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Kommunstyrelsen

Plats  och  tid Den  12 september  2017,  klockan  09:00-11:45

Samrnanträdesruinmet  Salen,  Central'plan  1, Alvesta  komrnun

Ajournering mellan Fg 92 och fi 93 kl. 10:30-10:45

Justerade paragrafer 82 - 109

Beslutande

ledamöter

Ej tjänstgörande

ersattare

Övriga  deltagare

Per Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)  1:e  vice  ordförande

Rolf  Marklund  (S) ersättare  för  Thomas  Johnsson  (M)  FS) 82-85

Thomas  Johnsson  (M)  2:e vice  ordförande  gg 86-109

Rose-Marie  Larsson  (S)

Frida  Christensen  (S)

Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)  ersättare  för  Birgit  Andersson  (MP)

Matz  Athley  (M)  ersättare  för  Mikael  Johansson  (M)

Cristina  Haraldsson  (C)

Lars-Olof  Fram6n  (AA)

Kauko  Antbacke  (KD)

Benny  Lundh  Johansson  (SD)

Rolf  Marklund (S) g5 86-109

Kristiina  Kosunen  Eriksson,  kommunchef

Sandra  Mowide,  komrnunsekreterare

Karl-Gustav Karlsson, personalchef %% 82-85
Thomas Ottosson, lokalstrateg g5 82-85
Patrik Karlsson, planarkitekt 55 86-92
Kjell  Rosenlöf, utvecUingschef 55 91-94
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Tid och plats  för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  22 september  2017  klockan  15:00  på
kornrnunledmngsförvaltmngen  i Alvesta  komrnun

Per  Ribacke  (S)

Kauko  Antbacke  (-)

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Anslagsbevis

Protokollet  för  kommunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkännagivits
genom  anslag  på kommunens  officiella  anslagstavla.

Kommunstyrelsen

2017-09-12

2017-09-25-2017-10-16

Alvesta  kornmun

owide

Utdragsbestyrkande

Juslterm<'g/smänn,Jns sign?. I Beslutsexpediering
Utdi'agsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 82

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Ordföranden  frågar  komrnunstyrelsen  om  utskickad  dagordning  kan
godkännas  och  behandlas  på dagens  samrnanträde:

1.  Närvaro.

2. Val  av  justerare.

3. Fastställande  av dagordning.

4. Information  från  ordföranden.

5. Information  från  kormnunchef.

6. Information  om sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  kornrnun  per
juli  månad  2017.

7. Besvarande  av remiss  angående  fördjupad  beskrivning  av Horda-

Ryd ku1turrni5ö av riksintresse.

8. Besvarande  av remiss  angående  fördjupad  beskrivning  av
Borshult,  kulturrniljö  av Riksintresse.

9. Besvarande  av remiss  angående  fördjupad  beskrivning  av

Torsås,  kulturrniljö  av Riksintresse.

10. Besvarande  av rerniss  angående  fördjupad  beskrivning  av Lyåsa-
Strörrföult,  kulturrniljö  av Riksintresse.

11. Besvarande  av remiss  angående  fördjupad  beskrivning  av

Härlöv,  kulturrniljö  av Riksintresse.

12. Besvarande  av remiss  avseende  "Cykla  i Gröna  Kronoberg".

13. Besvarande  av remiss  avseende  "Länstransportplan  för
Kronobergs  län  2018-2029".

14. Beslut  om uppdrag  att  ta frarn  plattform  för  erföetliga  e-tjänster.

15. Beslut  om stöd  till  bredbandsutbyggnad,  fiber.

16. Besvarande  av remiss  avseende  "Handlingsprogram  enligt  lag
om skydd  mot  olyckor"  samt  tillhörande  riskutredningar.

17, Yttrande  över  överenskornrnelse  mellan  parterna  i
Krissamverkan  Kronoberg.

18. Besvarande  av revisionsrapport  avseende  granskning  av
kormnunens  IT-verksamhet.

Justeringsmäm+ens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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2017-09-1  :

19. Besvarande  ay medborgarförslaget  angående  att tillsätta  en
grupp  för  utvecklingen  av centrumhandeln  inom  Alvesta  tätort.

20. Beslut  om  finansiering  av aktiviteter  för  ett tryggare  Alvesta.

21. Beslut  om  finansiering  av bidrag  till  att höja  standarden  på
brandsäkerheten  och  energiförbmkningen  i Folkets  Hus  i
Alvesta.

22. Beslut  om  finansiering  av bidrag  till  Vislanda  Skol  IF för
Vislanda  aktivitetspark.

23. Beslut  om  finansiering  av deltagande  i Sveriges  kormnuner  och
landstings  (SKL)  natverkspro)ekt  Effektivare  admimstration.

24. Beslut  om  hantering  av Ingvar  Ericssons  gåva  till  Torsgården.

25. Besvarande  av revisionsrapport  om  granskning  av nämndernas
hantering  av budgetunderskotten  samt  kornrnunstyrelsens

uppsiktsplikt.

26. Beslut  om  avgifter  för  babysim.

27. Svar  på remiss  om  regional  kulturplan  för  Kronobergs  län  2018-
2020  (handlingarna  publiceras  samrna  dag  som  sammanträdet).

28. Redovisning  av fattade  delegationsbeslut.

29. Meddelanden.

30. Övriga  ärenden.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag  till
dagordmng.

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpedierir+g Utdragsbestyrkande

Sida
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Information  från  ordföranden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

:o*  7-og-i  2

Redogörelse

Ordföranden  inforrnerar  bland  annat  koinmunstyrelsen  om  följande:

*  Det  har  genomförts  två  regionala  fomm.  På forumen

diskuterades  bland  annat  regional  bredandsstrategi,

kompetensförsörjning  och  framtidens  arbetsmarknadspolitik.

*  Alvesta  komrnun  och  polisen  har  haft  ett  gemensamt  möte  där
läget  inför  sommaren  diskuterades.

@ Det  har  varit  invigning  av Skateparken  i Grimslöv.

*  Demokratiprojektetharhaftredovisning,därpolitikerfrån

ungdomsrådet  och  föräldrar  var  inbjudna.  Ungdomarna  som
deltagit  i projektet  delgav  sina  erfarerföeter.

*  Det  har  genomförts  ett  möte  med  näringslivet  angående

trygghetsfrågor.  På mötet  deltog  kormnunen,  polisen  och
företagarna.

*  Brottsförebyggande  rådet  (BRÅ)  har  haft  ett  samrnanträde.  På
det  mötet  diskuterades  hur  läget  har  varit  i kommunen  under
sommaren.  Upplevelsen  hos  aktörerna  var  att  det  har  varit
lugnare  än tidigare  år.

*  Revisionen  har  haft  möte  med  representanter  för  Alvesta

kormnunföretag  AB  och  Allbohus  AB  för  att  diskutera

försäljningen  av Rådmannen.

*  ByggnationenavBasbo-huseniVislandaharpåbörjats.

*  Styrgruppen  för  äldreboendet  har  träffats  för  en genomgång  av
processen  som  är igång.  Första  upphandlingsmndan  är klar.

