomrfiderna. Dock bér den delen som éir utlagd i planen 
dragas mer viisterut i sin inledande del fdr att lémna Spénens 
fn’luftsomréde med befintligt el—ljusspér oriirt Ewen fér kommande 
generationer. 

Med de storvulna planerna om dubbelspér till Véixjé och 
fdrmodligen en 6kad bz‘ide person som godstrafik finns inga 
fitgéirder fiir att (Ska tillgéingligheten fdr ytterligare tag inne pz‘i 

Alvestas stationsomréide. Fér att ge plats fér en utékad tégtrafik 
méste planen innehélla lésningar p5 detta fdr att synas trovéirdig. 
En utflyttning av godsbangfirden éir n6dvéindi g fdr att kunna 
realisera planens 6vriga mélséittningar. 

Ett triangelspfir genom Solars fabrik Vid Bléidingevéigen och 
fdrmodligen ocksé inskréinkningar p5 verksamheten i Alvedoors 
gamla fastighet Riser inte framtida problem med 

j éirnvéigsévergfingen pz‘i Bléidingevéigen. Néir man tvingas flytta 
godsbangérden s6derut innebéir detta ocksé att den optimala 
lésningen omfattar ocksé ett triangelspér i detta lége. 

Ett viintspér som éir inlagt mellan Blfidingeviigen och 
Forsdalavéigen blir en mycket kostsam historia med héinsyn till (16 

samhéillsekonomiska Vinsterna. Dessutom éir det tveksamt om 
uppstéillningen av de tégliingder som fdrvéintas i framtiden ryms 
inom detta omréide med hiinsyn till séikerhetsaspekterna. Med en 

utflyttning av godsbangfirden blir dessutom béde triangelspfiret 
och vz’intspfiret oanvéindbart. 

Protokollet ska skickas till 

Férvaltningen for samhéillsplanering 
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Kommunstyrelsen 

KS §43 Dnr KS 2017/117.112 

Aktualitetsprévning av 6versiktsplan f6r Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frén arbetsutskottet, § 30, daterat den 28 mars 2017 
2. Tjéinsteskrivelse, daterad den 17 mars 2017 

Redogérelse 
Alvesta kommuns kommunévergn'pande (Sversiktsplan antogs av 
kommunfilllmfiktige 2008. Oversiktsplanen fir ett Viktig’t styrdokument 
fér att uttrycka kommunens Vilj a avseende mark- och 
vattenanviindningen samt bebyggelseutveckling i kommunen. Det fir 
séledes av Vikt att 6versiktsplanens intentioner enligt 3 kap 5§ plan- 
och bygglagen Zir aktuella. Aktualitetsprévning féreskrivs ocksé enligt 
plan- och bygglagen; kommunfullméiktige ska enligt 3 kap 27§ plan- 
och bygglagen minst en gz‘ing under mandattiden préva om 
6versiktsp1anen éir aktuell. Med héinsyn till ovanstéende féreslés att 
den kommunévergripande éversiktsplanen aktualitetspréivas. 

Beredning 
KSAU § 30 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att aktualitetspréva Alvesta kommuns 

kommunévergripande 6versiktsplan, antagen av kommunfullméiktige 
2008-10-28, § 90. 

2. Kommunsstyrelsen hemstfiller hos Léinsstyrelsen i Kronobergs léin 

att, i en sammanfattande redogérelse, redovisa sina synpunkter i 
frz‘iga om sédana statliga och mellankommunala intressen som kan 
ha betydelse fdr fiversiktsplanens aktualitet. 

Protokollet ska skickas till 
Fc‘irvaltningen fdr samhéillsplanen'ng 

Léinsstyrelsen i Kronobergs léin 
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Kommunstyrelsen 

"6 

KS § 44 Dnr KS 2017/6:53.040 

F6rs|ag till ny renhéllningsordning — F6rslag till samréd 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frz‘in arbetsutskottet, § 31, daterat den 28 mars 2017 
2. Tjé’msteskrivelse fré’m fdrvaltningen fdr samhéillsplanering, daterad 

den 2 februari 2017 
3. Férslag till ny renhéllningsordning 

Redog6relse 
Den kommunala Renhéllningsordningen fir ett dokument som 
innehéller fdreskrifier 0m avfallshanteringen fo’r Alvesta kommun. De 
nuvarande reglema antogs av kommunfullméiktige 2007-09-25, § 74. 

