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Plats och tid 

Justerade paragrafer 

Beslutande 
ledaméter 

Tjénstgérande 
erséttare 

Ovriga nérvarande 
erséttare 

Utses attjustera 

Ovriga deltagare 

Stora konferensrummet, Gardesvéigen 4, Alvesta kommun den 7 juni 
2017 kl. 09.00-11.15. 

Ajournering mellan § 52 och § 53 k1. 10.15 — 10.25 

49—74 

Per Ribacke (S), ordférande 
Thomas Haraldsson (C) lze Vice ordférande 
Thomas J ohnsson (M) 2:6 Vice ordfdrande 
Rose-Marie Larsson (S) 
Lars—Olof Franzén (AA) 
Kauko Antbacke (-) 
Benny Lundh J ohansson (SD) 

Rolf Marklund (S) 
Matz Athley (M) 
Anita Thérn Von Rosen (MP) 
Helene Andersson (C) 

Ulf Larsson (L) 

Thomas J ohnsson (M) 

Kristina Kosunen Eriksson, kommunchef 
Lisa Eriksson, sekreterare 
Ulf Arvidsson, byggsamordnare § 51 

Ola Agermark, néiringslivssamordnare § 61, § 73
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Justering tid 00h plats Kommunledningsférvaltningen, Alvesta kommun, 
agen de 15 juni 2017 klockan 15.00 

Sekreterare WW W/ / Erikgo 

Ordférande 
fi’er Ribacke ("S") 

... ............... 

Justerare ....... C(_ \ 
as/o sson (M) 

Anslangevis 
Protokollet 'a'r justerat. Justeringen har tillkénnagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsen 

Sammantrédesdatum 2017— O6— O7 

Anslaget under tiden 2K007-06-19 2017— O7— 10 

F6rvaringsplats unledrfihy rvaltnin en, esta kommun 
Underskrift m, “Ky/7M 

Utdragsbestyrkande 

Justen'ngsménnens sign Beslutsexpediering Utdlagsbestyl'kande
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Kommunstyrelsen

( 

KS§49 

Fastst'a'llande av dagordning 
Ordfdranden frigar kommunstyrelsen 0m utskickad dagordning kan 
godkéinnas och behandlas i félj ande ordm'ng: 

1. 

9‘5"???) 

>1 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 

Nérvaro 
Val av justerare 
F aststéllande av dagordning 
Information frz‘in ordfdranden 
Information fréin kommunchefen 
Information om firendet avseende startbesked fér om- och 

tillbyggnad av Mohedaskolan och sporthall. 
Beslut 0m mél och budget 2018 med plan 2019-2020 
Beslut om omfdrdelning av medel fo'r utékat antal platser fo'r 

feriejobb sommaren 2017 
Beslut 0m finansiering av snabbstéd integration fdr 2017 

Beslut om finansiering av Alvesta folkfest 2017 
Godkéinnande av ekonomisk uppféljning per mars och april 
minad fdr kommunledningsfdrvaltningen 
Uppf‘dljning av néimndernas ekonomiska mé’madsrapport fdr mars 
méinad 
Beslut om organisation fdr kommunévergripande arbete med 
folkhéilso- och jéimstéilldhetsarbete 
Beslut om de kommunala bolagens verksamhet varit fdrenliga 
med det fastéillda findamél och inom befogenhetema 
Beslut om ny fdrbundsordning fdr kommunalfdrbundet 
Sydarkivera samt godkéinnande av Alvesta kommuns 
kostnadsandel i fdrbundet 2018 med plan 2019-2020 
Férslag till néiringslivspolicy 
Beslut 0m fdrvéirv av aktier i Inera AB 
Beslut 0m uppséigning av avtal fdr Solsidan med avsikt att 

fdrvéirva byggnaden 
Besvarande av motion (AA) angé’lende framtidsplanema fdr 
Virdavallen och Hanaslévs fn'tidsomréide 

Besvarande av medborgarférslag angz‘iende biblioteket i Grimslév 
Besvarande av medborgarfdrslag angéende hastigheten pé 

Fornvéigen 
Besvarande av medborgarfijrslag angéende transporter till och 
frén jfimvéigskaj en i Vislanda 
Redovisning av delegationsbeslut 
Anm'zilan av protokoll fré’ln kommunstyrelsens utskott 
Meddelanden 
Information om sjukfréinvarostatistik fdr Alvesta kommun per 
mars och april ménad 2017 

J ustexingsménnens 

Kin 

Beslutsexpedien’ng Utdlagsbestyrkande
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27. Ipformation avseende érendet 0m nationalparken Asnen 
28. Ovriga fré’lgor 

Ordfijranden frégar om négon av ledaméterna avser att stiilla en évrig 
fréga. 

Kauko Antbacke (-) anméiler tvé’l 6vriga fréigor, fréga angéende 
svampvéigen samt fré’tga angé’lende information 0m 
anstéillningar/befattningsbeskrivningar p51 nyanstéillda medarbetare p51 

kommunledningsférvaltningen. 

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

Justefingsménnens siv Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyrkande



AlveSta Sammantrédesprotokoll 
hommun Sammantrédesdatum 

2017-06—07 

Kommunstyrelsen 

KS § 50 

Information frén ordfbranden 

Redogérelse 
Ordférande informerar om fdlj ands: 

o Kommunstyrelsen har ett extra sammantriide den 19 juni 
klockan 09.00. 

0 Fri detta sammantréide ska kommunstyrelsen bereda éirendet till 
kommunfullméiktige angéende startbesked fdr Mohedaskolans 
etapp 2, om- och tillbyggnad av skolan, inklusive ny sporthall. 
Kommunstyrelsen ska éiven besvara remissen angfiende 
nationalparken Asnen. 

o Ordfdranden har hafi méte med fiberfdreningar déir det har 
diskuterats 0m mélet med att I151 116 gre antal hushéill som hat 
anslutning. 

o Det hat genomfdrts ett méte med migrationsverket, dfir det 
diskuterats om en pé’lgé’lende process. 

- Det har genomfdrts ett méte med regionala rédet (bestéende av 

kommuner, lénsledning, fdrsvarsmakten och polisen). 
Regionala rédet diskuterade behovet om ett nytt 
samverkansavtal mellan och kommunerna och dessa 

organisationen behévs fo'r att klara framtidens utmam'ngar. 

o Landshévdingen och Linsdirektéren har varit pé rundresa i 
kommunen. Fokus var de byggomréden (Spéningslanda och 
Sj (Sparken) d'eir kommunen upplevt problematik med 
lénsstyrelsen. 

o Det har genomférts ett éigarsamréd med Wexnet. P51 

égarsamrédet tr'eiffades en fiverenskommelse om att kommunen 
fdr sin del behéver lyfta borgensétagande, fdr att klara 
utbyggnaden i den takt som 5r Einskad. Detta inneb'elr en (Ska 

borgensram p51 80 miljoner kronor, fdr Alvesta kommuns del 8 

miljoner kronor. 
0 En érsstéimma med samtliga kommunala bolag har genomférts. 
o Det har genomfdrts en fdretagsfrukost med néiringslivet, 

tillsammans med Nya héj der, regionfdretréidaren och Karolina 
Kliift medverkade. Det har éiven genomférts en trfiff med 
Alvesta Handeln och polisen fdr att diskutera situationeni 
Alvesta téitort. 

o Den 12 maj var det premiéir f‘dr infdrandet av cityvéirdar. Detta 
5r ett samarbete mellan arbetsmarknadsavdelningen och 
Jemhusen. Cityvéirdarna kommer att befinna sig pé 
stationsomrédet onsdag till séndag. 

Justefingsméinnens sic Beslutsexpediering Utdl‘agsbestyrkande 

)(Q J
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Operativa Bré har arbetat Vidare med att fé igéng en 

organisation fdr nattvandring i Alvesta kommun. Det har bland 
annat pébélj ats en dialog med olika fdreningar. 
Det har genomfdrts en introduktion fdr nyanstéillda i 
kommunen. Det var cirka 4O nyanstéillda som deltog. 