@ På arbetsutskottet  den  29 augusti  aktualiserades  ett  par  övriga

frågor,  bland  annat  om  el-laddningsplatser  och  prissättning  av

användandet  av  dem.  Förvaltningen  för  sarnhällsplanerings

hantering  av ramavtal  samt  frågan  om  att  gå  i borgen  för  Club
68 för  ett förvärv  av  Welands  lokaler  i Gåvetorp  diskuterades

också.

*  Antikrundan  besökte  Huseby  bmk  den  26 augusti  för  att spela

in  två  prograrn.  Programrnen  komrner  att  sändas  ibörjan  av år
2018.  Det  var  en välbesökt  tillställning  med  cirka  3000

besökare.  Det  var  cirka  1200-1500  personer  som  fick  sina
saker  värderade.

*  Valnämndens  presidium  har  haft  ett  möte  och  planerat  inför

första  mötet  med  valnämnden  som  är den  24  oktober.

*  Det  var  Folkfest  i Alvesta  den  1l  september.  Folkfesten  hölls  i
Folkets  hus.

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

*  Den  1l  september  hölls  också  en ceremoni  för  Alvesta

kornmuns  nya  svenska  medborgare.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Juste ' männens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 84

Inforrnation  från  kornmunchef

Redogörelse

Kommunchefen  presenterar  kommunens  nya  lokalstrateg  Thomas

Ottosson  för  komrnunstyrelsen.  Thomas  kormner  närrnast  ifrån

Karlshamnsbostäder  AB  där  han  arbetade  som  ekonomichef.

Kommunchefen  inforrnerar  även  kornmunstyrelsen  om  att:

*  Detharbörjatettparnyamedarbetarepåkans1iet.B1andannatenn7
överförrnyndarhand1äggare  samt  tre  extratjänster.

*  Det  träder  ikraft  en ny  lagstiftning  i maj  2018  som  heter  dataskyddsförordningen.
Det  är en omfattande  lagstiftning  somkomrner  ställakravpå  den  komInunala
organisationen.

@ Det  har  anställts  en vikarierande  kultur-  och  fritidschef  på  50 % fTån  1 sepiem"er
till  och  med  sista  december.

Beslut

Kormnunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

JuWsterings,männens sign?l Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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Information  om  sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  kommun

per  juli  månad  2017.

InformationsunderIag

1.  Protoko1lsutdragfrånpersona1utskottetsmöteden29augusti2017

2. SjukfrånvarostatistikförA1vestakormnunperjulimånad2017,dateradden21

augusti  2017

3. S1ukfrånvarostatistikförkornmunledningsförvaltningenperju1imånad2017,
daterad  den  21 augusti  2017

Redogörelse

Den  nya  personalchefen  presenterar  sig  för  kornmunstyrelsens

ledamöter  och ersättare.  Personalchefen  började  sin  tjänst  ijuni  månad

2017.

Personalchefen  inforrnerar  kormnunstyrelsen  om

sjukfrånvarostatistiken  för  Alvesta  kornrnun  per  juli  månad  2017.

Generellt  sett fortsätter  sjukfrånvaron  att stiga  inom  förvaltningen  för

individ-  och  familjeomsorg.  Aven  kornmunledningsförvaltningens

sjukfrånvarostatistik  har  ökat.  Sjukfrånvaron  inom

omsorgsförvaltmngen  och  förvaltningen  för  sarrföällsplanering  visar

en liten tendens till minskad s3ukfrånvaro. Antal långtidss)uka (59
dagar eller mer) har ökat pa samtliga förvaltningar sedan 3anuari

manad. Generellt sett stiger kvinnors slukfranvaro  mer an mannens.

Beslut

Komrnunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 86 Dnr  KS  201  7/162.106

Besvarande  av  remiss  angående  fördjupad  beskrivning  av

Horda-Ryd  kulturmiljö  av  riksintresse

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017

2. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  samhällsplanering,  daterad

den 9 augusti  2017.

3. Remiss  från  Länsstyrelsen  i Kronobergs  län  angående  fördjupad

beskrivning  av Horda-Ryd  kultun'niljö  av riksintresse,  daterad  den

27 april  2017

Redogörelse

Generella  synpunkter

Alvesta  kormnun  är positiva  till  framställandet  av fördjupade

riksintressebeskrivningar  för  att tydliggöra  värden  i och  hantering  av

de statliga  anspråken.  För  att beskrivningarna  ska  bli  användbara  är

det av stor  vikt  att  riktlinjer  är så tydliga  som  möjligt  och  inte

motsägelsefulla.

Om beskrivningen  av Horda-Ryd

I beskrivningen  finns  ett stort  fokus  på Horda  och  Boatorp,  som

Alvesta  kormnun  därrned  bedömer  som  särskilt  representativt  för

riksintresset.  Kommunen  vill  därför  framföra  möjligheten  att pröva  att

utelämna  Ryd  ur  riksintresset,  eftersom  kopplingen  är svag  såväl  i

riksintressebeskrivningen  som  i landskapet.

Av  beskrivningen  framgår  tydlig  att fornvård  krävs  för  att bevara

värden  och  därför  bör  det  klargöras  var  ansvaret  för  denna  fornvård

ligger.

Kornrnunen  ser det positivt  att det  framgår  att området  tål

vidareutveckling  genom  bebyggelseetablenngar.  Däremot  anser

kormnunen  att riktlinjer  rörande  omfattning  och  lokalisering  bör

tydliggöras.  Likaså  bör  hänvismng  och  bedömning  av riksintresset  i

förhållande  till  utbyggnadsornråden  som  pekas  ut i den  fördjupade

översiktsplanen  för  Moheda  (FOP  Moheda)  innefattas.  Länsstyrelsen

har  inte  funnit  det  medföra  påtaglig  skada  och  det är därför  av största

vikt  att långsiktigt  säkerställa  kommunens  markanspråk  genom  en

tydlig  riktlinje  i föreliggande  beskrivning.

Beskrivningens  riktlinjer  Om att rniljön  fortsatt  ska  vara  läsbar  innebär

ipraktiken  en stark  begränsning  av markanvändningen  och  därrned  ett

tydligt  ingripande.  Kormnunen  vill  framföra,  att riktlinjen  om  att

Justei'ingsmännens  sign
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tillstånd  enligt  2 kap.  KML  i regel  inte  bör  beviljas  är starkt

inskränkande  och  lämpligen  bör  omformuleras.  Utöver  monumentala

gravar  är fornlämningsmiljön  mycket  diffus  och  oftast  svagt  eller

obefintligt  läsbart  ilandskapet.  Särskilt  bör  möjligheten  att bevilja

tillstånd  för  ingrepp  i fossil  åkerrnark  och  idag  dolda  fornlämningar

starkt  övervägas.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att anta  förvaltningen  för

sarrföällsplanerings  yttrande  som  sitt  eget.

Protokollet  ska  skickas  till

Länsstyrelsen

JXusfte/ringsmännens sign?, I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande

Sida

10(50)



Jorr»ave"maUnQf
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-09-12
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Besvarande  av  remiss  angående  fördjupad  beskrivning  av

Borshult  kulturmiljö  av  riksintresse

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  29 augusti  2017

2. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  sarnhällsplanering,  daterad

den  9 augusti  2017.

