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Justerade paragrafer 75-76, 78-81 

Beslutande 
ledambter Per Ribacke (S), ordf. 

Thomas Haraldsson (C) 1:e Vice ordfdrande 
Thomas J ohnsson (M) 226 Vice ordfdrande. 
Rose-Marie Larsson (S) 
Frida Christensen (S) 
Birgit Andersson (MP) 
Mikael J ohansson (M) 
Lars—Olof Franzén (AA) 
Kauko Antbacke (-) 
Benny Lundh J ohansson (SD) 

Tjénstgérande 
erséttare Helene Andersson (C) 

Ovrig nérvarande 
erséttare Rolf Marklund (S) 

Bérge Nielsen (V) 

Utses a’ftJ'UStera Thomas Haraldsson (C) 

évriga de'tagare Kristiina Kosunen Eriksson, kommunchef 
Lisa Eriksson, sekreterare 
Ulf Arvidsson, byggsamordnare § 77
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Justering tid 00h plats Kommunledningsférvaltnjngen, Alvesta kommun, den 
261.juni 2012 klockan 15.00. 
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Ordférande K‘ ..................... 
Per 

' 
Cke (S) a Justerare ,; /fll\?fl%/\m . ..... 

Thomas Haral sson (C)
‘ 

Anslangevis 
Protokollet 'Eir justerat. Justeringen har tillkiinnagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsen 

Sammantrédesdatum 2017-06-26 
Anslaget under tiden 2017-06-27 — 2017—07—1 8 

F6rvaringsplats Kkummunl 'dijtningen, Alv_esta kommun 

ma 1% D ....... 
W 

....... 
.1v' :- 

/Llsa Erlksson 
1 J 

«./ 
Utdragsbestyrkande 

Justeringsméinnens Sign Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande
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Justerade paragrafer 

Beslutande 
ledambter 
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(")vrig nérvarande 
erséttare 
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(")vriga deltagare 

(”“7 f " 

( 
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Sammantréidesrum Salen, Alvesta kommun, den 19 juni 2017, klockan 09.00 — 

10.10. 

7% 
1% 

Per Ribacke (S), ordf. 
Thomas Haraldsson (C) 116 Vice 
Thomas J ohnsson (M) 2:6 Vice 
Rose-Marie Larsson (S) 
Frida Christensen (S) 
Birgit Andersson (MP) 
Mikael J ohansson (M) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Kauko Antbacke (—) 

Benny Lundh J ohansson (SD) 

Helene Andersson (C) 

Rolf Marklund (S) 
Bérge Nielsen (V) 

Thomas Haraldsson (C) 

Kristiina Kosunen Eriksson, 
kommunchef 
Lisa Eriksson, sekreterare 3L; 
Ulf Arvidsson, byggsamordnare § 18
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Justering tid 00h plats Kommunledningsférvaltningen, Alvesta kommun, den 
19"uni 2017 klockan 11.00. 

Sekreterare U )7W 
Ordfbrande 94 

Per Ribacke‘jiéfifi 
J ustera re W ’ 

Thomas Haraldsson (C) 

Anslag/Bevis 

Protokollet fir justerat. Justeringen har tillkéinnagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsen 

Sammantrédesdatum 2017-06-19 

Anslaget under tiden 20' 7-06-20 — 017-07-11 

F6rvaringsplats K mmunle 
' 

gsférvaltnjngen, Alvesta kommun 
Underskrifi 

Msa Eriksson 

V Utd ragsbestyrkande 

Justeringsminnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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§75 

Faststéllande av dagordning 

o Ordfdrande frégar kommunstyrelsen om utskickad dagordning kan 
godkéinnas och behandlas i fdljande ordning: 

Néirvaro 
Val av justerare 
Faststéillande av dagordning 
Information fréin ordfdranden och kommunchef 
Beslut om startbesked fér Mohedaskolans etapp 2, om- och 
tillbyggnad av skolan inklusive ny sporthall. 
Férslag till Remissyttrande ”F6rslag till bildande av 

