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Kommunstyrelsen 

KS § 100 Dnr 2016/489.000 

Information om barn och ungdomars hälsa och 
levnadsvillkor i Kronobergs Iän 

Redogôrelse 
Ingrid Edvardsson, folkhéilsoutvecklare pä Region Kronoberg 
informerar kornmunstyrelsens ledamöter om rapporten - Barn och 
ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs Iän. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om rapporten - Barn och 
ungdomars hälsa i Kronobergs län i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Just ingslnännens si 

g
a 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

"€91
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Kommunstyrelsen 

KS § 101 Dnr 2016/255.020 

Information om sjukfrénvarostatistik i Alvesta kommun och 
pä kommunledningskontoret för maj, juni och juli mänad 
2016 

Beslutsunderlag 
1. Sjukfränvarostatistik för Alvesta kommun juni och juli mânad, 31 

au gusti 20 1 6 
2. Sjukfréinvarostatistik för kommunledningskontoret juni och juli 

mänad, 31 augusti 2016 
Sjukfränvarostatistik för Alvesta kommun maj mânad, 6 juli 2016 

4. Sjulcfréinvarostatistik för kommunledningskontoret maj mânad, 6 
juli 20 1 6 

U.) 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ledalnöter informeras 0m sjukfränvarostatistik i 

Alvesta kommun och kommunledningskontoret för maj, juni och juli 
mänad 2016. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 0m sjukfränvarostatistik i 

Alvesta kommun och pä kommunledningskontoret för maj, juni och 
juli mânad 2016 i protokollet. 

Protokollet ska skickas tiIl 
Akten 

Jtlstefingslniinnens sign
t 

Haz 
Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande 

67k
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Kommunstyrelsen 

KS § 102 Dnr 2016/461.042 

Ekonomisk uppfëljning perjuli mânad 2016 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 5 september 2016 
2. Ekonomisk uppföljning ornsorgsnämnden per juli mânad, 30 

augusti 201 6 
3. Ekonomisk uppföljning utbildningsnämnden per juli mânad, 30 

augusti 2016 
4. Ekonomisk uppföljning nämnden flit individ- och familjeomsorg 

per juli mänad, 30 augusti 2016 

Redogörelse 
Pâ kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 augusti föredro gs 
helärsprognos per juli for omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt 
nämnden för individ- och familj eomsorgen. Med fömtsättningen att 
närnnden fôr samhällsplanering och kommunstyrelsen har ofôrändrad 
prognos jämfôrt med maj , är kornmunens totala helärsprognos per juli 
i stort sett oförändrad jämfört med uppföljningen per maj. 
Prognosen för är 2016 per juli indikerar ett negativt helärsresultat pä 
minus 4,6 miljoner kronor, inklusive effekt tillfàlligt statsbidrag 
flyktingstôd med 32 miljoner kronor. J ämfört med budgeterat resultat 
pä 11,5 miljon kronor är det en negativ avvikelse med 16 miljoner 
kronor. 
Förändringar i helärsprognosen per juli j ämfört med maj är följande: 

o +13 miljoner kronor bättre prognos fôr utbildningsnämnden 
hänfôrt till budgettillskott 2016, som finansieras av det 
tillfálliga flyktingstódet frän gemensam finansiering. 

o -l3 miljoner kronor fôr gemensam ñnansiering enligt punkt 
ovan. 

o +4,6 miljoner kronor bättre prognos för nämnden för individ- 
och familjeomsorg 

o +O,7 miljoner kronor bättre pro gnos fijr omsorgsnämnden 
o -4,8 miljoner kronor försämrad prognos för slutavräkningen 

skatteintäkter enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i augusti 2016. 

Enligt beslut i kommunfiillmáktige i maj 2016, ska redovisning av 
kommunens ekonomiska läge ske Vid Varje komrnunfu11rnäktigesarn— 
manträde. Pâ dagens sammanträde infonnerades kommunstyrelsens 
ledarnöter 0m försämrade skatteunderlagprognosen frân Sveriges 
Komrnuner och Landsting, SKL, den 15 augusti 2016. J ämfört med 
föregäende pro gnos i april, är det fôr ár 2016 en fôrsämring med 4,8 

J usteringslnännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

HQ



Sammanträdesprotokoll Sida 
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Kommunstyrelsen 