3. Remiss  från  Länsstyrelsen  i Kronobergs  län  angående  fördjupad

besla"ivning  av Borshult  kulturrniljö  av riksintresse

Redogörelse

Generella  synpunkter

Alvesta  kormnun  är positiva  till  framställandet  av fördjupade

riksintressebeskrivningar  för  att tydliggöra  värden  i och  hantering  av

de statliga  anspråken.  För  att  beskrivningarna  ska  bli  användbara  är

det  av stor  vikt  att riktlinjer  är så tydliga  som  möjligt  och  inte

motsägelsefulla.

Om bes.krivningen  av  Borshult

Alvesta  kormnun  vill  framföra  det  positiva  i den  tydliga  karta  som

beskriver  känsliga  landskapsrum  och  stmkturer.

Den  föreslagna  riksintressegränsen  är en  blandning  av en

generaliserad  gränsdragning  (den  tidigare)  och  en klart  mer  definierad

och  noggrann  gräns  (nya  delar).  Komrnunen  bedömer  att föreslagen

gränsförändring  medför  stora  svårigheter  i att tolka  gränsen  i samband

med  framtida  ärenden.  Vidare  anser  kornrnunen  att gränsen  i dess

västra  del lämpligen  anpassas  till  den nya  vägsträckningen,  som  är en

naturlig  avgränsning  i landskapet.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att anta  förvaltningen  för

samhällsplanenngs  yttrande  som  sitt  eget.

Protokollet  ska  skickas  till

Länsstyrelsen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Besvarande  av  remiss  angående  fördjupad  beskrivning  av

Torsås  kulturmiljö  av  riksintresse

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 29 augusti  2017.

2.  Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  samhällsplanering,  daterad

den 9 augusti  2017.

3. Remiss  från  Länsstyrelsen  i Kronobergs  län  angående  fördjupad

beskrivning  av Torsås  kulturmiljö  av riksintresse,  daterad  den  27

april  2017

Redogörelse

Generella  synpunkter

Alvesta  komrnun  är positiva  till  framställandet  av fördjupade

riksintressebeskrivningar  för  att  tydliggöra  värden  i och  hantering  av

de statliga  anspråken.  För  att beskrivningarna  ska bli  användbara  är

det  av stor  vikt  att  riktlinjer  är så tydliga  som  möjligt  och  inte

motsägelsefulla.

Om  beskrivningen  av  Torsås

Alvesta  kormnun  ser positivt  på att det framgår  att området  tål

vidareutveckling  genom  bebyggelseetableringar.  Samtidigt  framgår  att

överföring  av jordbmksmark  till  annan  markanvändning  kan  medföra

påtaglig  skada  och  därrned  råder  stor  ovisshet  kring  hur  ny  bebyggelse

kan  möjliggöras  i befintliga  byrniljön.  Med  hänsyn  till  exempelvis

teknisk  infrastmktur  och  bevarande  av landskapsvyer  kan  en samlad

bebyggelseutveckling  vara  mest  rationell,  men  då krävs  också  en

avvägning  mellan  olika  riktlinjer  tillhörande  det  statliga  anspråket.  På

liknande  sätt  kan  riktlinjer  om att bevara  ett öppet  odlingslandskap

och  samtidigt  bibehålla  äldre  jordbruksstmkturer  vara  motsägelsefullt

eftersom  ett aktivt  jordbmk  ofta  fömtsätter  att det  finns  möjlighet  för

modernisering  och  rationalisering,  men  även  viss  möjlighet  till

avstyckning  av mark  för  kapitalförstärkning.

I riktlinjerna  framförs  att det är viktigt  att ny  bebyggelse  anpassas  i

skala, forrn och stmktur, till  befintlig. Vad som passar in i mi5ön kan
vara  en svår  tolkningsfråga  med  tanke  på att det,  som  även  framförs  i

riksintressebeskrivningen,  finns  ett mycket  variationsrikt

byggnadsbestånd  i ormådet.  Kulturrniljön  har  vuxit  fram  successivt,

med  kompletteringar  efter  sin  tids  ideal.

Justei'+ngsmännens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Det  är bra  att riksintresseområdets  gränser  förändras  för  att tydliggöra

de olika stmkturer som utgör värden i ku1turnni5ön. Vissa nya
gränsdragningar  kan  dock  ifrågasättas,  bland  annat  utökningen  av

riksintresseområdets  gräns  mot  Spjällsjön  i syfte  att inkludera

markskiftena  i sin  helhet.  Det  är tveksamt  om skiftena  i strandzonen,

som  främst  utgörs  av skogsmiljö,  är läsbara  i landskapet.  Kormnunen

anser  att kopplingen  mellan  Spjällsjön  och  byn  är inte  är tillräckligt

tydlig  för  att motivera  den nya  gränsen.  Utökningen  av gränsen  för  att

inkludera  hela  sjösänkningslandskapet  är mer  motiverad  eftersom

denna  gräns  även  är tydlig  i landskapet.  Däremot  bör  det  tydligare

framgå  vilka  värden  i sjösänknings1andskapet  som  är viktiga  att

bevara  samt  vilken  typ  av förändring  miljön  tål. Förändringar  av

jordbmksmiljöer  för  att  rationalisera  kan,  som  nämnts  ovan,  vara

nödvändiga  för  ett fortsatt  aktiv  jordbmk  och  bevara  ett öppet

landskap.

Det  framgår  i beskrivningen  av fornlämningsmiljön  i

riksintresseområdets  nordöstra  del,  att fornlämningsbilden  inte  är

särskild  framträdande  i landskapsbilden,  men  viktig  för  jörståelsen  av

byns  bakgrund  och  bebyggelsestruktur.  Kornrnunen  anser  att det är

viktigt  att kulturrniljövärdena  är tydliga  i landskapet  även  för

allmärföeten  för  att  kunna  motivera  utpekandet  som  riksintressant

kulturrniljö.  I Riksantikvarieämbetets  handbok  om  riksintressen  för

kulturrniljövård  frarngår  att "Det  är viktigt  att de riksfötressanta

kulturhistoriska  värden  som  finns  i områdena  är väl  tillgodosedda  och

tydliggiorda så att de kan upplevas och förstås av allmärföeten"
(Kulturrniljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 FB rniljöbalken -
Handbok,  rapport  från  Riksantikvarieämbetet  2014).  Den  fördjupade

riksintressebeskrivningen  saknar  även  riktlinjer  för  hur  man  ska

förhålla  sig till  fornlämningsmiljön.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att anta  förvaltningen  för

sarrföällsplanerings  yttrande  som  sitt  eget.

Protokollet  ska  skickas  till

Länsstyrelsen

Justeringsmämiens  sign
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Kommunstyrelsen

KS 5 89 Dnr  KS  2017/165.106

Besvarande  av  remiss  angående  fördjupad  beskrivning  av

Lyåsa-Strömhult  kulturmiljö  av  riksintresse

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterad  den  29 augusti  2017

2.  Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  samhällsplanering,  daterad

den  9 augusti  2017.

3.  Remiss  från  Länsstyrelsen  i Kronobergs  län  angående  fördjupad

beskrivning  av Lyåsa-Strörrföult  kulturrniljö  av  riksintresse,

daterad  den  24 april  2017.