Asnens nationalpar ” 
7. Godkéinnande av ekonomisk ménadsrapport per 2017-05— 

31 fo'r kommunledningsférvaltningen 
8. Uppféljning av néimndernas ekonomiska ménadsrapport 

per april och maj ménad 
9. évfiga irenden 

PHDS’JNt‘ 

.0 

o Ordférande frigar kommunstyrelsen om ett éirende avseende ” 

Medfinansiering och medfinansieringsintyg fdr projekt Vislanda 
aktivitetspark” kan behandlas under arendet 9, 6vriga frégor. 

o Ordfdrande frégar kommunstyrelsen om néigon 6vrig ledamot 
avser att lyfta upp négon 6vrig éirenden. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utskickad dagordning godkénns och 

behandlas enligt ovanstéende ordning. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att firendet angéende” Medfinansiering 

och medfinansieringsintyg fdr proj ekt Vislanda aktivitetspark ”ska 

behandlas under firende 9, 6vriga arenden. 

Justeringsminnens sign Beslutsexpediering Utdlagsbestyrkande”%
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KS§76 

Information frén ordfbranden och kommunchef 

Redogérelse 
Ordfdranden informerar 0m fdlj ande: 

Beslutsunderlaget avseende érende ”beslut 0m uppséigning av 

avtal fo'r Solsidan med avsikt att fdrvéirva byggnaden” (beslut i 

kommunstyrelsen den 7 juni 2017 i § 63) var felaktig’t. Ordfdrande 

informerar 0m att den minskade hyreskostnaden fdr 5r fyra och 

fem blir per fir 1,2 miljoner i stéillet fijr det som stér i 
beslutsunderlaget, 3,0 miljoner. 

Berékningen i mél och budget 2018 med plan 2019-2020 utgér 
fré’m den felaktiga summan, ordfdrande informerar om att summan 

ska korrigeras. 

Ordférande frz‘igar kommunstyrelsen 0m hur de Vill hantera de 

beslutet som fattats avseende férvéirv av Solsidan. Ordférande 

firmer att kommunstyrelsen anser att det éir tillréickligt med en 

r'eittelse som noteras i dagens protokoll. 

Kommunchefen informerar 0m fdlj ande: 

Semesterschemat fdr samtliga chefer och vem som erséitter dem éir 

fardigstéillt. Behéver ledaméterna kontakta en chef eller 
tillfdrordnad chef under semestern firms detta schema tillgéingligt. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens noterar informationen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att komplettera beslutet avseende 
” beslut om uppséigning av avtal fdr Solsidan med avsikt att 

fdrviirva byggnaden” (KS § 63/2017) genom att notera réttelsen i 

protokollet. 

Justen'ngsmiinnens sign Beslutsexpediefing Utdmgsbestyrkande
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KS § 77 KS 2017/214.291 

Beslut om startbesked f6r Mohedaskolans etapp 2, om- och 
tillbyggnad av skolan inklusive ny sporthall. 

Beslutsunderlag 
1. Tjéinsteskrivelse, daterad den 12 juni 2017 
2. Ritning, daterad den 12 juni 2017 

Redogfirelse 
Om- och tillbyggnad av Mohedaskolans matsal och kék, etapp 1, éir i sitt 
slutskede. Detta (etapp 1) fir en av flera om- och tillbyggnader som planeras 
att géras Vid Mohedaskolan. Vid planeringen aV etapp 2 har planeringen 
utgétt frén hur dessa ombyggnader paverkar skolans verksamhet och hur 
gmomfbrandetiden fdr byggnationerna ska underléittas. Mélet med 
projekteringen har varit att skapa lokaler som ger fdmtséittnjngar fdr att 
bedriva en undervisning enligt géillande lagar/fdrordningar fBr det antal 
clever som, enli gt kommunens befolkningsprognos 2025, firms inom 
upptagningsomréidet. 

Arendet om staflbesked fdr etapp 2 var uppe i kommunstyrelsen den 7 juni 
2017 som ett infonnationséirende. 