Férvaltningen fijr samhéillsplanerings bygg- och miljéavdelningen har 
tillsammans med Alvesta Renhiillning AB (ARAB), sedan hésten 
2016, omarbetat befintlig renhéllningsordning, sé att den ska bli mer 
helt‘eickande och mer specifik p51 en del punkter. Nya formuleringar éir 

det exempelvis i dessa fall: 

- Klarléggande om Vilken enhet som dispenser ska stiillas till 
Att dispenser och undantag kommer att tidsbestfimmas till 10 5r 

0 Att Alvesta kommun kommer b61ja med optisk sortering av 
hushe‘illssopor under 2017. 
Fra‘igan om hur material frén fosforfeillor ska tas om hand 

0 Renhfillningsordningen anpassas Ewen efier géillande 
arbetsmiljéregler néir det galler témning av slamavskiljare. 

Beredning 
KSAU § 31 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att léimna ut flirslag till my kommunal 
renhz‘illningsordning p5 samrz‘id under tiden 2017-04-12 — 2017-06-30. 

Protokollet ska skickas till 

Férvaltningen fdr samhéillsplanering 

Justeringsmfinnens sign 
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Kommunstyrelsen 

Sida 

30(35) 

20K 551.3(2. 
KS § 45 Dnr KS-m 
Besvarande av medborgarfbrslag angéende 
trafiksituationen vid ffirskolan i Sléitthég 

Beslutsunderlag 
’ Protokoll frén arbetsutskottet, § 31, daterat den 28 mars 2017 

Tjéinsteskrivelse, daterat den 17 mars 2017 
Yttrande frén trafikverket, daterat den 7 april 2016 
Protokoll frfin kommunfullméiktige § 112, daterat den 27 september 2015 
Medborgarférslag, daterat den 27 oktober 2015 

SJ'PP’PT“ 

Redogbrelse 
I ett medborgarf‘o‘rslag daterat den 27 oktober 2015 redogérs det fdr 
trafiksituationen Vid flirskolan i Sléitthéig utanfdr Moheda. Utanfiir 
forskolan éir en stor Véig beléigen déir det passerar mycket fordon och 
tung trafik. F6rutom att véigen éir tungt trafikerad redogbr 
flfirslagstfillaren fiir att hastighetsbegréinsningen ofia fiverskrids. 
F 6rslagstéillaren Vill fdrekomma att en olycka hinder nz‘igot av 
férskolebarnen och Emskar att fartdiimpande étgiirder genomfdrs. 
F 6rslagstéillaren héinvisar bland annat till fartdz‘impande étgéirder som 
genomfdrts i Alvesta kommun utanfiir forskolan i Lekaryd. Déir har 
plintar placerats ut med stolpar som medverkar till att 
fordonstrafikanter behéver séinka hastigheten. 
I ett yttrande fréin flirvaltningen fdr samhéillsplanering framgéir att det 
5r trafikverket som éiger den véigstréicka som ber6rs i 
medborgarférslaget, fiirslaget har déirfiir remitterats till Trafikverket 
fér yttrande. 

I yttrandet frén Trafikverket redogérs fdr fiilj ande: 

o Det éir inte aktuellt med z‘itgéirder p51 den berérda striickan. 
Behoven i lfinet fir stora och denna Viigstréicka prioriteras inte i 
dagsléiget. 

o Det 'alr inte sfikert att det gér att genomfdra étgéirder Vid kurvan i 
Sléitthiig p5 grund av att siktfiirhéillandena inte éir optimala, 
étgéirder kan déirfdr medféra en 6kad olycksrisk fiir 
fordonstrafikantema. 

o Atgéirderna i Lekaryd genomfo'rdes inte pz‘i grund av fdrskolans 
lége, utan fiir att fdrtydliga hastighetséindringen som sker pé 
strickan genom byn. 

Beredning 
KSAU § 31 

Justeringsmz'innens sign Beslutsexpediering 
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Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen féresléir kommunfullméiktige besluta att besvara 
medborgarfdrslaget enli gt fdlj ande: 

Det éir Trafikverket som Eiger véigstréckan utanfér fdrskolan i Sliitthég. 
Det iir d'airmed deras ansvar att sté fdr eventuella étgéirder och 
underhéll p5 den aktuella stréickan. I yttrandet fré’m Trafikverket 
framgz‘ir att fitgéirder lfings stréickan inte fir aktuella i dagsliiget. 