Det har genomfdrts ett méte med Leader Linné. 
Vislandaskolans IF har skickat in en ansékan om st6d fdr att 
finansema en aktivitet de Vill genomfiira. Ansékan fir godkéind, 
och nu invéintas ett faststéillande frén jordbruksverket. 
Det har genomfdrts ett mb'te med kommunledningen i Véixjé, 
p5 métet diskuterades bland annat samarbete i 
etableringsfrégor och 0m en gemensam fiversiktsplan. 
Det har genomfdrts ett kommunalt forum dé'u' fokus var p5 
k01npetensfdrsé1jning. 
Det har genomfdrts ett méte med Sparbanken Eken, déir 

diskuterades samverkan fér integration. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Justefingsméinnens signa 
Wfi\ 

Beslutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande
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KS § 51 Dnr KS 2017/214.291 

Information avseende om- och tillbyggnad av 
Mohedaskolan och sporthall 

Redogérelse 

Kommunstyrelsen informeras angéiende om- och tillbyggnad av 
Mohedaskolan inklusive sporthall. Upphandlingen iir inte feirdig, men 
fdr att klara tidsplanen ska kommunfullméiktige hantera fré’lgan innan 
sommaren. 

Det beslut som ska behandlas av kommunfilllmfiktige den 19 juni 
berér startbeskedet och éir ett beslut om den 6kade hyreskostnaden. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

J usten'ngsménnens Sign Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyrkande 

€531
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KS § 52 KS 2017/182.041 

Beslut om mél och budget 2018 med plan 2019-2020 

Beslutsunderlag 
1. Alvesta Altemativets budgetfijrslag, daterat den 7 juni 2017 
2. Moderatemas budgetfiirslag, daterat den 7 juni 2017 
3. Protokoll fi‘z‘in arbetsutskottet, daterat den 16 maj 2017 
4. M311 och budget 2018 med plan 2019-2020, (Socialdemokraternas, 

Centerpartiets och Miljépartiets budgetfdrslag), daterat den 16 maj 
2017. 

Redogérelse 
Budgeten fastslé’lr de ekonomiska ramama och kommunfullméiktiges 
strategiska inriktm'ngar. Till kommunens Vision ”Alvesta kommun, sédra 
Sveriges mittpunkt- integrerar lokalt boende med globala m6jligheter” finns 
fyra fokusomré’lden med d'airtill kopplade resultatmé’ll och mitt som 
konkretiserar kommunens ambitioner fdr en god ekonomisk hushéllm'ng. 

F okusomréidena éir héllbar tillvéixt, manniskors vardag, barn och ungas behov 
samt trygg Véilfeird. 

Utgéngspunkt fdr budget 2018 och plan 2019-2020 it 2017 its budget. 
Néimnderna fair totalt néistan 15 milj oner kronor i utékad rambudget 2018. 
Budget fdr avskrivningar, léneékningar, pensioner och 6vriga 
kommun'dvergripande poster, 6kar med totalt 29 milj oner kronor jéimfdrt med 
budget 2017. Intékter fré’m finansnettot 6kar med 17 milj oner kronor samt 

skatt, generella statsbidrag och utj fimning beréiknas 6ka med 26 milj oner 
kronor, eller 2,2 procent j émf‘drt med budget 2017. Ovansté’lende innebéir ett 
budgeterat resultat p5 11 milj oner kronor 5r 2018. Planerat resultat fdr 2°1r 

2019 och 2020 fir 12 respektive 13 miljoner kronor. 

Pé dagens sammantréide léimnar Alvesta Alternativet och Moderaterna in sina 
respektive budgetférslag. Tidigare har Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Miljépartiet léimnat in sitt budgetférslag, i mil och budget 2018 med plan 
2109-2020. 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till Socialdemokratemas, Centerpartiets 
och Miljépartiets budgethrslag. 

Lars-Olof Franzén (AA) med instéimmande av Kauko Antbacke (-) yrkar 
bifall till Alvesta Alternativets budgetfdrslag. 

Thomas J ohnsson (M) med instéimmande av Matz Athley (M) yrkar bifall till 
Moderaternas budgetfdrslag. 

Justeringsméinnens Sign 

(/ 

Beslutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande 

Wax
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Beslutsgéng 
Ordfdranden frégar kommunstyrelsen om fdlj ande beslutsgé’mg kan 
godkéinnas. F6rst kommer ordfdranden fréiga om det éir meningen att 
kommunstyrelsen ska bifalla Socialdemokraternas, Centerpartiets och 
Milj 6partiets budgetférslag, déirefter Alvesta Alternativets budgetférslag och 
sist Moderaternas budgetfdrslag. 

Ordféranden firmer att kommunstyrelsen godkéinner beslutsgéngen. 

Ordfdranden frégar kommunstyrelsen i tur och ordning 0m det éir meningen 
att Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljépartiets budgetférslag, 
Alvesta Alternativets budgetférslag eller Moderaternas budgetfiirslag ska 
bifallas. 

Ordfdrande firmer att kommunstyrelsen beslutat bifalla Socialdemokraternas, 
Centerpartiets och Miljépartiets budgetfdrslag. 

Votering begéirs och ska verkstéillas. 

Ordférande beslutar att Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljépartiets 
budgetférslag éir huvudfdrslag och att kommunstyrelsen ska 1'6sta fram ett 
motfdrslag. 

Ordfdrande stiller Alvesta Altemativets budgetférslag mot moderaternas 
budgetfdrslag. 

J a— rést éir en rést p5 att Alvesta altemativets budgetférslag ska utses som 
motférslag. 

Nej-rést éir en rést p51 att Moderaternas budgetfdrslag ska utses som 
motférslag. 

Med 3 j a-réster mot 2-nej réster firmer ordfdrande att 

komrnunstyrelsen beslutat att Alvesta Alternativets budgetfdrslag 
utses som motférslag. 

J usten'ngsménnens si Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

677w
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Omriistningsbilga 
Ordinarie Ja- Nej- 
ledamfiter rfister rijster 

Avstér 
frén 
att 
delta i 
beslut 

Thomas 
Haraldsson (C)

X 

Thomas X 
J ohnsson (M) 
Rose—Marie 

Larsson (S) 
Lars-Olof X 
Franzén (AA) 
Kauko X 
Antbacke (-) 
Benny Lundh X 
J ohansson 

(SD) 
'

J 
Per Ribacke 
(S) 

Tj finstgfirande 
ersfittare 
Rolf Marklund 
(S) 
Helene 
Andersson (C) 
Anita Thém 
Von Rosen 

(MP) 
Matz Athley X 
(M) 

Ordfdrande stiller sedan Socialdemokraterna, Centerpartiets och 
Milj (Spartiets budgetférslag mot Alvesta Alternativets budgetférslag. 

J a- rést éir en rést pé’t Socialdemokraternas, Centerpartiets och 
Miljépartiets budgetfiirslag. 

Nej—rést éir en rést p5 Alvesta Alternativets budgetférslag. 

Med 6 ja-rbster mot 3-nej réster firmer ordférande att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Socialdemokratemas, 
Centerpartiets och Miljépartiets budgetfljrslag. 

Justefingsmiinnens 

6;: 
Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande 

€31
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Omrfistningsbila LFa 

Ordinarie 
ledaméter 

Ja- 
riister 

Nej- 
rfister 

Avstfir 
frfin att 
delta i 
beslut 

Thomas 
Haraldsson (C)

X 

Thomas 
J ohnsson (M) 
Rose-Marie 
Larsson (S) 
Lars—Olof 
Franzén (AA) 
Kauko 
Antbacke (-) 
Benny Lundh 
J ohansson 

(SD) 
Per Ribacke 

(S) 

Tjfinstgiirande 
ersiittare 
Rolf Marklund 
(S) 
Anita Thérn 
Von Rosen 

(MP) 
Helene 
Andersson (C) 
Matz Athley 
(M) 

Beslut 
Kommunstyrelsen fdreslér kommunfullméiktige besluta att: 

F6r god ekonomisk hushéillning faststéills fér Alvesta kommun de fyra 
fokusomrfidena med tillhérande resultatméil enli gt fdrslaget i M51 och Budget. 

Om det uppstér konflikt mellan ekonomiskt utrymme 1 budget och mail ska 

styrelsen/néimnderna agera och prioritera s5 att budgetramen inte 6verskrids. Om 
de av kommunfullméiktige antagna mélen inte kan uppfyllas ska detta prévas av 

fullméiktige. 

Justen'ngsménnens 

SQ 
Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande
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3. Budget 2018 utgéir frz‘in oféréindrad skattesats om 21 :42 per skattekrona. 