Redogörelse

Generella  synpunkter

Alvesta  komrnun  är positiva  till  framställandet  av  fördjupade

riksintressebeskrivningar  för  att  tydliggöra  värden  i och  hantering  av

de statliga  anspråken.  För  att  beskrivningarna  ska  bli  användbara  är

det  av stor  vikt  att  riktlinjer  är så tydliga  som  möjligt  och  inte

motsägelsefulla.

Om  beskrivningen  av  Lyaåsa-Strömhult  .

Alvesta  kornmun  är positiv  till  att Strömhult  undantas  från

riksintresseanspråket,  eftersom  de kulturhistoriska  värdena  inte  längre

är läsbara  ilandskapet  och  därrned  enbart  är kopplade  till  eventuella

foianlämningar.

I beskrivningen  anser  kornmunen  att  det  saknas  en utförlig  bedömning

om  hur  och  varför  riksintresset  kopplas  mot  sjön  Lyens  strand.

Beskrivning  och  riktlin)er  tycks  mte  imiefatta  strandzonen  och

eftersom  kopplingen  till  bebyggelsecentrum  är mycket  svag  bör

strandzonen  utgå.

Bebygge1seutveck1ing  är starkt  knutet  till  brukande,  vilket  är en

fönitsättning  för  bevarande  av kulturhistoriska  värden.  Riktlinjen  om

tåligheten  för  ny  bebyggelse  är mycket  strikt  styrande  och  lämnar,

med  föreliggande  förslag,  små  möjligheter  till  komplettering  av

bebyggelsebeståndet.  Därmed  riskerar  riktlinjerna  förhindra

utveckling.

I de fall  riktlinjerna  är otydliga  eller  motsägelsefulla  hamnar

tolkningsförrnånen  hos  beslutande  instans.  För  den  enskilde

fastighetsägaren  utgör  riktlinjer,  som  beskrivits,  stor  ovisshet.  När

jordbmkande  förändras  eller  behov  finns  av avstyckning  för

komplettering  vid  generationsskifte  eller  kapitalförstärkning  riskerar

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

riktlinjerna  att drastiskt  inskränka  den  enskildes  möjligheter.  I

förlängningen  innebär  det stora  svårigheter  att  bevara  de

kulturhistoriska  värdena.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att anta  förvaltningen  för

sarrföällsplanerings  yttrande  som  sitt  eget.

Protokollet  ska  skickas  till

Länsstyrelsen

Justeringsmäruiens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS @ go Dnr  KS 2015/326.106

Besvarande  av  remiss  angående  fördjupad  beskrivning  av

Härlöv  kulturrniljö  av  riksintresse

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  samhällsplanering,  daterad

den 9 augusti  2017.

3. Remiss  från  Länsstyrelsen  i Kronobergs  län  angående  fördjupad

beskrivning  av Härlöv  kulturmiljö  av riksintresse.

Redogörelse

Generella  synpunkter

Alvesta  kommun  är positiva  till  framställandet  av fördjupade

riksintressebeskrivningar  för  att  tydliggöra  värden  i och  hantering  av

de statliga  anspråken.  För  att beskrivningarna  ska  bli  användbara  är

det  av stor  vikt  att riktlinjer  är så tydliga  som  möjligt  och  inte

motsägelsefulla.

Om  beskrivningen  av  Härlöv

Alvesta  komrnun  är frågande  till  beskrivningen  om  "förståelsen  om

byns  historia  som  till  stor  del  var  ekonomi  var  baserad  på  jordbmk  och

boskapsskötsel"  och  den följdändring  som  därav  föreslås  kring,  att

ekonomibyggnader  ska skyddas  mot  påtaglig  skada.  Detta  framgår

explicit  av konsekvensbeskrivningen  på s. 40. För  kormnunen  ter  det

sig  som  en statlig  intervention  i lovärenden,  utan  att ersattmng  kan

komrna  på tal. För  att det statliga  anspråket  ska  medföra  så uttryckligt

skydd  som  framgår  av beskrivningen  bör  staten  skydda  ornrådet

genom  reservatsbildning  eller  dylikt.

Kormnunen  vill  framhäva  vikten  av att riktlinjer  och  bedömningar  inte

blir  motsägelsefulla.  För  att bevara  och  utveckla  jordbruksbygder

(inklusive  fortsatt  hävda  odlingslandskapets  öppna  arealer)  krävs  ett

aktivt  brukande  och  aktivt  bmkande  innefattar  modernisering  och

rationalisering.  Därmed  måste  framtida  rationaliseringar  medges.

Samrnanfattningsvis  görs  bedömningen,  att nuvarande

riksintressebeskrivning  medför  inskränkningar  i hur  landskapet  ska,

kan  och  bör  brukas  i framtiden  och  därrned  är för  långtgående  i sin

beskrivning  av det statliga  anspråket.

Vägnätets  sträckningar  har  en charrn,  men  kan  behöva  modifieras  för

att säkerställa  framtida  behovet.  En  väg  byggd  för  hästskjutsar  bör

kunna  moderniseras.  Det  går att  modernisera  med  finess  och  var  tid

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

kan  bevaras  till  en viss  gräns.  Riktlinjen  om  att  be'vara  vägnätet  bör

därför  mildras.

Kormnunen  motsätter  sig,  att staten  med  sådan  föreslagen  tydlighet  i

riktlinjerna  pekar  ut  hur  planläggning  ska ske för  bevarande  av statliga

anspråk.  Vill  staten  bevara  har  staten  möjlighet  till  det, utan  att

försöka  ingripa  inom  det  kornmunala  planmonopolet.

Korrektursynpunkter

Komrnuneris  LIS-plan  är antagen  och  således  kan  informationen  på

sida 12 uppdateras.  Vidare  bör  bilden  på sida  17 flyttas  för  att inte

täcka  över  text  och  analyspunkten  på sida  21 förtydligas.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att anta  förvaltningen  för

samhällsplanenngs  yttrande  som  sitt  eget.

Protokollet  ska  skickas  till

Länsstyrelsen

Justeringsmäruiens  si Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS g 91

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-0912

Dnr  KS 2017/2"15106

Besvarande  av  remiss  avseende  "Cykla  i Gröna
Kronoberg"

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  29 augusti  2017
2.  Tjänsteskrivelse  från  kormnun1edningsförvaltningen,  daterad  den

25 augusti  2017

3. Remissbrev  om  remissbehandling  avseende  "Cykla  i Gröna
Kronoberg",  daterad  den 15 juni  2017

4.  Remiss  "Cykla  i Gröna  Kronoberg",  del 1, daterad  den 15 juni
2017

5. Remiss  "Cykla  i Gröna  Kronoberg",  del  2, daterad  den 15 juni
2017

Redogörelse

Den  15 juni  2017  inkom  en remiss  avseende  "Cykla  i Gröna
Kronoberg"  till  Alvesta  komrnun.  I en tjänsteskrivelse  från
kormnunledningsförvaltningen,  daterad  den  25 augusti  2017,  framgår
det  att  Alvesta  kornmun  välkomnar  initiativet  från  Region  Kronoberg
om  framtagandet  av det första  strategiska  dokumentet  om  hur  cykling
i länet  kan  utvecklas.