1nî1joner kronor. Fôr âr 2017 är det en fôrsämring med 17,8 mi1joner 
kronor, varav 9,6 miljoner kronor är hänfôrt till skatteintäkter och 
utjämning samt 8,3 miljoner kronor är hänfört till LSS-utjéimningen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslär fuflmäktige besluta att: 
1. notera informationen i protokollet om det ekonomiska läget 2016 

utifrân helârsprognos per juli, 

2. notera informationen 0m den försärnrade skatteunderlagprognosen 
frän Sveriges Kommuner och Landsting, SKL‚ den 15 augusti 
2016. J ämfôrt med föregäende prognos i april, är det för är 2016 
en fôrsämring med 4,8 miljoner kronor. Fôr âr 2017 är det en 
fôrsämring med 17,8 milj oner kronor, Varav 9,6 miljoner kronor är 
hänfôrt till skatteintäkter och utjämning samt 8,3 miljoner kronor 
är hänfôrt till LSS-utj ämningen, 

3. pâ kommunstyrelsens sammanträde den 18 Oktober äterigen 
aktualisera de ekonomiska förutsättningarna fôr 2017 utifrân ny 
skatteunderlagsprognos frân SKL den 5 Oktober 2016. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 

Nämnden för individ- och familj eomsorg 
Akten 

J uste11'ngsm€mnens sign 

HQ 79a 
Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 103 Dnr 2016/299.007 

Besvarande av revisionsrapport ”Övergripande granskning 
av intern kontroll” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 1 September 2016 
KS AU § 80, 30 augusti 2016 
Tjéinsteskrivelse, 22 augusti 2016 
Rapport, 26 april 2016 
Missiv, 26 april 2016 

.U‘:“S’°.“°."‘ 

Redogörelse 
Revisorerna överlämnade, i skrivelse daterad 25 april 2016, 
revisionsrapport "Övergripande granskning av intern kontroll" med 
begäran 0m svar pä rapporten till den 2 september. Revisionen önskar 
fä en redogörelse fïôr vilka âtgärder som kommer att Vidtas med 
anledning av rappoiten. 

I enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 30 augusti 
2016 beslutades att följ ande svar iämnas till revisorerna: 
Omrädet hat uppmärksammats i revisorernas risk- och 
Väsentlighetsanalys. Enligt 6 kap 7 § Kommunallagen beskrivs intern 
kontroll enli gt nedan: "Néimnderna skall Var och en inom sitt omräde 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mäl och riktlinj er 
som fullmäktige hat bestämt samt de fdreskrifter som gäiler fôr 
verksamheten. De ska ocksâ se till att den interna Kontrollen är 
tillräcklig samt att Verksamheten bedrivs pä ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

Granskningen hat genomtörts genom att följ ande revisionsfrâga ställs. 
Sker némndernas/kommunstyrelsens internkontrollarb ete 
ändamälsenligt? För att besvara frâgan har sex kontrollmäl granskats. 
Utifrän kontrollmälens uppfyllelse bedömer PwC att nämndernas och 
kommunstyrelsens interna kontrollarbete endast delvis är 
ändamälsenligt. I granskningen görs iakttagelser och bedömningar fór 
Varje enskild néimnd/styrelse. Därefter görs en revisionell bedömning 
och rekommendationer. 

Beredning 
KS AU § 80 

Justeringsméinnens sign 

$40: 

Beslutsexpedienng Utd1‘agsbesty1‘kande 

3361
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Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Anta tj änsteskrivelsen som sitt eget yttrande med tillägget att 
kommunstyrelsen har fór avsikt att genomföra en utbildning i intern 
kontroll fór kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 
Uppdra till nämnderna att skicka in sina respektive 
internkontrollplaner till kommunstyrelsen tillsammans med 
internbudgeten. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Akten 

J usteringsméinnens sign Beslutsexpedienhg Utdragsbestyrkande 

HQ QÙN
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Kommunstyrelsen 

KS § 104 Dnr 2016/127.041 

Förslag till kompletterande beslut till kommunfullmäktiges 
beslut om att anta Moderaternas budget 2017 med plan 
2018-2019 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 81, 30 augusti 2016 
2. Tjänsteskrivelse, 26 augusti 2016 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016, KF § 105/2016, att 
anta Moderaternas budget är 2017 med plan for är 2018-2019 och 
investeringsplan. För att fä ett komplett underlag for att Vidare kunna 
hantera budgeten och dess innehâll samt for att budgeten ska innehéilla 
de formella krav som ställs pâ en budget enligt kommunallagenl, 
behöver budgetbeslutet kompletteras. Beslut 0m komplettering ska 
fattas av kommunfullmäktige. 