4. Driftbudget fir 2018 till néimnder och styrelser uppgé’lr enligt nedan: 

"mu 1 Drif 2 1 

Kommunstyrelsen 69 080 
Overférmyndaméimnden 1 788 
Kultur- och fi‘itidsnémnden 46 936 
Utbildningsn'eimnden 509 590 
N'eimnden fér individ— och familjeomsorg 86 204 
Omsorgsn'aimnden 326 797 
N'eimnden fér samhéillsplanering 46 642 
N'eimnden f6r myndighetsutévning 174 

Summa nettokostnader niimnderna 1 087 211 
Gemensam finansiering 1 098 211 

Arets resultat 11 000 

Anslagen i driftbudgeten till néimnder och styrelser faststélls med ett anslag (netto; 
kostnader minus intfikter) per namnd/styrelse. Kommande budget— omfdrdelningar 
under 2017 som 5r lé’mgsiktiga pé’werkar slutliga driftramar fdr 5r 2018. 

5. Investeringsbudget éir 2018 till némnder och styrelser uppgér enli gt nedan: 

N"mn r I In erin 2 1 kr 
Kommunstyrelsen 3 OOO 

Kultur- och fritidsnéimnden 4 800 
Utbildningsnfimnden 4 400 
Némnden f6r individ- och familj eomsorg 100 

Omsorgsnéimnden 1 500 
N'eimnden f6r samhéllsplanen'ng 90 800 

Summa investeringsbudget 104 600 

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan néimnder under it 
2018. 

6. Kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsproj ekt upp till 10 miljoner 
kronor. Investeringar déirutéver faststéills av kommunfullméiktige. Beslut om 
investeringsramar enligt ovan (p 5), innebéir att regleringen 
”Investeringar under fem (5) miljoner kronor beslutas av bestéillande néimnd” inte 
léngre g'e'fller. D'eirmed upphér delar av bilaga 7 till ”Regler och rutiner Vid 

/\ 
Justeringsmiinnens 

fij/ 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

fdrhyrning av verksarrflletslokaler i Alvesta kommun 
”,(kommunfilllméiktige § 62, 2012-05-02 och reviderad KF § 127, 2013-11— 

19). 

Uppdra till kommunstyrelsen att under 2017 ta fram fdrslag till investe- 
ringsprocess infér budget 2019. 

Faststéilla resultat- respektive balansbudget 5r 2018-2020 fdr kommunen enligt 
M511 och Budget och déirmed anta den ekonomiska flerérsplanen. 

Anta resultat- och balansbudget fir 2018-2020 fdr VA-Verksamheten enligt 
Mél och Budget. 

Uppdra till néimndema/styrelsen att senast den 15 november 2017 besluta om 
verksamhetsplan med internbudget fdr 5r 2018 fdr information till 
kommunfullméiktige p51 decembersammantréidet 2017. N'eimndernas 

verksamhetsplaner ska ske med utgéngspunkt fré’m kommunfullméiktiges budget 
och de néirmare anvisningar som utfiirdas om budgetarbetet frén kommunstyrelsen 
(kommunledningsfdrvaltningen). Néimndernas uppdrag avser bide drift och 
investeringar. Néimnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan Ewen 

faststéilla en internkontrollplan fijr 2018 som éiven den ska informeras om till 
kommunfullméiktiges decembersammantréide 2017. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2018 omséitta 12°1n alternativt ta upp nya 
15m till ett totalt belopp p51 hégst 250 miljoner kronor. 

Uppdra till kommunstyrelsen att besluta 0m centrala strategiska anslag 5r 

2018 under gemensam finansiering. 

Uppdra till kommunstyrelsen att besluta omfiindre justeringar av bud get- ramar 
néimnderna emellan av budgetteknisk karaktéir. 

Uppdra till kommunstyrelsen att infdra ett upphandlingsutskott. 

Uppdra till kommunstyrelsen att fdrbereda genomfdrande av jéimstéilldhetsanalys. 
I uppdraget ingz‘ir att sévéil kartléigga som att lémna férslag p51 metod och 
omfattning av analysen. 

Justel‘ingsmfinnens 

W 

V 

Beslutsexpediefing Utdlagsbestyrkande
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och besluta om en 

resursférdelningsmodell som hanterar faktiskt utfall avseende 
volymfdr'eindringar géfllande omsorgsnéimnden och 
utbildningsnéimnden. Den finansiella fo'rutséittnjngen firms som 
strategiskt anslag. 

Uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 utarbeta en modell fdr éver~ och 
underskottshantering. 

Uppdra till omsorgsnéimnden att se (fiver Villkoren fdr personer som deltar i daglig 
verksamhet. 

Uppdra till omsorgsn'amnden att under planperioden avveckla delade turer. 

Uppdra till omsorgsnéimnden att 6ka andelen ekologiskt och néirproducerat i 

kostverksamheten. 

Uppdra till utbildningsnéimnden att stimulera fler enheter inom 
fdrskoleverksamheten fdr certifiering till Grén flagg. 

Okat medlemsbidrflg for 2018 till Véirends Réiddningstjéinst med 200 tkr. 
Finansieras frén ”Ovriga strategiska étgéirder”. 

Anta borgensram fdr de kommuniigda bolagen fit it 2018 (erséitter tidigare 
beslut). Ramarna innebér att kommunen sésom fdr egen skuld ingfir borgen 
enligt listan nedan med lénefdrpliktelser upp till ett totalt hégsta lénebelopp, 
jéimte dérpé lépande réinta och kostnader. Det totala hégsta linebeloppet ska 
beréiknas pé skuldebrevens respektive ursprungliga lé’mebelopp. 

Eglgg, mnkr Borgensramar Erggi; xig kgnggrg 159mg 
AllboHus Fastighets AB 1 150,0 30,0 
Alvesta Energi AB 120,0 10,0 
Alvesta Elnéit AB 60,0 5,0 
BIVA Bredband i Véirend 33,0 1,0 

Alvesta Renhéllning AB 0 0,3 
Alvesta Utveckling AB 35,0 3,0 
Alvesta Kommunféretag AB 70,0 6,0 
Husebv Bruk AB 0,0 1Q 
Summa borgensramar 1 468,0 

Justeringsmzinnens ©3ignk? Beslutsexpedienng Utdmgsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

Borgen fdr fdreningar pé’l 5,5 miljoner kronor fréin fir 2015 kan utékas Vid behov efter 
prévning i kommunstyrelsen. 

Avstér frén att delta i beslut 
Thomas J ohnsson (M) och Matz Athley (M) avstéir frén att delta i 
beslut. 

J usten'ngsméinnens sign Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 53 KS 2017/022.029 

Beslut om omférdelning av medel f6r utbkat antal platser 
f6r feriejobb sommaren 2017 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frén personalutskottet, daterat den 25 april 2017 
2. Tjéinsteskrivelse, daterad den 21 april 2017 

Redogérelse 
I budget fdr fir 2017 firms det budgeterade medel om 1 500 000 kronor fdr 
feriearbete. Detta motsvarar cirka 150 feriearbetare. Under fir 2017 har 320 
arbetsplatser anméilt intresse fdr att ta emot feriearbetare och det fir ungefair 
390 ungdomar som har 36kt plats fdr feriearbete. F (St att kunna tillsé‘ttta 

samtliga 320 platser bedémer personalavdelningen att 1 426 400 kr behéver 
tillskjutas budget. Personalavdelningen fareslér déirfdr personalutskottet att 
iiska medal frz‘in kommunstyrelsen fér att kunna erbjuda ungdomama dessa 
platser. 

Personalutskottet hari § 21 den 25 april 2017 fdreslagit 
kommunstyrelsen besluta att omfdrdela 1 426 400 kronor till 
feriearbete fdr att kunna erbjuda fler ungdomar feriejobb. 

Beredning 
PU § 21 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att omférdela 1 426 400 kronor till 

feriearbete fdr att kunna erbjuda fler ungdomar feriej obb. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att det ska Olnfdrdelas frz‘in strategiska kontot 
fdr fcireningsbidrag och integration. 