Cykla  i Gröna  Kronoberg  tar  i första  hand  upp  fysiska  åtgärder  längs
det statliga  vägnätet  itätorter  och  i anslutning  till  tätorter.  Av
kornmunledningsförva1tningens  tjänsteskrivelse  framgår  det  att
Alvesta  kornmun  vill  diskutera  principen  om  finansiering  och  avvisar
förslaget  om  kormnunal  medfinansiering.  Det  finns  en klar  risk  att en
utbyggnad  av cykelvägar  inte  kormner  att ske i den  takt  som  är
önskvärd  då kormnunerna  blir  tvungna  att prioritera  andra  kornrnunala
verksarrföeter  före  cykelvägar  i stråk  där  Trafikverket  är väghållare.

Av  tjänsteskrivelsen  framgår  även  några  ytterligare  synpunkter  som
Alvesta  kommun  vill  framföra  till  regionen.  Bland  annat  att:

@ objekt  AL4  och  VÄ2  (Alvesta-Gem1a-Växjö)  bör  prioriteras
högre  ilistan,  och  att

*  objektAL18(VäxjövägenMoheda)börläggasti1l

prioriterings1istan.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att anta  kormnunledningsförvaltningens

t)änsteskrivelse  som  sfö  eget yttrande.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS e, 92 Dnr  KS 2017/235.106

Besvarande  av  remiss  avseende  "Länsstransportplan  för

Kronobergs  län  20'18-2029"

Beslutsunderlag

1. Protokollfrånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad

den  21 augusti  2017.

3. Remissbrev  om  remissbehandling  av förslag  till

Länsstransportplan  för  Kronobergs  län  2018-2029,  daterad  den

30 juni  2017

4. Rermss-LänsstransportplanförKronobergslän2018-2029,

daterad  den  30 juni  2017

Redogörelse

I en tjänsteskrivelse  från  komrnun1edningsförvaltningen,  daterad  den  9

augusti  2017,  beskriver  förvaltningen  vad  de anser  om  remissen.  Av

tjänsteskrivelsen  frarngår  det  bland  annat  att kornmunen

humdsakligen  har  synpunkter  vad  gäller  följande  fem  områden:

*  Länsväg  126  förbi  Alvesta

*  Regionala  cykelvägar

*  Riksväg  23

*  Södra  länken  Växjö

*  Nationalparken  Åsnen

Förvaltningen  ställer  sig  positiv  till  att objektet  länsväg  126  förbi

Alvesta  prioriteras  och  hör  till  gruppen  större  investeringar.

Förvaltningen  instämrner  i förslaget  att innehållet  och  den uppskattade

kostnaden  sarnt  eventuell  kostnadsfördelning  behöver  utredas

ytterligare.  Vad  gäller  de regionala  cykelvägarna  bedömer

förvaltningen  att  modellen  för  samfinansiering  inte  är tillräckligt

förankrad  hos kornmunerna.

Tjänsteskrivelsen  anger  att framtida  brister  ikapacitet  på vägar  kan

komrna  att uppstå  omkring  den framtida  nationalparkenÅsnen.  Dessa

brister  är svåra  att fömtsäga,  men  frågan  bör  bevakas.  Samtidigt  bör

det  utredas  humvida  Regionen  kan  begära  särskilda  medel  från  staten

för  att säkerställa  god  tillgängligt  och  frarnkomlighet  till  och  inom

nationalparken.

I tjänsteskrivelsen  framförs  också  önskemål  om att  etappen  Huseby  -

Marklanda  prioriteras  i samband  med  ombyggnationen  av väg  23.

Juster+ngsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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I tjänsteskrivelsen  föreslår  kormnun1edningsförva1tningen  att

kormnunstyrelsen  beslutar  att anta  förvaltmngens  yttrande  som  sitt

eget.

På arbetsutskottets  sammanträde  den 29 augusti  2017  beslutade

arbetsutskottet  att lämna  vidare  ärendet  till  kornmunstyrelsen  utan  ett

förslag  till  beslut  i ärendet.

Yrkande

1.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  på ändring  av texten  om länsväg

126ikomrnun1edningsförva1tningens  tjänsteskrivelse.  Franz6n

föreslår  att  föl)ande  text  stryks  från  sknvelsen:

"Vidare  motsätter  sig kommunen  formuleringen  på sid 63, om att åtgärden

skulle  vara  avhängig  genomförande  av trafikplats  Alvesta  vastra.

Åtgärden  förbifart  väg 126  har  äm'iu inte  pekats  ut  geografiskt  och därför

kan tnte  heller ob3ektet  vara  avhängigt  andra  åtgärder.
Planläggningsprocessen  maste  intensifieras  för  att  peka  ut  en sträckning

och först  därefker  kan  det  göras  en bedömning  hur  och i vilken  takt  en

förbifart  kan  byggas."

2. Per  Ribacke  (S) yrkar  att kormnunstyrelsen  beslutar  att anta

kormnunledmngsförva1tmngens  yttrande  som  sfö  eget.

Beslutsgång

Ordföranden  ställer  yrkandena  mot  varandra  och  finner  att

kormnunstyrelsen  beslutar  enhgt  Per  Ribackes  (S) yrkande.

Votering  begärs  och  ska  verkställas.

Kornrnunstyrelsens  ordförande  beslutar  att en ja-röst  är en röst  på Per

Ribackes  (S) yrkande.  En  nej-röst  är en röst  på Lars-Olof  Franz6ns

yrkande.

Omröstningsresultat

Med  8 ja-röster  och  3-nej  röster  finner  ord'föranden  att

kormnunstyrelsen  beslutar  att  bifalla  Per  Ribackes  (S) yrkande  (se

bifogad  omröstningsbilaga).

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att anta  kormnun1edningsförva1tningens

yttrande  som  sitt  eget.

Protokollet  ska  skickas  till

Region  Kronoberg.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g 93 Dnr  KS  201  7/260.000

Beslut  om  uppdrag  att  ta fram  plattform  för  enhetliga  e-

tjänster

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånarbetsutskottet,dateratdet29augusti2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnun1edningsförvaltningen,  daterad

den  3 augusti  2017

3. Rapport  om  strategi  för  sjä1vservice/e-tjänster  i Alvesta

kormnun,  daterad  den  9 maj  2017

4. Skrivelse  om  uppdrag  om  fortsatt  arbete  med  e-tjänster,

daterad  den  21 oktober  2016

Redogörelse

I en tjänsteskrivelse  från  kormnun1edningsförvaltningen,  daterad  den 3

augusti  2017,  framgår  det  att  kormnunchefen  gett  ett uppdrag  till  en

arbetsgmpp  att  redovisa  strategier  för  införandet  av medborgar-  och

bmkarinriktade  e-tjänster  iAlvesta  kornmun.  Arbetsgruppen  lämnade,

islutet  av maj  2017,  en rapport  om  hur  kommunen  kan  bygga  upp  en

plattforrn  för  att  utveckla  och  vårda  självservice  och  e-tjänster.

Kormnunfullmäktiges  beslut  i juni  om  Mål  och  budget  för  år 2018

lyfter  fram  frågor  om god  kornmunal  service  och  att den  digitala

utvecklingen  ska stödja  en hållbar  och  effektiv  samhällsbyggnad.

Arbete  med  att utveckla  användarvänliga  självservice-  och  e-tjänster

ligger  helt  i linje  med  fullmäktiges  beslut.