Beredning 
KS AU ¿j 81 
Yrkanden 
Per Ribacke (S) med instämmande av Thomas J ohnsson (M), Thomas 
Haraldsson (C) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslär kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa mäl som har betydelse for god ekonomisk 
hushâllning for Alvesta kommun bäde ur ett 
Verksamhetsmässigt och finansiellt perspektiv enligt bîlaga 1. 
Ersätter tidigare skrivning i moderatemas budgetförslag sid 6 
och 7 avsnitt Vision och Mäl. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till ny kultur- 
och fritidsnämnd med tillhörande förvaltningsverksamhet med 
ikraftträdande 1 januari 2017 och komplettera beskrivningcn 
av nämnderna/styrelsens ansvarsomräde utifrän bilaga 2. 

3. Om det uppstär konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget 
och mäl ska styrelsen/nämndema agera och prioritera sä att 

l Se Kommunallagen (1991 :900), 8 kap Ekonomisk förvaltning och 9 kap Revision. 

Justeringslnännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

?@\
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Kommunstyrelsen 

budgetramen inte överskrids. Om de av kommunfullméiktige 
antagna rnälen inte kan uppfyllas ska detta prövas av 
fullméiktige. 

Budget 2017 utgär frän oförändrad skattesats om 21 :42 per 
skattekrona. Skatteintäkterna för budget- och planperioden 
2017-2019 baseras pá SKL:s (Sveriges Kommuner och 
Landstings) skatteunderlagsprognos frân slutet av april 2016. 

Driftbudget till nämnder och styrelser enli gt nedan: 

Néimnd/stvrelse tusentals kronor 
Kommunstyrelsen 89 739 
Överförmyndarnämnden 1 488 
Utbildningsnémnden 528 002 
Nämnden för individ- och familj eomsorg 85 420 
Ornsorgsnärnnden 3 1 5 1 02 
Nämnden för sarnhällsplanering 44 776 
Nämnden för mvndighetsutövning 174 
Summa nettokostnader verksamheten 1 064 701 
Gemensam finansiering 1 076 853 
Ärets resultat 12 152 

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs 
med ett anslag (netto; kostnader minus intäkter) per 
närnnd/styrelse. Kommande budgetomfördelningar under 2016 
som är lângsiktiga pâverkar slutliga driftramar för âr 2017. 

Fastställa resultat- respektive balansbudget âr 2017-2019 för 
Kommunen enligt bilaga 3 och därmed anta ekonomisk 
flerärsplan âr 2017-2019. 

Anta resultat- och balansbudget âr 2017-2019 för VA- 
Verksamheten enligt bilaga 4. 

Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 noVember 
2016 besluta om intern kontrollplan 2017 och preciserad 
internbudget för är 2017 samt flerärsplan för är 2018 och 2019 
för information till kommunfullméiktige pâ 
decembersammanträdet 2016. Nämndernas internbudgetar ska 
ske med utgângspunkt frän kommunfullmäktiges budget och 
de närmare anvisningar som utfardas om budgetarbetet frän 
kommunstyrelsen (kommunledningskontoret). Nämndernas 
uppdrag avser bäde internbudget för drifl och investeringar. 

Justeringsiniinnens sign 

WC: 
Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

9. Det är nämndernas utryrnrne i drifibudgeten soin styr 
nänmdernas investeiingsnivä. Respektive nämnd/styrelse har 
att besluta 0m vilka investeringar som ska genomfôras fôr ë 

varje enskilt investeringsproj ekt upp till 5 milj oner kronor. 
Kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsproj ekt 
med nettoutgift frân 5 milj oner kronor upp till 10 miljoner 
kronor. Investeringar därutöver fastställs av fullmäktige. 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2017 omsätta lân 
alternativt ta upp nya län till ett totalt belopp pä högst 250 
milj oner kronor. 

11. Uppdra till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) att 
hantera centrala anslag under gemensam finansering för dels 
täckning aV löneökningar enligt avtal (inklusive del i Värends 
Räddningstj änstfôrbund och motsvarande fôr förbundets 
pensionskostnader) och höj da arvoden till fôrtroendevalda och 
dels fór täckning aV öVriga strategiska ätgärder enligt Budget 
201 7. 

12. Uppdra till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) att 
genomfôra budgettekniska justeringar med anledning av beslut 
som rör fôrslag i regeringens ekonomiska propositioner eller 
Verksamhetsförändringar. 

13. Anta borgensram fôr de kommunägda bolagen 2017 (ersätter 
tidigare beslut). Ramarna innebär att kommunen sâsom fôr 
egen skuld ingâr borgen enligt listan nedan med 
läneförpliktelser upp till ett totalt högsta länebelopp, jämte 
därpä löpande ränta och kostnader. Det totala hôgsta 
lânebeloppet ska beräknas pä skuldebrevens respektive 
ursprungliga länebelopp. 