Medborgarfiirslaget éir h6rsammat och fortsatta dialoger kommer att 
fdras med Trafikverket. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullméiktige 

Justcn'ngsméinnens sign 
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Sammantrédesdatum 

2017-04—11 32(35) 

Kommunstyrelsen 

2016/€44 . 5'2 
KS § 46 Dnr KS ‘204-71‘659T64U 

Besvarande av medborgarférslag angéende ” Stoppa 
Gemlaracet” 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fré’m arbetsutskottet, § 32, daterat den 28 mars 2017 
2. Tjéinsteskn'velse, daterat den 17 mars 2017 
3. Yttrande frén niimnden fdr samhéillsplanering, daterat den 28 februari 2011 

4. Protokoll frén kommunfullméiktige § 112, daterat den 20 juni 2016 
5. Medborgarfdrslag, daterat den 8 juni 2016 

Redogérelse 
I ett medborgarférslag daterat den 8 juni 2016 fcireslés att étgéirder 

genomfdrs for att héja séikerheten utmed Véixjévéigen i Alvesta. 
Stréickan som omnéimns i medborgarfiirslaget benéimns som ” 
fartstréickan fréin Aringsbergsgatan i riktning mot Gemla till avtaget 
mot Engaholm”. 

I medborgarférslaget féreslés att fdlj ande étgéirder genomfdrs: 
- Det ska genomfdras en fartséinkning utmed Vfixjévéigen bott till 

Bergbogatan. Hastigheten ska sankas frén dagens 60 kilometer 
i timmen till 40 kilometer i timmen. 

o Det kréivs en fartdéimpare fér att f5 fordonstrafikanter att séinka 

hastigheten. 
0 Ett évergéngstéille placeras Vid den s6dra nedgz‘ingen till 

naturstigen p51 gatans Véistra Sida. 

I ett yttrande frén néimnden fdr samhiillsplanering redogérs fdr att 
Véixjévéigen éir en matargata (en gata med funktion att mata andra 
gator med trafik) med en separerad gang- och cykelvéig Vid sidan om, 
éir hastigheten p51 60 kilometer i timmen en korrekt hastighet. En 
avsmalning samt en sidofdrskjutning kommer att genomeraS under 
2017 i h6jd med Bergbogatan. Genom denna fitgéird féir gatan den 
utformning som stéimmer 6verens med Trafikverkets anvisningar och 
rekommendationer. 

Beredning 
KSAU § 32 

Beslut 
Kommunstyrelsen fdreslér kommunfullméiktige besluta att besvara 
medborgarfbrslaget enligt fiiljande: fBrvaltningen fér 
samhéillsplanen'ng kommer att genomfdra en hastighetsdéimpande 
étgéird under 2017. 
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Kommunstyrelsen 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmz'iktige 
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Sammantrédesdatum 

2017-04—1 1 34(35) 

Kommunstyrelsen 

KS § 47 Dnr 2016/016.000 

Meddelanden till kommunstyrelsen 

Redogérelse 
Kommunstyrelsen tar del av fdljande meddelanden: 

- Uppdrag — Framtagande av fdrslag till fordonspolicy (inklusive 
drivmedelspolicy) 

0 Medborgarléfie i Alvesta kommun 2017—201 8 

- Revisionsrapport- Granskning av lénehantering inom Alvesta kommun 
o Revisionsrapport- Gransking av svenska fdr invandrare SFI inom 

Alvesta kommun 
Férordnande av tillférordnad personalchef 

o F6rslag till reviderat kommunalt regelverk fiir férdtjfinst fdr 
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och 
Véixjé 

o F 6rslag till reviderat kommunalt reglemente fdr riksfeirdtjéinst fiir 
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och 
Véixjé 

o F 6rs1ag till utredningsuppdrag om organisation for LSS i Alvesta 
kommun 

0 Utbetalning av erséittning enligt 5. kap 1 § lag om kommuners landstings 
fitgéirder infdr och Vd extraordinéira hindelser i fredstid och h6jd 
beredskap. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar de redovisade meddelandena i protokollet. 
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2017-0441 35(35) 

Kommunstyrelsen 

KS § 48 Dnr 2017/000.000 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Beslutslista fdr kommunstyrelsen, daterad den 4 april 2017 
2. Delegationsbeslut, kommunchef, daterat den 16 mars 2017 
3. Delegationsbeslut, ekonomichef, daterat den 13 mars 2017 

Redogérelse 
Kommunstyrelsen tar del av fiilj ande delegationsbeslut fattade under 
perioden 2017-02-21 — 2017-04-04: 

0 Delegationsbeslut avseende finansiering av tj inst som samordnare samt arbetet med 
integrationsfrz‘igor (kommunchefsbeslut) 

o Delegationsbeslut - Omséittning av befintligt lé'm pé 20 miljoner kronor hos 
Kommuninvest (ekonomichefsbeslut) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkéinna redovisningen av 
delegationsbeslut fattade under perioden 201 7-02-21 — 2017-04—04. 
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