Kornmun1edningsförvaltningens  förslag  innebär  att  en grundplattforrn

skapas och fö5akt1igen därrned också möjligheter till  fortsatt
utveckling  av digitala  tjänster  åt medborgarna.  Arbetet  sker  med

utgångspunkt  i koncerntänk  och  helhetssyn.

Yrkande

Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Förslag  om  införandeprojekt  av självservice/e-tjänster  enligt

förslag  A  godkänns.

2. Uppdra  till  komrnunchefen  att tillsätta  en projektorganisation.

3. Bevil1ainvesteringsans1agmed220000kronori2017års
budget.

Justeringsmäm+ens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

4.  An'visa  100  000  kronor  ur  anslaget  för  strategiska  åtgärder  i

2017  års budget  och  175  000  kronor  ur  strategiska  åtgärder  i

2018  års budget  samt  beakta  denna  budgetnivå  ikornmande

förslag  till  årsbudgetar.

Protokollet  ska  skickas  till

Kornmunchef

Utvecklingschef

Ekonomichef

Justeringsmämiens  sign
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Kommunstyrelsen

KS 5 94 Dnr  KS 201  7/1 66.000

Beslut  om  stöd  till  bredbandsutbyggnad,  fiber

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 29 augusti  2017

2. Tjänsteskrivelse  från  koimnunledningsförvaltningen,  daterad

den 1l  augusti  2017.

Redogörelse

I komrnunfullmäktiges  beslut  om  Mål  och  Budget  2018  med  plan  2019-

2020  finns  en uttalad  satsning  på bredband.  Måldokumentet  har

skrivningen  "Arbetet  med  att nå målet  om att 100  procent  av  invånarna

ska  ha tillgång  till  snabb  uppkoppling  via  bredband  till  år 2030

prioriteras".

I en tjänsteskrivelse  från  kornrnunledningsförvaltningen,  daterad  den 1l

augusti  2017,  anges  det att snabb  uppkoppling  via  bredband  fungerar

bäst  med  fiber.  En  oversiktlig  beräkrung  fran  hosten  2016  visar  att det

saknas  ca 3 310 anslutningar  i tätorterna  och  1200  anslutningar  på

glesbygden.  Det  totala  antalet  hushåll  i Alvesta  komrnun  är 8 790.  För

att nå målet  2030  krävs  många  nya  anslutningar  till  hushåll  och  'företag

med  framförallt  fiber.  Det  är 13 år kvar  till  2030.  Det  innebär  att det

krävs  en utbyggnadstakt  motsvarande  årligen  255 hushåll  i tätort  och  92

hushåll  på glesbygd.  Kommunledningsförvaltningen  har  utarbetat  ett

förslag  på hur  kommunen  kan  verka  för  att stötta  fiberutbyggnaden,  och

som  också  presenteras  i tjänsteskrivelsen.

Utifrån  förslaget  i tjänsteskrivelsen  föreslår  kommun1edningsförvaltningen  att

arbetsutskottet  föreslår  koimnunstyrelsen  besluta  att:

1.  Beviljastödti11fyrafiberföreningariAlvestakommun:V:aTorsås,

Värmanshult,  Vrankunge  och  N:a  Slätthög,  för  investeringar  i

fiberinfrastmktur,  totalt  6,2 mkr,  under  förutsättning  att  forrnalia  med

föreningarna  och  krav  för  bidraget  säkerställs.

2.  Bidraget  till  föreningarna  villkoras  och  betalas  ut i etapper.

3. Stödet  finansieras  ur strategiska  anslaget  2017  (enligt

kornrnunfuI1mäktiges  beslut  2016-09-27  e) 113 har

kornmunstyrelsen  uppdraget  att  hantera  övriga  strategiska

åtgärder  inom  strategiska  anslaget  under  gemensam

finansiering)

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Yrkande

Thomas  Haraldsson  (C)  och  Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets

förslag  till  beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1. Bevi5a stöd till  fyra fiberföreningar i Alvesta kommun: V:a Torsås,
Värmanshult,  Vrankunge  och  N:a  Slätthög,  för  investeringar  i

fiberinfrastruktur,  totalt  6,2 mkr,  under  fömtsättning  att forrnaliamed

föreningarna  och  krav  för  bidraget  säkerställs.

2. Bidraget  till  föreningarna  villkoras  och  betalas  ut i etapper.

3. Stödet  finansieras  ur strategiska  anslaget  2017  (enligt

kornrnunfullrnäktiges  beslut  2016-09-27  Fg 113  har

kommunstyrelsen  uppdraget  att hantera  övriga  strategiska

åtgärder  inom  strategiska  anslaget  under  gemensam

finansiering)

Protokollet  ska  skickas  till

Utvecklingschef

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Besvarande  av  remiss  avseende  "Handlingsprogram  enligt

lag  om  skydd  mot  olyckor"  samt  tillhörande

riskutredningar

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 29 augusti  2017

2. Tjänsteskrivelse  från  kormnun1edningsförvaltningen,  daterad

den 21 augusti  2017.

3. Remiss  avseende  reviderat  handlingsprogram,  daterad  den  30

juni  2017.

4. Förslag  till  handlingsprogram  enligt  lag  om  skydd  mot

olyckor, daterad den 30 3um 2017.
5. Riskutredmng20l7,dateradden30juni2017.

Redogörelse

Värends  räddningstjänstförbund  har  remitterat  ett reviderat

handlingsprogram  enligt  lag  (2003:778)  om  skydd  mot  olyckor  till

Alvesta  kormnun  för  synpunkter  senast  den 15 augusti.  Alvesta

komrnun  har  fått  förlängd  svarst'id  till  den  20 september.  En

nyriskutredning  har  bifogats  förslaget  till  nytt  handlingsprogram.

Denna  kornmer  l'igga  till  grund  för  kormnande  arbete  och  utveckhng

med  såväl  handlingsprograrn  som  andra  delar  av verksarrföetens

styrsystem.  Komrnunen  ges även  möjlighet  att lämna  synpunkter  på

nyriskutredningen.

Remitterat  förslag  till  handlingsprogram  ersätter  tidigare

handlingsprogram  erffigt  LSO,  lag  (2003.778)  om skydd  mot  olyckor.

Prograrnrnet  omfattar  saväl  den  förebyggande  som  den  operativa

verksarrföeten  enligt  3 kap  3 och  8 gg LSO.  Hand1ingsprograrnmet  ska

antas minst  en gang  per  mandatperiod  av förbundets  direktion.

Direktionen  avser  fatta  beslut  om nytt  handlingsprogram  vid

direktionssarnrnanträdet  i september.

Alvesta  kornrnun  har  inget  att erima  mot  reviderat  handlingsprogram

om  skydd  mot  olyckor  med  bifogad  nyriskutredmng.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att inte  lämna  några  synpunkter  på

reviderat  handlingsprogram  om  skydd  mot  olyckor  med  bifogad

nyriskutredmng.

Justeringsmätuiens  sign  Beslutsexpediering
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Protokollet  ska  skickas  till

Värends  räddningstjänstförbund.

Säkerhets-  och  beredskapssamordnare.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Yttrande  över  överenskommelse  mellan  parterna  i

Krissamverkan  Kronoberg

Beslutsunderlag

1 , Protokollfrånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017.