Miljoner kronor 
A11boHus Fastighets AB 1 150,0 
-”— Via koncernkonto 50,0 
Alvesta Energi AB 145,0 
-”— via koncemkonto 35,0 ‘ 

Alvesta Elnät AB 60,0 
-”- Via koncernkonto 5,0 
BIVA Bredband i Värend 25,0 
-”- via koncernkonto 2,0 
Alvesta Renhâllning AB 1,5 
-”- via koncemkonto 1,0 
Alvesta Utveckling AB 40,0 
-”- via koncemkonto 3,0 

J usteringsmännens si grx? Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

€71Mq
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Kommunstyrelsen 

Alvesta Kommunféretag AB, 70,0 
-”- via koncernkonto 6,0 
Huseby Bruk AB 0,3 

Bergen fôr fôreningar pá 5,5 miljoner kronor âr 2015 kan utôkas Vid 
behov efter prôvning i kommunstyrelsen. 

Avstàr frân att delta i beslut 
Lars-O1ofFranzén (AA) avstâr frän att delta i beslut. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullméiktige 

Akten 

Justeringsmännens sign 

HQ 
Beslutsexpediering 

?@\ 
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 105 Dnr 2016/337.041 

Besvarande av omsorgsnämndens anmälan om 
överskridande av budget 2016 

Beslutsunderlag 
1. KS AU ë 82, 30 augusti 2016 
2. KF § 81, 20juni 2016 
3. Skrivelse ON, 16 maj 2016 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden anmälde till fullmäktige i § 81/2016 om 
överskridande av budget. Kommunfilllméiktige beslutade att 
överlämna anmälan om överskridande aV budget till kommunstyrelsen 
fôr beredning. 

Enligt marsuppföljningens prognos fôrväntas omsorgsnärnnden ha ett 
resultat i form av ett överskridande med ca 13 miljoner kronor för 
2016. Omsorgsnämndens arbetsutskott har flireslagit 
omsorgsnämnden att alla enheter ska lämna fôrslag pä ätgärder som 
leder till en budget i balans. Ätgärderna ska innefatta risk— och 
konsekvensanalyser. I en skrivelse daterat 2015-05-03 skriver 
omsorgsnämndens ordfôrande att orsakerna till det nuvarande läget 
framför allt ¿ir tre: 
- Krafti gt ökande behov i hemtjänst och hemsjukvärd. 
— Hö g sjukfränvaro med ätfölj ande behoV av vikarier. 
- Ofôrmâga att hämta in tidigare beslutade besparingar och nedskärningar. 

Beredning 
KS AU § 82 
Beslut 
Kommunstyrelsen fôreslär komrnunfullmäktige besluta att: 

1. ge omsorgsnämnden 6 miljoner kronor i tillfalligt ramtillskott 
fôr âr 2016, 

2. det tillfalliga ramtillskottet fôr âr 2016 finansieras av det 
generella statliga statsbidraget fôr tillfälligt flyktingstôd 
201 5/201 6, 

3. Omsorgsnämnden ska âterrapportera en âtgärdsplan fôr en 
lângsiktig ekonomi i balans till kommunstyrelsen senast 
november 2016. 

Justeringsmännens signm Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

79x
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Protokollet ska skickas till 
Komrnunfullméiktige 

Akten 

J usteringsméinnens sign Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 106 Dnr 2016/465.420 

Beslut om uppdrag att ta fram förslag till 
drivmedelspolicy för Alvesta kommun 
Beslutsunderlag 
1. KS AU § 83, 30 augusti 2016 
2. Tjänsteskrivelse, 22 augusti 2016 

Redogörelse 
Kommunfullméiktige har den 27 Oktober 2015 antagit ”Energi- och 
klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kornmun”(§ 
134/2015). Det ôvergripande mâlet för energi- och klimatstrategin är 
att den direkta användningen aV fossila bränslen i kommunen senast är 
2030 i princip ska ha upphört. Energi- och klimatstrategin anger mäl 
för säväl kommunorganisationen som för kommunen som geografiskt 
omrädet. Vad gäller förnybara drivmedel är mälet att 
kornmunkoncernens alla personbilar/lätta lastbilar (ägda/leasingbilar) 
är 2020 ska köras pâ fôrnybara drivmedel. 
För att nä uppsatt mâl 0m fôrnybara bränslen krävs att fullmäktige 
fastställer en drivmedelspolicy för Alvesta kommunkoncern. 