Protokollet ska skickas till 
Personalavdelningen 

Justen'ngsmiinnens 

SE.) 
Beslutsexpedien'ng Utdl‘agsbestyrkande%
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KS § 54 KS 2017/183.040 

Beslut om finansiering av snabbstéd integration fér 2017 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frén arbetsutskottet, § 36, daterat den 16 maj 2017 
2. Tj Einsteskrivelse, daterad den 5 maj 2017 
3. Ansbkan snabbstéd Hagaskolans IF, daterad den 5 maj 2017 
4. Ansékan snabbstéd Vislandaskolans IF, daterad den 5 maj 2017 
5. Arsrappofi 2016 Snabbstéd Integration, daterad den 10 februari 2017 
6. Beslutsprotokoll avseende snabbstéd integration, den 16 juni 2016 

Redogérelse 
Under 2016 genomfdrdes en fBrSéiksverksamhet med ett snabbst'o'd till 
fdreningar som arrangerade integrationsfréimjande aktiviteter. Stédet 
har kunnat sékas av fdreningar i Alvesta kommun och med maximalt 
5000 kronor per aktivitet. Med integrationsfréimj ande aktiviteter 
menas proj ekt, méten, samrnankomster, prova p5 aktiviteter, 
evenemang, kurser eller néitverk som fréimjar samverkan, dialog och 
(Skad férsté’lelse mellan olika kulturer och grupper i Alvesta kommun 
med meta. Bidrag bevilj as ej till enskilda medlems- eller 
triningsaktiviteter. Snabbstédet har uppskattats av fljreningarna och 
har varit till gléidje fdr 1né’mga. Béde asylsékande, nyanléinda 
invandrare och svenskar har varit delaktiga. Flera av aktiviteterna 
ansékte och genomfdrde fdreningar tillsammans. Det har varit 
geografiskt spritt frén Grimslév i séder till Torpsbruk i norr. Det har 
upplev’ts som okomplicerat att séka stédet. Ett antal fdreningar har 
friigat om en fdrl'eingning. Uppféljningar har inkommit flan de flesta. 
Hat uppfdljning saknats, har eventuell ny ansékan inte bevilj ats. 

Medel saknas i budget fér 5r 2017 och en fortséittning bedéms 
(inskvéird. 

Hittills har tV2°1 ansékningar inkommit avseende snabbstéd integration: 

1. Hagaskolans IF séker 10 x 500 kr = 5000 kr fbr miinadskort till 
ungdomar att kunna delta i olika fdreningars aktiviteter. Under 
2016 medgavs inga snabbstéd som riktade sig till enskilda. 

2. Vislanda skol IF séker 500 kr x 10 tillfallen fdr 
matlagningskurs fdr ensamkommande som idag ofta har eget 
boende. 

Beredning 
KSAU § 36 

lusteringsméinnens Sign 

W (J 
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Kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Snabbstéid Integration ska 

fortséitta under air 2017 och hanteras som under 2016. 
Finansiering sker fré’m strategiska étgéirder med 100 000 
kronor, och ska belasta anslaget Ovriga strategiska étgéirder. 
Beslutsattestant fdr utbetalningama 5r kommunchefen eller av 
kommunchefen utsedd delegat. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att inkomna ansékningar frén 
Hagaskolans IF och Vislanda skol IF hanteras enligt rutiner fdr 
2016 firs bidragsgivning. 

Protokollet ska skickas till 
Arbets— och beslutsgruppen: Samordnare, 
kommunledningsfdrvaltningen, kulturchef respektive ffitidschef pé 
kultura och fiitidsfdrvaltningen samt integrationsutvecklare p5 
fdrvaltningen fdr individ- och familjeomsorg. 

J ustefingsmfinnens Sign Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyl‘kande
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KS § 55 Dnr KS 2017/184.040 

Beslut om finansiering av Alvesta folkfest 2017 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frén arbetsutskottet § 37, daterat den 16 maj 2017 
2. Tj éinsteskrivelse, daterad den 9 maj 2017 

Redogérelse 
I september 2017 genomférs Alvesta Folkfest. Alvesta kommuns 
finansiering p51 215 000 kr fir tinkt att férdelas p5 fyra fdrvaltningar enligt 
nedan: 

Kultur- och fi‘itidsfdrvaltning 75 000 

Férvaltningen for individ— och familj eomsorg 70 000 

Utbildningsfdrvaltningen 25 000 

Kommunledningsfo'rvaltningen - niiringsliv 20 000 

Kommunledningsférvalmingen — centralt w 
Summa 215 000 

Medel saknas i budget fdr 5r 2017 fdr att centralt pfi kOImnunledningsfdr- 
valtningen finansiera 25 000 kronor enligt ovanstéende fdrdelning. 

Beredning 
KSAU § 37 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsfdrvaltningen 
delfinansierar med 25 000 kronor till Alvesta F olkfest 2017, som 
finansieras frén strategiska étgfirder och belastar anslaget Ovriga 
strategiska c‘itgc'irder. 

Protokollet ska skickas till 
Kultur- och fiitidsnéimnden 

Néimnden fdr individ- och familjeomsorg 

Utbildningsnéimnden

A 
J ustelingsméhmens signb Beslutsexpediefing Utdmgsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 56 Dnr KS 2017/150.042 

Godkénnande av ekonomisk uppfbljning per mars och april 
ménad f6r kommunledningsférvaltningen 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fré’m arbetsutskottet § 38, daterat den 16 maj 2017 
2. Tjéinsteskrivelse, daterad den 15 maj 2017 
3. Tjénsteskrivelse, daterad den 20 april 2017 

Redogbrelse 
Kommunledningsfdrvaltningen har en fiiréindrad organisation fré’ln och 
med 1 januari 2017. F brindringen har sin grund i att kultur— och 
fritidsavdelningen har 6verg5tt till my kultur- och fritidsnéimnd, med 
undantag av turism, beséksnéiring, landsbygdsutveckling och 
méteslokal/personalkafeteria, som tillhér kansliavdelningen idag. 

Kommunledningsférvaltningen redovisar inga stérre ekonomiska 
avvikelser fér perioden januari till mars 2017. Nettokostnader fér 
fdrsta kvartalet kvartal 2017 uppgfir till 16 miljoner kronor, Vilket 5r 

1,4 milj oner kronor léigre éin fdrra firet. Skfllnaden beror 
huvudsakli gen pé en snabbare debitering av interna intéikter samt mer 
réittvisande periodisering av 6vriga kostnader fdr férsta kvartalet 2017. 
Prognosen av helérsutfallet fdr kommunledningsfdrvaltingen éir 

negativ budgetavvikelse som uppgér till 0,5 miljoner kronor. 

Beredning 
KSAU § 38 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkéinna ekonomisk 

manadsrapport per 2017-03-31 fdr kommunledningsfdrvaltningen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkéinna ekonomisk 
mfinadsrapport per 2017-04—30 fdr kommunledningsfijrvaltningen. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Justeringsméinnens siij Beslutsexpedieflng Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 57 Dnr KS 2017/186.042 

Uppféljning av némndernas ekonomiska ménadsrapport 
per mars ménad 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frén arbetsutskottet § 39, daterat den 16 maj 2017 
2. Tjéinsteskrivelse, daterad den 20 april 2017 

Redogérelse 
Enligt beslut av kommunstyrelsen ska respektive néimnd uppréitta en 

fdrenklad ekonomisk rapport per sista mars, april, maj, september, 
Oktober och november minad. 

I rapporten, som baseras p5 utfallet till och med sista mars, framgér att 
nfimndema pro gnostiserar ett underskott p5 minus 27,9 milj oner 
kronor. Samtidigt méter ett pro gnostiserat 6verskott p5 gemensam 
finansiering p5 22,5 miljoner kronor. Detta innebéir, netto, att det 
prognostiserade underskottet per 2017-12-31 beréiknas till minus 5,6 
milj oner kronor jéimfdrt med budget. Det budgeterade resultatet fér 
2017 uppgér till 12,1 miljoner kronor Vilket betyder att resultatet 
prognostiseras till 6,7 miljoner kronor fdr 2017. 

Beredning 
KSAU § 39 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen 0m ekonomisk 
minadsrapport per mars ménad fdr samtliga néimnder. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Samtliga n'eimnder

A 
Justefingsmijnnens sigh Beslutsexpediefing Utdmgsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 58 Dnr KS 2017/187.001 

Beslut om organisation f6r folkhélso- och 
jfimst‘élldhetsarbete 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fréin arbetsutskottet § 40, daterat den 16 maj 2017 
2. Missiv, daterat den 8 maj 2017 
3. Férslag till organisation fdr folkhéilso- och jéimstéilldhetsarbete 

Redogérelse 
Kommunfullméiktige beslutade den 29 november 2016 i § 170 att anta en 

reviderad l'einsgemensam folkh'eilsopolicy fér Kronobergs léin. Vidare 
beslutade fullméiktige att uppdra till kommunstyrelsen att uppréitta en lokal 
handlingsplan fdr folkhéilsoarbetet i Alvesta kommun utifréin den 
lénsgemensamma folkhéilsopolicyn samt att den lokala handlingsplanen ska 
utvéirderas efter ett fir. 

F6r att kunna upprfitta och arbeta utifré’m en lokal handlingsplan fér 
folkhéilsoarbetet i Alvesta kommun kréivs en tydlig organisation fdr hur det 
kommunévergripande folkhéilsoarbetet ska bedrivas pz‘i sévéil politisk nivz‘i 

som pi tj finstemannanivfi. 