Genomfdrandet av etapp 2 har varit ute pé anbudsréikning. Entreprenér éir 

tilldelad entreprenaden under fdrutséittning att kommunfullmfiktige beslutar 
om startbesked. Proj ektkostnaden fdr genomfdrandet av byggnation av 
légstadiet, bibliotek och sporthall uppgér till 92 357 000 kr. 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson (MP) och Thomas 
J ohnsson (M) yrkar bifall till kommunledningsfdrvaltningens fdrslag 
till beslut. 

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

sporthall, men avslag till byggnation aV biblioteket. 

Beslutsgéng 
Ordférande stéiller Thomas Haraldssons (C) m.fl. bifallsyrkande mot 
Lars-Olof Franzéns (AA) éindringsyrkande, och firmer att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Thomas Haraldssons (C) 
m.fl. bifallsyrkande. 

Vetering begéirs och ska verkstéillas. 

Ordféranden utser Thomas Haraldssons (C) m.fl. bifallsyrkande till 
huvudfdrslag. Om ledamétema vill résta pé bifallsyrkandet ska 
ledambtema légga en ja-rést. 

J usteringsménnens Sign Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande
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Ordféranden utser Lars-Olof Franze’ns (AA) éndringsyrkande till 
motfdrslag. Om ledaméterna vill résta pi éindringsyrkandet ska 

ledaméterna léigga en nej -r65t. 

Omréstnings genomfdrs. 

Efter genomférd omréstning finner ordfdranden, med 9 ja—rdster mot 2 

nej—réster, att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Thomas 
Haraldssons (C) m.fl. bifallsyrkande till 
kommunledningsférvaltningens fdrslag till beslut. 

Omrfistningsbila Ira 

Ordinarie Ja— Nej- Avstfir 
ledaméter riister rfister frfin att 

delta i 
beslut 

Thomas 
Haraldsson (C) 
Thomas 
J ohnsson (M) 
Rose-Marie 
Larsson (S) 
Frida 
Christensen (S) 
Birgit 
Andersson X 
(MP) 
Mikael 
Johansson (M) 
Lars-Olof X 
Franzén (AA) 
Kauko X 
Antbacke (—) 

Benny Lundh X 
J ohansson 

(SD) 
Per Ribacke X 
(S) 

>< 

>< 

>4 

>< 

Tj finstgfirande 
ersfittare 
Helene X 
Andersson (C) 

7 

Justefingsménnens sign Beslutsexpediering Utdxagsbestyrkande 
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Beslut 
1. Kommunstyrelsen fdreslér kommunfullméiktige besluta 0m startbesked 

fdr Mohedaskolans etapp 2, om— och tillbyggnad av skolan inklusive ny 
sporthall. Projektkostnaden uppgz‘ir till 92 375 000 kr. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullméiktige 

Justefingsménnens sign Beslutsexpedien'ng Utdl‘agsbestyrkande 

49% fl;



Alve-Sta Sammantrédesprotokoll Sida 

: I‘ommun Sammantrédesdatum 

2017—06—19 8(13) 

Kommunstyrelsen 

KS § 78 KS 2017/197.260 

Farslag till Remissyttrande ”F6rslag till bildande av Asnens 
nationalpark” 

Beslutsunderlag 
1. Tjéinsteskrivelse, daterad den 13 juni 2017 

2. Remiss fré’m naturvérdsverket, daterad den 23 maj 2017 

Redogérelse 
Naturvérdsverket har i samréd med Linsstyrelsen i Kronoberg, 
Alvesta kommun, Tingsryds kommun och Véixjé kommun tagit fram 
ett fo'rslag till en nationalpark som fir beléigen i véistra delen av sjén 
Asnen. Den fdreslagna nationalparken besté’ir av naturreservaten 

Bjurkéirr, Véistra Asnens 6Véir1d och Toftéisa myr, omréiden som ligger 
mellan dessa 5r naturreservat och en del omkringliggande Véirdefulla 

bar, vatten- och skogsomréden. Alvesta kommun stéiller Sig mycket 
positiv till fdrslaget. Kommunen vill i sammanhanget uttrycka att 

processen fdr framtagande av fdrslaget har varit givande och V5.1 

genomfijrd. 