Beredning 
KS AU § 83 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram 
förslag till drivmedelspolicy för Alvesta kommunkoncern. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunchef 
Akten 

Justefingsmiinnens sign Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande 

“q ?Ö7
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Kommunstyrelsen 

KS § 107 Dnr 2016/466.003 

Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnd 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 85, 30 augusti 2016 
2. Tjänsteskrivelse, 23 augusti 2016 
3. F örslag till reglemente för kultur-och fritidsnämnd 

Redogörelse 
Enligt kommunfullmäktiges beslut ”Budget 2017, plan 2018-2019” 
ska en ny nämnd inrättas för kultur- och fiitidsfréigor (§ 105/2016). 
Kornmunchefen hat i tj änsteskrivelse, daterad den 23 augusti 2016, 
föreslagit kommunstyrelsen att föreslä fullmäktige besluta att: 

1. anta ”Reglemente för kultur- och fritidsnämnd”, 
2. den nya kultur- och fritidsnämnden träder i kraft den 1 januari 

201 7, 
3. de i 1 kap. 5 § Reglemente för kultur- och fiitidsnämnden angivna 

ansvarsomrädena utgär ur kommunstyrelsens och 
utbildningsnämndens reglementen, 

4. 200 000 kr för kostnaden för arvoden och ersättningar till 
nämndens förtroendevalda finansieras frân kommunstyrelsens 
strategiska konto. 

Beredning 
KS AU § 85 
Yrkanden 
Lars-O1ofFranzén (AA) yrkar att: 
parker och grônomrâden infôrlivas i kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsomräde frân nämnden för samhällsplanering. 
Samordningsvinsterna kan Vara betydande när det gäller 
grönyteskötseln bäde när det gäller maskiner som personal. 
Kultur- och fritid har redan ansvaret för de kommunala badplatserna, 
Virdavallen, el-ljusspär och leder samt Hanaslôvsomrädet. 
Inom nämnden för samhällsplanering finns inga motsvarande 
samordningsvinster att göra i dagsläget. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar avslag pá Lars-O10fFranzén (AA) 
yrkande men bifall till arbetsutskottets fôrslag till beslut. 

J usteringsméinnens sign 

WC: 
Beslutsexpedieiing Utdmgsbestyrkande 

Ver?
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Kommunstyrelsen 

Thomas J ohnsson (M) instämmer i Thomas Haraldsson (C) 
bifallsyrkande. 

Beslutsgâng 
Ordfôrande (S) ställer Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande mot Thomas 
Haraldssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelscn bífaller 
Thomas Harladssons (C) yrkande. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslär kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta ”Reg1emente for kultur- och fiítidsnámnd” med fólj ande 
tillägg till 1 kap § 5: ”Framtagande av kulturella arrangemang for 
äldre och fimktionsnedsatta i samarbete med 
omsorgsfirvaltningen”. 
den nya ku1tur- och ffitidsnéimnden träder i kraft den 1 januari 
201 7, 
dei 1 kap. 5 fi Reglemente for kultur- och fritidsnämnden angivna 
ansvarsomrädena utgâr ur kommunstyrelsens och 
utbildningsnämndens reglementen, 
200 tkr for kostnaden för arvoden och ersättningar till nämndens 
förtroendevalda finansieras frän kommunstyrelsens strategiska 
konto. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullméiktige 

Akten 

Justeringsmännens Sign 

HQ 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS § 108 Dnr 2015/493.710 

Besvarande av motion (SD) angäende riktlinjer vid 
hämtning pà fôrskola 

Beslutsunderlag 
KS AU § 86, 30 augusti 2016 
Tjänsteskrivelse, 22 augusti 2016 
Yttrande frân utbildningsfôrvaltningen, 28 januari 2016 
KF § 123, 27 oktober 2015 
Motion, 10 oktober 2015 

.V‘:’>P’!"i“ 

Redogörelse 
I en motion frän Benny Lundh Johansson (SD) redo görs det for att det 
allt for ofta förekommer att bamens fôräldrar inte hämtar dem pá 
fórskolan, utan att hämtningen sker av ett äldre, icke myndigt syskon. 
Motionären menar att syskonhämtning pä Vissa förskolor förekommer 
sâ ofta att personalen förlorat Kontakten med barnets fôräldrar, vilket 
inte är bra for Varken barnet eller fôräldrarna. Motionären menar även 
att syskonhämtning kan innebära en fara for barnet, exempelvis kan 
det vara svârt for det äldre syskonet att ha uppsikt över trafiken och 
barnet samtidigt, säväl att hantera om andra olyckor sker längs vägen. 
Motionären föreslär därför att kommun tar fram riktlinj er som syftar 
till att reglera äldre syskons hämtning och lämning av sina yngre 
syskon pä fôrskolan. 