Vidare beslutade komnunfullméiktige den 29 mars 2014i § 37, att anta den 
Europeiska jémstéilldhetsdeklarationen och att underséka méjligheten att 
séka EU-bidrag fijr kommunens jéimstéilldhetsarbete. Fér att arbeta utifréin 
den Europeiska jémstélldhetsdeklarationen behévs ett fdrhéllningss'aitt som 
kallas ”jéimstéilldhetsintegrefing”. Detta éir en strategi fdr att né’l uppsatta 
jéimstéilldhetsmél och innebéir att ett jémstéilldhetsperspektiv integreras i alla 
led av beslutsfattande, planering och utférande av verksamheter. Aven f6r 
arbetet med jéimstéilldhetsintegrering utifré’ln jémstéil1dhetsdek1arationen 
kréivs en organisation fo'r hur det praktiska arbetet ska bedrivas. 

I uppréittad skrivelse redovisas ett fdrslag till organisation fdr det 
kommunévergripande folkhéilso— och jéimstéilldhetsarbetet i Alvesta 
kommun. Syftet éir att skapa en organisation med en tydlig samverkan 
mellan flirtroendevalda och kommunala tj éinsteméin inom fdrvaltningarna, 
héilsoréd, fdreningar och fdretag. Vidare att, i samverkan och med en 

helhetssyn, arbeta i ett halsofrémj ande, fdrebyggande och jémstéillt 
perspektiv. 

Beredning 
KSAU § 40 

/\ 
Justefingsmfinnens sign‘ 
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Kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta fdrslag till organisation fdr det 

konnnunbvergripande folkhéilso- och j'eimst'eilldhetsarbetet i Alvesta 
kommun enligt uppréittat fdrslag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge arbetsgruppen fdr folkhéilsa och 
jéimstéilldhetsintegrering i uppdrag att uppréitta lokala handlingsplaner 
fdr folkhéilso- och jémstéilldhetsarbetet i Alvesta kommun enlig’t 
fullm'aiktiges beslut i {2 170/2016 och § 37/2014. 

Protokollet ska skickas till 

Arbetsgruppen fo'r folkhéilsa och jéimstéilldhetsintegrering 

J usten'ngsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS § 59 Dnr KS 2017/189.007 

Beslut om de kommunala bolagens verksamhet varit 
f6renliga med det faststéllda findamél och inom 
befogenheterna 

Beslutsunderlag 
Protokoll fré’m arbetsutskottet § 41, daterat den 16 maj 2017 
Tjéinsteskrivelse, daterad den 10 maj 2017 

Intyg frén Alvesta Energi AB 
Intyg fré’m Alvesta Elnéit AB 
Intyg frén Alvesta Utveckling AB 
Intyg fré’m Alvesta kommunféretag AB 
Intyg frén Allbohus Fastighets AB 
Intyg frén Huseby Bruk AB 

9.1ntyg fran Bredband 1 Véirend AB 
10.1ntyg fran Alvesta Renhallnings AB 

.°°.\‘.O\.U‘:'>P°!°T‘ 

Redogérelse 
Kommunstyrelsen ska, i enlighet med kommunallagens 6 kap. 1 § 2 st, i 
firliga beslut préva om de kommunéigda aktiebolagen under fo'regfiende 

kalenderfir bedrivit verksamheten i enlighet med det faststéillda éindamélet 

med bolaget och att verksamheten utfo'rts inom ramen fijr de kommunala 
bolagen. 

Beredning 
KSAU § 41 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att faststéilla att nedanstéende bolags 
verksamheter har varit fdrenligt med det faststéillda kommunala éindamélet 

och utférts inom ramen fdr de kommunala befogenheterna; 

Alvesta Energi AB, Alvesta Elnéit AB, Bredband i Virend AB, 
Allbohus Fastighets AB, Alvesta Kommunfo'retag AB, Alvesta 
Utveckling AB, Alvesta Renhéllnings AB samt Huseby Bruk AB. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Samtliga kommunala bolag 

J usteringsm'émnens Sign 
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Kommunstyrelsen 

KS § 60 Dnr KS 2017/173.001 

Beslut om ny fbrbundsordning f6r kommunalfbrbundet 
Sydarkivera samt godkéinnande av Alvesta kommuns 
kostnadsandel i f6rbundet 2018 med plan 2019-2020 

Beslutsunderlag 
Protokoll frén arbetsutskottet § 42, daterat den 16 maj 2016 
Tjéinsteskrivelse, daterad den 9 maj 2017 
F érslag till ny fdrbundsordning fo'r Sydarkivera 
Protokoll fré'm férbundsfullméiktige § 5, daterat den 31 mars 2017 
Protokoll frz‘in fdrbundsfhllméktige § 4, daterat den 31 mars 2017 

. Verksamhetsplan fdr Sydarkivera 

QMPENPT‘ 

Redogbrelse 
Kommunalfdrbundet Sydarkiveras fdrbundsfullméiktige har den 31 mars 
2017 § 5 antagit en ny fdrbundsordm'ng att giilla frén och med den 1 april 
2017. 

Sydarkiveras fdrbundsfullméiktige har samma datum i § 4 antagit fdljande 
nya fdrbundsmedlemmar: Borgholms kommun, Eslévs kommun, 
Héissleholms kommun, H6rby kommun, Vadstena kommun, Vellinge 
kommun och Atvidabergs kommun. Beslutet baseras p5 inkomna 
avsiktsfdrklaringar frén respektive kommunstyrelse. I dagsléiget har 
Sydarkivera 18 fdrbundsmedlelmnar. 

Bestéimmelser fdr beslutsprocessen att anta ny fdrbundsordning finns i 
g'eillande fdrbundsordning daterad den 1 april 2017. Enbart kommuner och 
regionfdrbund som innan firsskifiet 2017-2018 beslutar om ny 
fdrbundsordning kommer att ombilda kommunalfdrbundet Sydarkivera. 

Férbundsordningen innehé'lller fdlj ande stérre féréindringar: 

o Styrelsen kan vara upp till 11 ledaméter och 11 erséittare 
o Styrelsen kan ta beslut 0m héjd anslutningsavgift fdr nya 

forbundsmedlermnar 
o Efter antagande av fdrbundsordningen detta fir (2017) behéver 

antagande av nya fdrbundsmedlemmar inge léngre tas av gamla 
medlemmars respektive fullméiktige utan kan beslutas av 
Sydarkiveras fdrbundsfullméiktige. Nya fdrbundsmedlemmar antar 
fdrbundsordningen i sin helhet. 

Fbrbundet har vidare antagit en budget fo'r 2018 och plan fdr 2019-2020. 
Fér 5r 2018 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per 
kommuninvé’mare. Fér Alvesta kommun innebéir det en summa om ca 536 
tkr fdr 5r 2018. /\ 

Justefingsménnens Sign 
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Kommunstyrelsen 

Beredning 
KSAU § 42 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fdreslér kommunfilllméiktige besluta att anta 

férbundsordning fér kommunalfiirbundet Sydarkivera i sin helhet 
inklusive bilagor med nya férbundsmedlermnar och budget 2018 
med plan fdr 2019-2020. 

2. Kommunstyrelsen fdreslér kommunfullméiktige besluta att godkéinna 
Alvesta kommuns del av kostnaden fdr kommunalfdrbundet 
Sydarkivera fir 2018 och planen fdr 2019-2020. Kostnaden uppgz‘ir 

till 27 kr per kommuninvénare. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullm'eiktige 

J usteringsméinnens sign 
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Kommunstyrelsen 

KS §61 Dnr KS 2017/190.140 

F6rslag till néringslivspolicy 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fré’m arbetsutskottet § 43, daterat den 16 maj 2017 
2. Tjéinsteskrivelse, daterad den 16 maj 2017 
3. Férslag till niiringslivsstrategi, daterad den 16 maj 2017 
4. F6rs1ag till néiringslivspolicy, daterad den 16 maj 2017 

Redogérelse 
I dagsléiget har Alvesta kommun ingen néiringslivspolicy eller strategi 
som ligger till grunden fdr hur kommunens organisation ska fdrhe‘illa 

sig till eller arbeta med néiringslivsfré’tgorna ur ett lokalt och regionalt 
perspektiv. Fér att kunna né kommunens Vision och mél éir en av de 
Viktigaste fdrutséittningarna att det finns ett starkt, Véixande néiringsliv 
som skapar arbetstillfeillen Vilkai sin fur generar 6kade skatteintéikter 
till kommunen. I néiringslivspolicyn anges p5 Vilket séitt kommunen 
ska fdrhélla Sig till néiringslivet och olika berérda omréden. 
I néiringslivsstrategin finns bakgrund och syfte med strategin, styrning, hur 
néiringslivsarbetet ska g5 till, Vilka utvecklingsomriiden som man ska jobba 
med(fokusomréden) och mél fdr dessa. 