Aktiviteter som exempelvis cykling och fiske fir Viktiga och allt mer 
efterfréigade aktiviteter inom beséksnéiringen. Férslagets entréer, 

m6jligheterna att tilléta cykling och bétar med motorer kommer, enligt 
kommunens mening, att bidra positiv’t till nationalparkens attraktivitet 
och fdlj aktligen éven till beséksnéiringen kring sj 6n Asnen. 

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till 
fdreliggande fdrslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 

Protokollet ska skickas till 

Naturvérdsverket 

Justeringsméinnens Sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

679‘ W
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KS § 79 KS 2017/216.042 

Ekonomisk ménadsrapport per 2017-05-17 far 
kommunledningsférvaltningen 

Beslutsunderlag 
1. Tj'einsteskflvelse, daterad den 15 juni 2017 

Redogbrelse 
Enligt beslut av kommunstyrelsen ska en fdrenklad rapport uppr'attas 

per sista mars, april, maj, september, och november. 

Budgeterade intéikter fdr fir 2017 5r 0,6 miljoner kronor légre éin 

redovisat éin intéiktsutfall fdr 5r 2016. Differensen beror p51 légre 
fdrvéntade intéikter fdr 5r 2017 in fdr fir 2016. 

Prognosen for int'aiktsutfall fdr fir 2017 skn'vs ner till 0,3 miljoner 
kronor. Detta beror p5 befarat intéiktsbortfall fér byggsamordning dé 
inga kommunala investeringar pégz‘ir fdr nuvarande. 

I likhet med fdregéiende ménads pro gnos (fiver utfallet fdr 
personalkostnader under 2017, prognosticeras en negativ avvikelse 
mot budget om 0,5 milj oner kronor Vid érets slut. Avvikelsen beror p5 
personalkostnader f‘cir Iokalsamordnare Vilket inte tacks inom kansliets 
befintliga personalbudget. 

Kommunledningsfdrvaltningens budgetram f‘cir 6vriga kostnader har 
6kat med drygt 1 111in on kronor i jfimfdrelse med fdregéende fir. 
Okningen avser bland annat kostnader fdr nytt centralarkiv och 6kat 
bidrag till Virends réiddningstj éinstfo'rbund. 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen pro gnosticerar en negativ 
avvikelse mot budget ange'iende helhetsutfall aV 6vriga kostnader. 
AVVikelsen som uppgér till 0,1 miljoner kronor beror p51 hégre 
lokalkostnader in budget med anledning av ombyggnation aV plan 6, 
samt héga system- och konsultkostnader Vid byte till SQL-server. 

Beslut 
Kommunstyrelsen godk'einner ekonomisk ménadsrapport per 2017-05- 
31 fdr kommunledningsfdrvaltm'ngen. 

Justeringsméirmens sign Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande
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KS § 80 KS 2017/227.042 

Uppf6|jning av néimndernas ekonomiska ménadsrapport 
per april och maj ménad 

Beslutsunderlag 
1. Tj'ainsteskrivelse, ekonomisk uppfdljning per maj, daterad den 19 juni 2017 
2. Tj éinsteskrivelse ekonomisk uppfdljning per april, daterad den 30 maj 2017 

Redogérelse 
Enligt beslut av kommunstyrelsen ska respektive némnd uppréitta en 

fdrenklad ekonomisk rapport per sista mars, april, maj, september, 

oktober och november. 

I rapporten, som baseras p5 utfallet till och med sista april, framgér att 
néimnderna pro gnostiserar ett underskott p51 drygt minus 20 milj oner 

kronor, Vilket fir en fcirbéittring pé néirmare 8 milj oner kronor, jéimfdrt 
med fdrra pro gnosen. Samtidigt méter ett prognostiserat 6verskott p5 

gemensam finansiering p5 drygt 22 miljoner kronor. Detta innebéir, 

netto, ett prognostiserat 6verskott per 2017-12-31 p5 drygt tvé 
miljoner kronor jéimfdfi med budgeterat resultat. Det budgeterade 
resultatet for 2017 uppgér till drygt 12 miljoner kronor vilket betyder 
att resultatet prognostiseras till drygt 14 miljoner kronor fdr 2017. 