I ett yttrande frân utbildningsfôrvaltningen redogôrs det for att 
fórskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och fdrtroendefullt 
samarbete med hemmen. Hämtning och lämning av barnen pá 
förskolan kräVer kontinuerlig dialog och nära samarbete mellan 
förskolan och foräldrarna. I de fall fôräldrama har behov av att 
ôverlâta till annan närstâende att hämta eller 1ä1nna pá forskolan ska 
det föregäs av att bäda parter haft dialog där det tydligt har 
informerats om Värdnadshavarens ansvar. Utbildningsförvaltningen 
anser att hämtning och lämning pâ fôrskolorna i Alvesta kommun 
fungerar bra i dagsläget. 

Beredning 
KS AU § 86 
Yrkanden 
Benny Lundh Johansson (SD), med instämmande av Kauko Antbacke 
(KD) yrkar bifall motionen. 

Justelingslnännens sign 

HQ 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Beslutsgàng 
Ordförande (S) ställer Benny Lundh J ohanssons (SD) bifallsyrkande 
mot arbetsutskottets firslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets fôrslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fôreslâr fullrnäktige besluta att anse motíonen fôr 
besvarad med hänvisning till upprättad tj änsteskrivelse. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 

J usteringslnännens signm Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 109 Dnr 2015/510.619 

Besvarande av motion (SD) angäende studiebesök i skolor 

Beslutsunderlag 
KS AU § 87, 30 augusti 2016 
Tj änsteskrivelse, 22 augusti 2016 
Remissyttrande frân utbildningsfdrvaltningen, 28 januari 2016 
KF § 124, 27 oktober 2015 
Motion, 12 Oktober 2015 

5":'>.‘*’!\’.*‘ 

Redogörelse 
I en motion redo gör Benny Lundh Johansson (SD) for att skolan bör 
öka elevemas kunskap 0m olika yrkes grupper i samhället. De 
studieresultat en eleV uppnär i skolan och Valen de gör under sin 
skoltid fär stor inverkan pâ deras framtid. Fler elever bôr fâ en ôkad 
kunskap om Vilka yrkesgrupper som passar deras förmäga, Vilket 
skulle gagna bäde elevema och samhället. Skolan bör därför bjuda in 
föräldrar till skolan for att berätta 0m sitt yrke, det ska även ges 
möjlighet till studiebesök. Motionären föreslär kommunfullmäktige 
besluta att uppdra ät lämplig nämnd att i dialog med skoloma finna 
lämplig lösning som underlättar for föräldrar att tala 0m sina yrken 
samt arrangera studiebesök pâ deras arbeten. 
I ett yttrande skriver utbildningsfdrvaltningen att det är ett Viktigt 
inslag i skolan att bjuda in föräldrar for att ge elevema ett bra underlag 
for Val av utbildningsväg och yrke. Skolan har i uppdrag utifrän 
styrdokumenten, Skollag och Läroplan for grundskolan, 
forskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) att ge eleverna 
inblick i arbets-, förenings och kulturliv. Det innebär att skolan redan 
har ett ansvar att Visa eleverna olika utbildningsval och yrkesval. I 

Alvesta kommun har skolorna en gemensam plan for studie-och 
yrkesvägledning. I denna plan ska fôljande aktiviteter genomfôras: 

— Eleverna i ärskurs 1-3 fär besök av föräldrar som berättar som 
sitt yrkersliv, samt att eleverna intervjuar far-och morföräldrar 
0m sitt yrkersliv utifrân ett historiskt perspektiv. Eleverna fâr 
även gôra ett studiebesök per läsär. 

- I ärskurs 4—6 fär eleverna göra ett studiebesök per läsär. 
- Ärskurs 7-9 innefattar en mängd olika aktiviteter kring studie- 

och yrkesvéigledning, detta intensifieras i ârskurs 9 infór 
elevernas gymnasieval. 

J usteiingsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

rm 17€”
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Kommunstyrelsen 

Beredning 
KS AU § 87 
Yrkanden 
Benny Lundh Johansson (SD) med instéimmande av Kauko Antbacke 
(KD) yrkar bifall till 1notionen. 

Beslutsgâng 
Ordfôrande (S) ställer Benny Lundh J ohanssons (SD) bifallsyrkande 
mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslär fullmäktige att avslä motionen med 
hänvisning till att Alvesta kommun redan har en gemensam plan för 
Studie-och yrkesvägledning. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 

J usteringsmfinnens sign 

Ma 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 110 Dnr 2016/016.000 

Meddelanden 

Beslutsunderlag 
1. Utôkning av § 37a medlen — erséittning for att stärka och utveckla 

verksamhet med flyktingguide och familj ekontakter, 26 augusti 
201 6 

2. Utökning av § 37-tnedlen — Insatser och samverkan som bidrar till 
att skapa beredskap och underléitta etableringen 2016-2017, 26 
augusti 201 6 