2 . Tjänsteskrivelse  från  komrnun1edningsförvaltningen,  daterad

den  21 augusti  2017.

3 . Brev  avseende  ny  överenskomrnelse  för  Krissamverkan

Kronoberg,  daterad  den  1l  juli  2017.

4 , Förslag  till  överenskommelse  mellan  parterna  i Krissamverkan

Kronoberg,  daterad  den  1l  juli  2017.

Redogörelse

Länsstyrelsen  har  den  27  juni  i år översänt  förslag  på  ny

överenskornmelse  för  Krissamverkan  Kronoberg.  Länsstyrelsen

önskar  ta del  av kommunens  eventuella  synpunkter  på

överenskormnelsen  samt  senast  den  15 september  få  besked  om

Alvesta  kornrnun  avser  att  underteckna  överenskornmelsen.

Förslaget  till  ny  överenskormnelse  mellan  parterna  i Krissamverkan

Kronoberg  är till  formei'  lik  gällande  överenskommelse  men  ett  antal

förtydliganden  och  tillägg  har  gjorts.  De  huvudsakliga  förändringarna

är följande:

*  Det  har  förtydligats  att  samarbetet  ska  byggas  på  de s.k.

aktörsgemensarnma  formerna  för  irföktning  och  samordning  vid

samhällsstörningar  som  utarbetats  av  MSB.

*  Vissa  förändringar  och  förtydliganden  har  gjorts  vad  gäller

organisationsstmkturen.  Kormnunerna  tilldelas  fler  platser  i

styrgruppen  och  det  är förtydligat  hur  en arbetsgrupp  ska  fungera

inom  Krissarnverkan  Kronoberg.

*  Relationen  mellan  styrgruppen  och  det  regionala  rådet  har  klargjorts.

*  Krissamverkan  Kronoberg  ska  även  vara  en länsgemensarn  plattforrn

för  att  utveckla  det  nya  civila  försvaret  och  för  att stötta  de

medverkande  organisationerna  i det  pågående  arbetet  mot  ett

återupptaget  totalförsvar.

*  Region  Kronoberg  och  RÄDDSAM  har  lagts  till  som  nya  aktörer.

Justeringsmännens  sign
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Alvesta  kommun  ser positivt  på de förtydliganden  och  tillägg  som  har

gaorts i det  nya  förslaget  till  överenskornmelse  för  Krissamverkan

Kronoberg  och  önskar  inte  ändra  eller  tillägga  något  ytterligare.

Yrkande

Per Ribacke  (S) yrkar  att beslutspunkt  två  kompletteras  med  texten

"under  fömtsättning  att de andra  kormuunerna  också  skriver  under".

Beslutsomgång

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om komrnunstyrelsen  kan

besluta  i enhghet  med  Per  Ribackes  (S)  tilläggsyrkande.  Ordföranden

finner  att  kornmunstyrelsen  beslutar  att bifalla  Ribackes  (S)

tilläggsyrkande.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Inte  lämna  några  synpunkter  på förslaget  till  ny  överenskornmelse

för  Krissamverkan  I(ronoberg

2. Kormnunstyrelsens  ordförande  ges i uppdrag  att underteckna  ny

överenskormnelse  för  Krissamverkan  Kronoberg,  under  fömtsättning

att de andra  kornmunerna  också  skriver  under.

Protokollet  ska  skickas  till

Länsstyrelsen  i Kronobergs  län.

Justeringsmämiens  sign
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Besvarande  av  revisionsrapport  avseende  granskning  av

kommunens  IT-verksamhet

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 29 augusti  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförvaltmngen,  daterad

den  21 augusti  2017.

3. Missivti11revisionsrapport,dateradden9febmari2017

4. Revisionsrapport,dateradden9februari2017

Redogörelse

Revisionerna  i Alvesta  kormnun  har  låtit  utföra  en översiktlig

granskning  av kormnunens  IT-verksamhet.  Granskningen  omfattar

kormnunens  IT-erföet  (IT  och  serviceavdelningen)  såväl  som  IT-

verksarrföeten  inom  ett urval  av kornmunens  förvaltningar.  Syftet  har

varit  att granska  IT-verksamhetens  ändamålsenlighet  utifrån

verksamhetens  behov  av ett optimalt  IT-stöd.

Den  övergripande  bedömningen  är att IT-verksamheten  (d.v.s.  alla  IT-

relaterade  funktioner  och  IT-relaterat  arbete  inom  kornmunen,

inklusive  förvaltningar  och  bolag)  till  viss  del  uppfyller

revisionsfrågans  innebörd.  Den  främsta  observationeri  (och

rekornmendationen)  är att kornmunen  bör  stärka  den  strategiska

styrningen  och  agendan  för  hela  IT-verksamheten  genom  att samla

ansvaret  för  detta  på övergripande  nivå  med  rapporteringsansvar

direkt  till  kommunledningen.

I en tjänsteskrivelse  från  kornrnun1edningsförvaltningen,  daterad  den

21 augusti  2017,  anges  det  bland  annat  att kormnunstyrelsen  i

huvudsak  delar  granskningsrapportens  översiktliga  beskrivning  och

haristort  inget  att enma  pa revisionens  bedömningar.  Av

tjänsteskrivelsen  framgår  också  ett antal  exempel  på åtgärder  som

görs,  eller  kormner  genomföras,  som  kan  förbättra  kornmunens  IT-

verksarrföet.  Exempel  som  lyfts  är bland  annat  att det  håller  på att

utarbetas  en IT-strategi  samt  strategier  för  hur  kornmunen  ska arbeta

med  e-tjänster.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att anta  korrununledningsförvaltningens

tjänsteskrivelse  som  sitt  eget yttrande.

Protokollet  ska  skickas  till

Revisionen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 98 DnrKS  2017/107.140

Besvarande  av  medborgarförslaget  angående  att  tillsätta

en  grupp  för  utvecklingen  av  centrumhandeln  inom  Alvesta

tätort

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 29 augusti  2017

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaItningen,  daterad

den  21 augusti  2017

3. Medborgarförslag,  daterat  den  19 mars  2017.

Redogörelse

I ett medborgarförslag  som  inkom  den 19 mars  2017  föreslås  det

bland  annat  att en grupp  ska tillsättas  för  att analysera  och  bedöma

utvecklingsmöj1igheter  av centmrrföandeln  i Alvesta  tätort.

I en tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen  framgår  det

att Alvesta  Handel  är utsatt  för  en hård  konkurrens  från  närliggande

komrnuners  handel  och  e-handel.  Något  som  handeln  i hela  landet

brottas  med.  Alvesta  kormnun  arbetar  med  frågan  om

centrumutveckling  i befintliga  ö'versiktsplaner,  'vilka  omfattar

centmmnära  bostäder,  trafikflöden,  utformning  med  mera.  Kornrnunen

arbetar  också  med  sin  attraktivitet  och,  inte  minst,  kring  frågan  om

olika  aktiviteter  och  arrangemang  i centrum.  AllboHus  Fastighets  AB

arbetar  aktivt  med  att hitta  hyresgäster  till  sina  lokaler  i centrum.  En

nära  dialog  finns  med  organisationer  som  Alvesta  Handel  och

Företagmna  iAlvesta.