I denna pro gnos hat hé'msyn inte tagits till realisationsvinster Vid 
fcirséiljning av fdrvaltade pensionsmedel som kommer att ske under 
201 7. 

I rapporten, som baseras p51 utfallet till och med sista maj, framgé’lr att 

néimnderna pro gnostiserar ett underskott p51 drygt minus 21 miljoner 
kronor, vilket iir en fdrs'aimring p51 nérmare 0,5 miljoner kronor, 
jiimfért med férra prognosen. Samtidigt méter ett pro gnostiserat 
6verskott pé gemensam finansiering p5 drygt 22 miljoner kronor. 
Detta innebéir, netto, ett prognostiserat 6versk0tt per 2017-12-31 pé 

knappt tvéi miljoner kronor jémfdrt med budgeterat resultat. Det 
budgeterade resultatet fdr 2017 uppgér till drygt 12 miljoner kronor 
Vilket betyder att resultatet prognostiseras till drygt 14 milj oner kronor 
fér 201 7. 

I denna pro gnos har héinsyn inte tagits till realisationsvinster Vid 
fdrséiljning av fdrvaltade pensionsmedel som kommer att ske under 
2017. 

Justeringsméinnens Sign Beslutsexpediefing Utdx‘agsbestyrkande 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen 0m ekonomisk 
ménadsrapport per april och maj minad fdr samtliga néirnnder. 

Justeringsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande%W
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KS § 81 KS 2017/220.040 

Ovriga éirenden 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse fré’m kommunstyrelsens ordfdrande, daterad den 16 juni 2017 

Redogérelse 
Kommunstyrelsen ska behandla firendet angz‘iende medfinansiering 
och medfinansieringsintyg fdr proj ekt Vislanda aktivitetspark. 

Vislanda skolidrottsférening hat framfdrt Emskemél till Alvesta 
kommun om medfinansiering av proj ekt” Vislanda aktivitetspark”. 
Proj ektet fir initierat av Vislanda skolidrottsférening och handlar 0m 
att anléigga en aktivitetsyta med manga olika m'c'sjligheter for idrott och 
aktivitet. Skolidrottsfdreningen avser att anséka om bidrag hos 
J ordbruksverket ur EU:s 1andsbygdsutvecklingsprogram. 

Proj ektets totala kostnad lair 3 513 659 kronor. Leader Linné Sméland 
har beslutat medfinansiera proj ektet genom att bevilja bidrag med 55 

procent, maximalt 1 932 512 kronor. 250 000 kronor har beviljats i 
finansiering fré’m Smélandsidrotten. Fbr att erhélla bidraget fri’m 

J ordbruksverket 5r det 6nskvéirt med ett medfinansieringsintyg frén 
Alvesta kommun fdr resterande del, det vill séiga 1 300 000. 
Medfinansiering séks Ewen hos flera aktérer och fdreningar. Fbr att 
inte fiventyra projektets finansiering och géra det méjligt att anta 

offert innan oktober samt medverka till att proj ekt som initierats av 

ungdomar i Vislanda skolidrottsfdrening genomférs utfeirdar Alvesta 
kommun att medfinansierings som biléggs skolidrottsfdreningens 
ansékan till J ordbruksverket 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Alvesta kommun fdrbinder Sig 

héirmed att utfzirda medfinansieringsintyg som innebéir att 
kommunen bidrar med den summa som kvarstér efter att bidrag 
lémnats fré’m 6vriga aktérer, dock med maximalt 1 300 000 konor. 
Kommunens bidrag baseras pé den kostnad som J ordbruksverket 
godk'einner som bidragsunderlag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Vislanda skolidrottsfdrening 
ansbkan till J ordbruksverket ska behandlas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 29 augusti och déirefter aV kommunstyrelsen den 
12 september 2017 

Juster'mgsmé'mnens Sign Beslutsexpedien'ng Utdmgsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

J ordbruksverket 

Leader Linné 

Justeringsméinnens sigh Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande/
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