3. Yttrande avseende ett nytt erséittningssystem for 1nottagandet av 
ensarnkommande barn och unga, 23 augusti 2016 

4. Skrivelse till Almhult angâende Welcome Centre, 22 augusti 2016 
5. Ansôkan 0m bidragti11Ung Fôretagsamhet Kronoberg, 15 augusti 

201 6 
6. Remissvar till Växj ö kommun angäende 

bostadsförsörjningsprogram, 15 augusti 2016 
7. Remiss frân Trafikverket angâende féreskrifter om avgífter, 30 

juni 201 6 
8. Ornsorgsnéirnndens svar till revisionen angäende intern kontroll, 

30 juni 2016 
9. Region Kronoberg- Kommunbesôk, 21 juni 2016 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följ ande meddelanden: 

Utökning av § 37a mcdlen — ersättning for att stärka och utveckla 
Verksamhet med flyktingguide och familj ekontakter. 
Utökning aV § 37-medlen — Insatser och samverkan som bidrar till 
att skapa beredskap och underlätta etableringen 2016-2017. 
Yttrande avseende ett nytt ersättningssystem fôr 1nottagandet av 
ensamkommande barn och unga. 
Skrivelse till Älrnhult angâende Welcome Centre. 
Ansökan 0m bidrag till Ung Fbretagsamhet Kronoberg. 
Remiss fréin Trafikverket angéiende fdreskrifter om avgifter. 
Remissvar till Växjö kommun angâende 
bostadsfdrsôrjningsprogram 
Omsorgsnämndens svar till revisionen angâende intern kontroll. 
Region Kronoberg- Kommunbesök. 

J usten'ngs1niinnens sign 

WO! 
Beslutsexpedienng 

174% 
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de redovisade meddelandena 
samt att ärendet om Welcome Centre ska lyftas upp som ett 
beslutsärende pä arbetsutskottets sammanträde den 4 Oktober 2016. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justerings1néinnens sign 

Ha 
Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 111 Dnr 2016/017.002 

Delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Beslutslista för kommunstyrelsen, 6 September 2016 

Redogörelse 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2016-06-22 — 2016-O9-O6. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de under perioden 2016-06-22 — 
2016-09-06 fattade delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Ha 
J usteringsméinnens sign Q Beslutsexpediefing Utdmgsbestyrkande
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KS§112 Dnr2016/115.113 

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och i 

kommunstyrelsens personalutskott 

Beslutsunderlag 
1. Entledigande, 14 juni 2016 

Redogörelse 
Sven Sunesson (C) har begärt att bli entledigad frân sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsens 
personalutskott. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Sven Sunesson (C) fiän sina 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och i 

kommunstyrelsens personalutskott. 

Kommunstyrelsen beslutar att som ny ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott och i kommunstyrelsens personalutskott utse Cristina 
Haraldsson (C). 

Protokollet ska skickas till 
Cristina Harladsson (C) 
Akten 
Personal 

J usteringsmännens signW Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 

2016-09-13 26(29) 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2016/013.000 KS§113 
Information fràn ordfërande och kommunchef 
Redogôrelse 
Ordfôrande informerar kommunstyrelsens ledamöter om fólj ande: 

Bredband - kommunstyrelsens ordfôrande har tillsammans med 
ôvriga kommuner i länet samt regionen tillskrivit regeringen om 
behovet av ókade satsningar pä bredbandsutbyggnad. 

Medborgardialog - ett fôrsta môte fôr medborgardialo g planeras 
till den 14 november 2016 och kommer att äga rum i Grimslöv. 
Huvudtemat är trygghet. Det har skickats ut en fórfrágan till 
lokalfôreningar 0m det finns andra ämnen som är av intresse att 
diskutera. 

Ordinaria Brottsförebyggande rädet har genomföt’: ett fôrsta môte 
efter sommaruppehâllet. Vid môtet gjordes en genomgäng av 
sommarens händelser och det diskuterades gemensamma âtgärder 
fór att fórebygga brottslighet. 

Näringslivsfrukost - En näringslivsfrukost har genomfôrts den 8 
September 2016med cirka 30 deltagare. Eilon Fransson fiän 
Svenskt näringsliv föredrog deras undersôkning kring 
féretagsklimatet i kommunen. 

Fiskevärdsföreningen - Det har genomfdrts ett möte mellan 
Alvesta kommun och fiskevärdsföreningen angäende 
förhällandena i norra Salen. Under mótet diskuterades även 
möjligheterna att söka LONA-bidrag fór restaurering och 
fôrbättring av vattenkvalîtén. 

Kommunstyrelsens presidium har träffat revisorerna för 
uppfôljning och sa1nta1. Revisorerna efterfrâgade mer spârbarhet i 

protokollen. 