Fér att arbetet med néiringslivsfrégorna ska bli framgé’mgsrikt b6r det vara 
V511 fdrankrat inom bé’lde kommunens egen organisation sé’wéil som i 
néiringslivet. 

Beredning 
KSAU § 43 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att remittera fdrslag till néiringslivspolicy- 

och strategi enligt bifogad séindlista fdr inhiimtande av synpunkter. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att fdrslag till néiringslivspolicy— och strategi 

éiven ska remitteras till de politiska partierna. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att remisstiden ska réda fram till den 1 

september 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Hygfi

A 
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KS § 62 Dnr KS 2017/121.000 

Beslut om f6rv§rv av aktier i Inera AB 

Beslutsunderlag 
Protokoll fréin arbetsutskottet § 45, daterat den 16 maj 2017 
Tjéinsteskrivelse, daterad den 21 april 2017 
Aktieéverlételseavtal, bilaga 1 

Anslutningsavtal, bilaga 2 

Aktieéigaravtal, bilaga 3 

Bolagsordning, bilaga 4 

Agardirektiv, bilaga 5 

Arsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

Redogérelse 
Féretaget Inera AB bildades 1999 och har hittills égts gemensamt av 
alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad p5 
utveckling av e—héilsa. Verksamheten riktar Sig till bide invénare och 
medarbetare inom Vérd och omsorg. Genorn bolaget sker samverkan 
kring gemensamma lésningar, gemensam infrastruktur och stéd fdr 
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjéinsterna firms till 
exempel 1177 Vérdguiden, UMO (Ungdomsmottagning péi néitet) och 
Journal via néitet. 

POSQMP‘P’N?‘ 

Frégan 0m findrat éigande och findrad verksamhetsinriktning fdr Inera 
AB har diskuterats under minga 5r. Inte minst har fdretréidare fdr 
landsting och regioner uttalat sitt stéd fdr en fdréindring som innebéir 
att verksamheten breddas och éiven omfattar kommunerna samt ger en 

néirmare anknytning till Sveriges Kommuner och Landstings, SKLzs, 
arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande fdrankrings- 
och beslutsprocess beslutade styrelsen fdr SKL den 7 oktober 2016 att 
godkéinna att SKL Féretag AB fdrvéirvar merparten av aktiema i Inera 
AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om 
att séilja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella 
tilltrédesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att 
képa fem aktier vardera och bli deligare p5 samma Villkor som 
landsting och regioner. 

Den findrade inriktningen fdr bolaget firms formulerad i 
aktieéigaravtal, bolagsordning och égardirektiv. Styrningen fiver 
bolaget sker genom éigarréd och bolagsstéimma. I bolagsstyrelsen finns 
15 ledaméter, med politiska fliretr'eidare — sex frz‘in kommunsidan, sex 

frfin landsting/regioner samt tre tj éinsteméin. Hittills har Ineras 
verksamhet alltsé varit inriktad p5 héilso— och sjukvérdsomrfidet, men 
genom det breddade égandet ska bolaget kunna verka inom betydligt 

J usten'ngsmfinnens Sign 

h 
Beslutsexpcdien'ng Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

fler verksamhetsomréden, till exempel skola, omsorg och 
samhéillsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delfigare i fdretaget, blir det m6jligt att 

képa tj finster fri’m Inera AB, utan fdregéende upphandling (genom det 

sé kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstifiningen). Som 

delégare kan kommunen ocksé vara med och pé’werka utvecklingen av 

di gitalisering i offentlig sektor. Ett breddat éigande ligger ockséi i linje 
med SKLzs uppdrag fir att fréimja och stédja samverkan mellan 
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lésningar. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen féreslér kommunfullméktige besluta att av SKL 

F6retag AB fdrvéirva 5 (fem) aktier i Inera AB fdr en k6peskilling 
0m 42 500 kronor, i enlighet med aktieéverlételseav’talet. 

2. Kommunstyrelsen fdreslér kommunfullm'aiktige besluta att 

godkéinna i firendet redovisat aktie'aigaravtal och att intréida som 

part i aktieéigaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 
3. Kommunstyrelsen fdreslfir kommunfullméiktige besluta att ge 

kommunstyrelsens ordférande i uppdrag att underteckna aktuella 
avtal tillsammans med utsedd kontrasignatér. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfilllméiktige 

J usten'ngsméinnens Sign 

Q 
Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 63 Dnr KS 2017/192.050 

Beslut om uppségning av avtal f6r Solsidan med avsikt att 
f6rv§rva byggnaden 

Beslutsunderlag 
Protokoll fré’m arbetsutskottet § 46, daterat den 16 maj 2017 
Tj'einsteskrivelse daterad den 5 maj 2017 
Hyresavta120150101 - 01H och 01R(bi1aga 1) 
Tilléigg nr 1 till hyresavtal (bilaga 2) 
Uppséigning av hyresavtal 20150101—01H och —OIR, med avsikt 
att fdrvéirva byggnaden (bilaga 3) 

6. Flyttbar byggnad p5 fastigheten Hégésen 2 

WPP’N!‘ 

Redogérelse 
Alvesta kommun hyr ett modulhus Vid Hégfisens éildreboende av 
fdretaget Nordic Modular. Det ursprungliga hyresavtalet (bilaga 1) 

gillde 2015-01—01 — 2019-12-31 men med anledning av fdrseningar 
med inflyttningen fdrskéts avtalstiden till att géilla 2015-02—01 - 
2020-01-31, vilket reglerats i ett tilléggsavtal (bilaga 2). 
Hyresavtalen éir undertecknade av fdrvaltningschefen fdr 
omsorgsf‘drvaltningen respektive ordfdranden fdr 
omsorgsnéimnden. 

Bashyran fdr byggnaden fir 2 127 tkr per 5r. Vid fdrléingning av avtalet 
efter fem air utgér bashyran 748 tkr per 5r. Efter tre fir fré’m avtalstidens 
bérj an har samt Vid hyrestidens utgé'mg har Alvesta kommun réitt att 
flirvéirva byggnaden. Alvesta kommun ska dé’l meddela detta senast nio 
méinader fdre hyrestidens utgéng. Byggnadens pris utgér efter tre it 6 

065 tkr och efier fem 5r 1 978 tkr exklusive mervéirdesskatt. 
Avetableringskostnad efter fem 5r éir 800 tkr(prisniv§1januari 2015) 
fér demontering till Nordic Modular och cirka 200 tkr fér fiterstéillning 
av mark, totalt 1 000 tkr. 

Byggnaden har ett tillfalligt bygglov som géller till 2019—08-01 med 
anledning av att detaljplanen inte till'eit ett permanent bygglov. Under 
hésten 2016 hat detaljplanen éindrats sé att ett permanent bygglov kan 
léimnas. 

Utredning avseende stéillningstagande fér fdrvéirv har gjOI’tS av 

kommunens byggsamordnare och utredare p51 omsorgsfdrvaltningen. 

Alvesta kommun féretr'aids som fastighetségare fdr Hégésen inklusive 
Solsidan av Férvaltningen fdr Samhéillsplanering. Omsorgsnéimnden 
ansvarar fdr stillningstagande av deras behov av lokalerna. Arendet 
b6r hanteras av férvaltningen fér samhéillsplanering med beslut av 

Justeringsméjnnens 
Sgt) 

Beslutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen om modulhuset ska képas loss efter tre fir, déi 

investeringsnivz‘in éir fiver fem milj oner kronor. 

Férvaltningschefen fdr Samhéillsplanering har tillskrivit Nordic 
Modular 0m uppséigning av hyresavtalet fré'm och med tre firs hyrestid 
med avsikt att kommunen fdrvéirvar byggnaden enligt avtalet. Detta 
fdr att avtalet kréiver ett sédant meddelande mfiste ges nio minader 
fdre den tid som géiller enligt avtalet och dé’l det annars skulle forléingas 
till fem firs hyrestid (bilaga 3). 

Vid ett fdrvéirv éindras omsorgsnéimndens hyreskostnad. I dagsléiget 
betalar omsorgsniimnden hela investeringsutgiften p51 fem 5r. Om 
modulhuset képs loss kan investeringsutgiften istéillet hanteras med 
komponentavskrivning, Vilket medfér att investeringsutgiften kan 
fijrdelas p51 flera fir. Den ekonomiska livsléingden fdr ytskikt éir 10 air, 

ventilation mm. 20 5r och fdr sj '2ilva byggnaden 30 fir. Den 
genomsnittliga ekonomiska livslz'ingden fdr byggnaden éir 27 air. 