Vislandabadet har invigts. Tidsplanen överskreds med cirka tvä 
Veckor, däremot verkar proj ektet ha klarat budgeten. Sedan badet 
öppnade har det haft mänga besôkare och varit uppskattat. 

Det pâgär en utredning 0m fôrsäljning av fastigheter som Allbohus 
hanterar. Det har genomförts intervjuer och en workshop som ska 
ligga till grund fôr utredningen. 

J usteiingsméinnens sign 

Wa 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Kommunchefen inforrnerar 0m att kommunledningskontoret frân och 
med juli mänad har en ny kanslichef Vid namn Lisa Äberg. 
Kommunledningskontoret har även nyli gen rekryterat en 
koinniunikationssamordnare som tillträder den 7 noveinber. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. notera informationen i protokollet, 

2. bjuda in Pär Sturesson, revisoremas sakkunniga biträde, till ett 
kornmunstyrelsesammanträde framôver for en information om hur 
kommunrevisionen granskar kornrnunstyrelsen och dess 
uppsiktsplikt, 

3. bjuda in Stefan Karlsson, VD for Alvesta komrnunforetag AB, for 
en information pâ nästa samrnanträde med kommunstyrelsen. 

Justeringsmärlnens sign 

Ha 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Van
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Kommunstyrelsen 

KS § 114 Dnr 2013/465.000 

Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Alvesta 
kommun 
Beslutsunderlag 
1. KS AU § 84, 30 augusti 2016 

Sarnrädsredogörelse, 30 augusti 2016 
Tjänsteskrivelse, 25 augusti 2016 
Bilaga remissyttranden frân Växjô kommun, Ljungby Kommun, 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, omsorgsfôrvaltningen, Region 
Kronoberg, 23 augusti 2016 
KS §65, 17 maj 2016 
KS AU § 59, 3 maj 2016 
Tj änsteskrivelse, 22 april 2016 
Förslag till bostadsfdrsérjningspro gram 

9°.\‘.°‘.U‘ 

PPP 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen gav 2013-10-29 kommunchefen i uppdrag att bilda 
arbetsgmpp för framtagande av riktlinj er för bostadsförsörjningen 
enligt lagen (2000: 1383) om kommunemas bostadsfdrsiirjningsansvar. 
Ett fôrslag till samrädshandling utarbetades och kommunstyrelsen 
beslutade 2016-05-17 att skicka ut fdrslaget pä samräd. Under 
samréidstiden har fem yttranden inkommit, varav tvâ med synpunkter. 
Samrâdet har sammanstéillts i en samrädsredogörelse som underlag för 
beslut 0m antagande av förslag till bostadsförsörjningsprogram och 
riktlinj er för bostadsförsörjningen för Alvesta kommun. 
Det totala behovet av nya bostäder patio ârs sikt bedôms vara 850- 
950 bostäder. Det behövs nya detaljplaner för 450-550 nya bostäder 
under samma tidsperiod. 

Beredning 
KS AU § 84 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslä kommunfullmäktige att: 
1. anta fórslag till bostadsförsörjningsprogram och riktlinj er för 

bostadsförsörjningen för Alvesta kommun, 
2. uppdra ät kommunchefen att ta fram fórslag till handlingsplan för 

2017-2018 för genomförandet av bostadsférsérjningsprogrammet. 
Uppfdljning ska ske ärligen i samband med ärsredovisningen. 

Justeiingsmännens sign 

‘HQ 
Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande 

‘F641
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Kommunstyrelsen 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 

K 

Justeringsméinnens sign Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande 

\‘L/(Q



Alvesta hammam~ 
Närvaro- och voteringslista vid kommunstyrelsens sammanträde 
2016-09-13 

Ordinarie Iedamôter csi; Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

1. Thomas Haraldsson C 1 

2. Thomas Johnsson M 1 

3. Rose-Marie Larsson S 1 

4. Frida Christensen S 1 

5. Birgit Andersson MP 1 

6. Mikael Johansson M O 
7. Cristina Haraldsson C 1 

8. Lars-Olof Franzén AA 1 

9. Kauko Antbacke KD 1 

10. Benny Lundh SD 1 

Johansson 
11. Per Ribacke S 1 

Ersättare 

1. Rolf Marklund S 
2. Vakant C 
3. Matz Athley M 1 

4. llich Idensjö S 
5. Adelisa Barakovic S 
6. Anita Thörn von Rosen MP 
7. Helen Gustavsson M 
8. Johnny Lundberg S 
9. Bôrge Nielsen V 
10. Bengt-Olof Söderström L 

11. David Kristiansson SD