Det innebéir att den érliga hyreskostnaden fdr omsorgsfiirvaltningen 
kan minska frén 4 254 tkr till 900 tkr fdr 5r fyra och fem. Fér fir sex 
och framéver 5r den firliga hyreskostnaden cirka 300 tkr léigre éin Vid 
en fortsatt fdrhyming. 

Beredning 
KSAU § 46 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fdrvéirva modulbyggnaden, kallad 
Solsidan, fréin och med den 2 februari 2018, till det avtalade priset 
6 065 tkr och att anvisa investeringsmedel fér fdrvéirvet. 

Protokollet ska skickas till 

Néimnden fér samhéillsplanering 

Omsorgsnéimnden 

/\ 
Justefingsménnens Sign 
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Kommunstyrelsen 

KS § 64 Dnr KS 2016/150.820 

Besvarande av motion (AA) angéende framtidsplanerna f6r 
Virdavallen och Hanaslévs fritidsomréde 

Beslutsunderlag 

PONQMPP’N!‘ 

Protokoll frén arbetsutskottet § 47, daterat den 16 maj 2017 
Tjéinsteskrivelse fre‘in kommunledningsfijrvaltningen, daterad den 9 maj 2017 
Protokoll frén kultur- och fritidsnéimnden § 15, daterat den 27 mars 2017 
Missiv frén kultur- och fritidsfdrvaltningen, daterat den 15 mars 2017 
Tj éinsteskrivelse frz‘in kultur- och fritidsfdrvaltningen daterat den 8 mars 2017 
Tj finsteskrivelse frén kultur— och fritidsfdrvaltningen daterad den 8 mars 2017 
Protokoll frén kommunfifllméiktige, § 20, daterad den 1 mars 2016 
Motion frén Alvesta Alternativet, daterad den 24 februari 2016 

Redogérelse 
I en motion frén Lars-Olof Franzén (AA), daterad 2016-02-22, yrkas att ”de 

framtagna Visionsarbetena fdr Hanaslév och Virdavallen bearbetas och 
léiggs fram fdr faststéillande” 

Kultur- och fn'tidsnéimnden har i beslut KFN § 15/2017 behandlat motionen 
och har fdreslagit kommunfullméiktige fdlj ande: 

1. 

2. 

Kultur- och fritidsnémnden fdreslér att kommunfullméiktige beslutar att 

anse motionen som besvarad. 
Kultur- och fritidsnéimnden fdresléir Even kommunfullméiktige besluta 
att ge kultur— och fritidsniimnden i uppdrag att utreda behov och 
kostnader fdr en utveckling av Hanaslévsomrédet, samt ge fdrslag p51 

hur en framtida drift och utbyggnad skulle kunna séikras, finansieras och 
organiseras. Utredningen bér ske i samverkan med Friluftsfriimj andet 

Alvesta och Alvesta SOK. 
Kultur- och fritidsnéimnden foreslfir kommunfullméktige besluta att ge 

kultur- och fritidsnéimnden i uppdrag att utreda de behov och (inskemél 
som finns fdr en fortsatt upprustning av Virdavallen. 

Arbetsutskottet har fdreslagit kommunfullméiktige fdlj ande findring 
avseende beslutspunkt 2, att utredningen bér ske i samverkan Ewen med 
Véixjé') kommun samt idrottsfdreningar i Véij med motsvarande 
verksamhet. 

Beredning 
KSAU § 47 

/\ 
Justen'ngsmiinnens 
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Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Ordfdranden, Per Ribacke (S) yrkar bifall till arbetsutskottets fcirslag 
till beslut. 

Lars—Olof Franzén (AA) yrkar bifall till kultur— och fritidsnéimndens 
fdrslag till beslut. 

Beslutsgéng 
Ordf‘dranden stiller det egna yrkandet mot Lars-Olof Franzéns (AA) 
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller det egna yrkandet. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fdreslér kommunfullméiktige besluta att kultur- 

och fiitidsnéimnden ges i uppdrag att utreda behov och kostnader 
fdr en utveckling av Hanaslévsomrédet samt ge flirslag p51 hur en 

framtida drift och utbyggnad skulle kunna sékras, finansieras och 
organiseras. Utredningen bér ske i samverkan med 
Frilufisfréimjandet Alvesta, Alvesta SOK och Véixjij kommun samt 
idrottsféreningar i Véixjij med motsvarande verksamhet. 

Kommunstyrelsen foreslér kommunfullméiktige besluta att kultur- 
och fi‘itidsnéimnden ges i uppdrag att utreda de behov som finns 
fdr en fortsatt upprustning av Virdavallen. 

Kommunstyrelsen fdreslér kommunfullméiktige besluta att 
motionen anses besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullméiktige 

776m 

/\ 
J ustefingsmijnnens Sign 
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KS § 65 Dnr KS 2016/569.880 

Besvarande av medborgarfbrslag angéende biblioteket i 

Grimslév 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fréin arbetsutskottet § 48, daterat den 16 maj 2017 

2. Tjéinsteskrivelse fréin kommunledningsférvaltningen, daterad den 8 

maj 2017 - 

3. Protokoll fré’m kultur— och fritidsnéimnden § 27, daterat den 27 

mars 2017 
4. Tjéinsteskrivelse fréin kultur- och fritidsférvaltningen, daterad den 

15 mars 
5. Protokoll frén kommunfullmiiktige § 135, daterat den 1 november 

2016 
6. Medborgarférslag, daterat den 18 oktober 2016 

Redogbrelse 
I ett medborgarfo‘rslag daterat den 18 oktober 2016 redo gérs fdr att 

bibliotekslokalen fdr att bibliotekslokalen i Grimslév inte éir léittillgéinglig 
fdr rérelsehindrade. Férslagsstfillaren fdreslér déirfdr att biblioteket i 
Grimslév bér flyttas till en lokal som éir mer léittillgéinglig fdr kommunens 
invé’mare. 

Kultur- och fritidsnéimnden har den 27 mars 2017 i § 17 féreslagit 
kommunfullméiktige besluta att avslz‘i medborgarfdrslaget. Kultur- och 

fritidsnéimnden bedémer att det i dagsléiget inte finns tillr'eickligt ekonomiskt 

utrymme fdr att méjliggéra de fdréindringar som kréivs fdr att flytta 
biblioteksverksamheten frén nuvarande lokaler. 

Beredning 
KSAU § 48 

Beslut 
Kommunstyrelsen fdreslfir kommunfullmiiktige besluta att avslii 
medborgarfdrslaget med héinvisning till att det inte firms tillréickli gt 

ekonomiskt utrymme fdr att méjliggéra de fdréindringar som kréivs fdr 
att flytta biblioteksverksamheten fréin nuvarande lokaler. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullméiktige 

Justefingsméinnens SigTK 
Beslutsexpediel‘ing Utdmgsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 66 Dnr KS 2016/548.510 

Besvarande av medborgarférslag angéende hastigheten pé 
Fornvéigen 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll frfin arbetsutskottet § 49, daterat den 16 maj 2017 

2. Tj 'ainsteskrivelse frén k0mmunledningsférvaltningen, daterad den 9 

maj 2017 
3. Protokoll frén férvaltningen fdr samhéillsplanering, daterat den 4 

april 2017 
4. Protokol] fréin kommunfilllméiktige § 133, daterat den 1 november 

2016 
5. Medborgarfiirslag, daterat den 10 Oktober 2016 

Redogérelse 
I ett medborgarfdrslag daterat den 10 oktober 2016 redo gérs fdr att 

den rédande hastigheten péi 40 km/h p5 Fomvéigen ofta 6verskn'ds. 

Férslagsstéillaren vill dérfdr att kommunen ska se fiver 
trafiksituationen pz‘i den berérda Végstréickan. 

Férslagsstéllaren har tidigare skrivit ett liknande medborgarfdrslag 

som besvarats av kommunfullméiktige den 1 november 2016 i § 150. 

Kmmunfullméktige valde att besvara medborgarférslaget enligt 
fifilj ande: Kommunfullméiktige beslutar att avslé medborgarfdrslaget 

med héinvisning till att det inte fdrenligt med kommunens 
hastighetsplan att héja hastighetsbegréinsningen p51 Fornvéigen. 

Néimnden fdr samhéillsplanering har den 4 april 2017 i § 28 fdreslagit 
kommunfullméiktige besluta att besvara medborgarférslaget enligt 
féljande: 

1. Medborgarférslaget kan anses besvarat i tidigare 
medborgarfdrslag. 

2. Synpunkterna i medborgarfdrslaget kommer att beaktas i pégéende 

planarbete. 

Beredning 
KSAU § 49 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fdreslér kommunfullméiktige besluta att anse 

medborgarfo'rslaget besvarat i tidigare stiillt medborgarfdrslag, 
besvarat av kommunfullméiktige den 1 november 2016 i § 150. 

Justeringsménnens Sign Beslutsexpediefing d emgsbestyvkande
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Kommunstyrelsen 

2. Kommunstyrelsen fdreslér kommunfullméiktige besluta att besvara 
medborgarfdrslaget genom att synpunkterna i medborgarférslaget 
kommer att beaktas i pégz‘iende planarbete. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullméiktige 

J ustefingsmfmnens sign Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyrkande

%



AlveSta Sammantr'a'desprotokoll Sida 

kommun Sammantrédesdatum 

2017-06-07 37(44) 

Kommunstyrelsen 

KS § 67 Dnr KS 2016/644.509 

Besvarande av medborgarfbrslag angéende transporter till 
och frén véigkajen i Vislanda 

Beslutsunderlag 
Protokoll frén arbetsutskottet § 50, daterat den 16 maj 2017 
Tj finsteskrivelse frén kommunledningsférvaltningen, daterad den 9 maj 2017 
Protokoll frfin fdrvaltningen fdr samhéillsplanering § 29, daterat den 4 april 2017 
Protokoll frén kommunfullméiktige § 162, daterat den 29 november 2016 
Medborgarfdrslag, daterat den 16 november 2016 

91:5.“pr 

Redogérelse 
I ett medborgarfdrslag daterat den 16 november 2016 redo gérs fo'r att 
inleveranser till VIDAs sfigverk i Vislanda sker via en 

omlastningsplats (omlastning frén jéirnvéigen till lastbil) som ligger 
mitt i Vislanda samhéille. Det medfér att alla lastbilstransporter fré'in 

j'airnvéigen mists ske genom samhéillet. Gatorna som utnyttj as éir smala 
och har mycket annan trafik, bland annat servicefunktioner sésom 

bensinmackar och restauranger/véirdshus, och inte minst en fdrskola 
p5 éstra Esplanaden samt kollektivtrafik. Gatorna utnyttj as Elven av 

cyklande eller géende barn till skolan. 
Férslagsstiillaren fdreslér att trafiken till och fré’m omlastningsplatsen 
ska ledas Via Elnaryd och A—betong (Slipersfabriken) och ut pa V'eig 

126. 

Néimnden fdr sanflléillsplanering har den 4 april 2017 i § 29 féreslagit 
kommunfullméktige besluta att besvara medborgarférslaget genom att 
fdrvaltningen fo'r samhéillsplanering kommer att beakta 
1nedborgarfdrslaget i en kommande utredning i frégan. 

Beredning 
KSAU § 50 

Beslut 
Kommunstyrelsen flireslér kommunfullméiktige besluta att besvara 
medborgarfdrslaget genom att medborgarfdrslaget kommer att tas i 
beaktande i en kommande utredning. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullméiktige 

Justefingsmamens s'wnk/ Beslutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 68 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Beslutslista fdr kommunstyrelsen, daterad den 29 maj 2017 
2. Delegationsbeslut, ekonomichef, daterat den 19 maj 2017 
3. Delegationsbeslut, kommunstyrelsens ordfdrande, daterat den 4 maj 2017 
4. Delegationsbeslut, kommunchef, daterat den 19 april 2017 

Redogbrelse 
Kommunstyrelsen tar del av fdlj ande delegationsbeslut fattade under 
perioden 2017-04—05 — 2017-05—29: 

0 Delegationsbeslut avseende fdrséiljning av andelar i (")hmans 

Utlandsfond A till ett véirde av 30 000 000 kronor investeras i 
fonden Didner och Gerge Global i enlighet med avtal med nya 
kapitalfdrvaltare frz‘in och med 2016—12-01. (ekonomichefsbeslut) 

o Delegationsbeslut avseende nominering till styrelsen fdr 
M6rrumséins vattenré’td 

(ordférande beslut) 
o Delegationsbeslut avseende ramfdréndfing i budget 2017 och 

framét gérs med 86.616 kronor frén utbildningsnéimnden till 
omsorgsnéinmden avseende lokalen Mésen (kommunchefsbeslut) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkéinna redovisningen av 
delegationsbeslut fattade under perioden 2017-04-05 — 2017-05-29. 

J usten‘ngsmfinnens 
Signy 
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Side 

Kommunstyrelsen 

KS § 69 

Anméilan av protokoll frén kommunstyrelsens utskott 

Redogérelse 
Kommunstyrelsen tar del av fdlj ande protokoll frén 
kommunstyrelsens utskott: 

Personalutskottets protokoll, daterat den 19 maj 2017 
Personalutskottets protokoll, daterat den 25 april 2016 
Personalutskottets protokoll, daterad den 28 mars 2017 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 28 mars 2017 
Arbetsutskottets protokoll, daterat den 14 februari 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anméila fdlj ande protokoll frén utskotten 
samt att légga dessa till handlingarna. 

SherUQT‘ 

J ustenngsmaumens @sia/ Beslutsexpedienng Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 70 

Meddelanden till kommunstyrelsen 

Redogérelse 
Kommunstyrelsen tar del av fdlj ande meddelanden: 

o Intresseférfrégan avseende en gemensam 6verf‘drmyndarnéimnd 
0 Néitverksproj ekt — En effektivare administration 

Besl ut 
Kommunstyrelsen noterar de redovisade meddelandena. 

Justen'ngsmiinnens sign 

K/ 
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Kommunstyrelsen 

KS § 71 Dnr KS 2017/006.020 

Information om sjukfrénvarostatistik f6r Alvesta kommun 
per mars och april ménad 2017 

Beslutsunderlag 
1. Sjukfrz‘invarostatistik f‘dr Alvesta kommun och fdr 

kommunledningsfdrvaltningen, daterad den 19 maj 2017 

Redog'drelse 

Kommunstyrelsen informeras om sjukfrénvarostatistik fér Alvesta 
kommun och fér kommunledningsférvaltningen per mars och april 
ménad 2017. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 72 

Information avseende firendet om nationalparken Asnen 

Redogérelse 
Kommunstyrelsen informeras angéende éirendet 0m nationalparken 
Asnen. L'einsstyrelsen 511‘ huvudaktér och ledande inom frégan. 

Renhéllning, kommunikationer samt skyltning till nationalparken 5r 
exempel p51 kommunala angeléigenheter. Alvesta kommun har varit 
med i hela processen sé remissvaret kommer att bli ganska kort. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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Kommunstyrelsen 

KS§73 

(")vriga frégor 
Kauko Antbacke (-) stéiller en fréiga om hur lénge del av Svampvéigen 
kommer att vara avstéingd. 

Ordfdranden svarar att det iir de som bor Vid Svampvéigen som 6nskat 
att Véigen ska vara avstéingd p5 grund av att det varit mycket 
”buskérm’ng” péi den Véigen. Ar det négon annan Véig/riktning som 
Kauko syftar p51 5r detta inte négot som ordfdranden har kéinnedom 
0m. 

Kauko Antbacke (—) stiller en fréiga ange‘iende information om 
nyanstéillda och information 0m befattningar p131 

kommunledningskontoret. F re‘igan som Vécks éir att kommunstyrelsen 
inte fér tillréicklig information om de som nyanstéills. 

Ordfo’randen svarar att det firms anstéillningsavtal och 
befattningsbeskrivningar pi de som anstéills pé 
kommunledningsfdrvaltningen. Ordfdranden och kommunchefen 
brukar Elven informera p51 kommunstyrelsen 0m gjorda rekryteringar 
och de tj énster som éir vakanta. 
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Information frén kommunchef 
Kommunchefen informerar om fiilj ande: 

o Det éir tvé ekonomitj éinster som 5r vakanta p51 

ekonomiavdelningen. Upphandlingsavdelningen éir behj iilplig i 
arbetet med att upphandla konsulttj inst fdr att téicka upp fdr 
vakansen. 

0 P5 en chefsdag har kommunen tillsammans med 
Arbetsfdrmedlingen, forsékringskassan och regionen diskuterat 
sjuktal och rehabilitering. 

o Inom kommunledningsfijrvaltningen har det pébérj ats en 
firscykelplanering infér 201 8. 
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