AllboHus  Fastighets  AB  förvaltar  merparten  av kornrnunens

verksamhetslokaler  bl.a.  för  att  utnyttja  fastighetsrelaterad  kompetens

så effektivt  som  möjligt.  Bortsett  från  de grundläggande  skälen  till  att

Alvesta  kommun  valt  denna  organisatoriska  lösning,  så skulle  en

återföring  av fastigheter  från  bolag  till  kormnunen  innebära  mycket

ogym'isarnma  skatteeffekter.  AllboHus  Fastighets  AB  år ett  helägt

komrnunalt  bolag  med  syfte  att ge kormnunen  förutsättningar  att

påverka  den lokala  bostadsmarknaden  ur  ett  demokratiskt  perspektiv

såväl  vad  gäller  utbud  som  hyressättning  m.m.  Såväl  ägarförhållande

som  tillsättande  av styrelse  är en politisk  fråga  som  avgörs

demokratiskt  av kornrnunful1mäktige.

Kommunfullmäktige  har i F3 167, den 24 november 2015, behandlat en
motion  på sarnrna  tema  som  föreliggande  medborgarförslag.  I

motionen  föreslogs  bl.a.  att en utredning  skulle  genomföras  för  att fa

klarhet  i vilka  möjligheter  och  realistiska  fömtsättningar  det  finns  för

en framtida  positiv  utveckling  av Alvesta  centmm.  Detta  genom  att

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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bjuda  in fastighetsägare  och  köpmän  i centmm  att delta  iprojektet.

Komrnunfullmäktige  beslutade  att förklara  motionen  för  besvarad

samt  gav  kornmunchefen  iuppdrag  att utreda  fömtsättningarna  för

framtida  Alvesta  centmm  och  fömtsättningar  och  möjligheter  för  en

saluhall  i Alvesta.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att kornrnunfullmäktige  beslutar  att anse

medborgarförslaget  som  besvarat  med  hänvisning  till  fullmäktiges

beslut s EH 167 den 24 november 2015.

Protokollet  ska  skickas  till

Kornrnunfu11mäktige.

Justeringstnännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  finansiering  av  aktiviteter  för  ett  tryggare
Alvesta

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kormnun1edningsförvaltmngen,  daterad
den 1l  augusti  2017.

3. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningschefen  för  kultur-  och
fritidsförva1tningen  samt  förvaltmngschef  för  förvaltningen  för

individ- och fami13eomsorg, daterad den 1l augusti 2017.

Redogörelse

Undervåren  2017  utarbetade  Brottsförebyggande  rådet  (BRÅ)  ett
antal  förslag  på olika  aktiviteter  i syfte  att höja  tryggheten  i Alvesta
tätort.  Följande  tre  aktiviteter  bedömdes  som  extra  relevanta  för  detta
arbete:

*  Öka  närvaro  av vuxna  personer  kring  stationen  och  området
mnt  ornkring  (i form  av cityvärdar)

*  Nattvandring  i samarbete  med  föreningsliv.  Detta  har  funnits  i
Växjö  under  längre  tid  med  gott  resultat  och  är en modell  för
Alvesta  att efterlikna.

*  Skapa  mötesplats  för  unga  vuxna.

Brottsförebyggande  rådet  gav  förvaltningschef  för  förvaltningen  för

individ- och fami13eomsorg samt förvaltningschef för kultur- och
fötidsförvaltmngen  s uppdrag  att utarbeta  ett  underlag,  en planering
samt  förslag  till  finansienng  av dessa  aktiviteter.  Förvaltningscheferna
har  utsett  tre arbetsgrupper  för  respektive  aktivitet  som  bland  annat
har  utarbetat  verksamhetsplaner  för  aktiviteterna.

I en tjänsteskrivelse  daterad  den 1l  augusti  2017  har
förvaltningscheferna  presenterat  en beskrivning  av dessa  tre
aktiviteter,  samt  vad  den  ungeförliga  kostnaden  för  dessa aktiviteter
förväntas  bli.  Den  samrnanlagda  budgeten  för  år 2017  för  två  av
aktiviteterna  är:

Cityvärdar

Nattvandrande  föreningar

Totalt  för  år  2017

kronor

72 000  kronor

160  000  kronor

232  000

Justeringsmännens  sign
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Budgeten  för  Mötesplats  Unga  vuxna  för  år 2017  beräknas  uppgå  till

100  000  kronor  och  avser  enbart  lokalkostnader.  Utöver  detta

tillkornrner  det  även  en lokalkostnad  för  år 2018  och  2019  för  som

uppgår  till  300  000  kr  per  år. I tjänsteskrivelsen  är det  otydligt  vilken

typ  av lokalkostnader  som  avses.  Det  anges  bland  annat  att  det  kan

tillkornrna  renoveringskostnader.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att:

*  Finansiera  de två  aktivitetema  Cityvärdar  och  Nattvandrande

'föreningar  för  år 2017  om  totalt  232  000  kronor  från

komrnunstyrelsens  anslag  Övriga  strategiska  åtgärder.

*  I nuläget  avvakta  finansiering  av Mötesplats  Unga  Vuxna  och  ge

förvaltningschefen  för  förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg

samt  förvaltningschefen  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen  i

uppdrag  att  utreda  och  förtydliga  vilken  typ  av  lokalkostnader  som

avses  s aktiviteten.  Detta  ska  ske  1 samråd  med  kornrnunens

lokalstrateg.

*  Aktiviteterna  Cityvärdar  och  Nattvandrande  föreningar  ska

utvärderas.  Utvärderingen  ska  presenteras  för  kommunstyrelsen

innan  årsskiftet.

Protokollet  ska  skickas  ti1l

Förvaltningschef  för  kultur-  och  fritidsförva1tningen.

Förvaltningschef  för  förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg.

Brottsförebyggande  rådet  (BRÅ).

Justeringsinännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g IOO Dnr  KS  201  7/736.805

Beslut  om  finansiering  av  bidrag  till  att  höja  standarden  på

brandsäkerheten  och  energiförbrukningen  i Folkets  Hus  i

Alvesta

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförva1tningen,  daterad

den  1l  augusti  2017.

3.  BeslutfrånBoverket,dateradden26juni2017.

Redogörelse

Den  28 febmari  2017  beslutade  kornmunstyrelsen  att  Alvesta

komrnun  ska  medfinansiera  bidrag  till  Alvesta  Folketshusförening  för

att  höja  standarden  på  brandsäkerheten  och  energiförbmkningen  i

Alvesta  Folkets  hus.  Kornmunstyrelsen  beslutade  att  Alvesta  kormnun

ska  bidra  med  30 % av den  redovisade  kostnaden  som  Boverket

godkänner  som  bidragsunderlag.

Den  26  juni  2017  inkom  en skrivelse  från  Boverket  till

komrnun1edmngsförva1tningen  innehållande  Boverkets  beslut  om

bidrag  till  Alvesta  Folkets  hus.  Boverket  beslutade  att  Alvesta

Folketshusförening bevi5as bidrag om 604 900 kr.

Ovanstående  imiebär  att  Alvesta  kornrnun  ska  ge ett  bidrag  på 362  940

kronor  till  Alvesta  Folketshusförening.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att  bidraget  på 362  940  kronor  finansieras

av  medel  från  kormnunstyrelsens  anslag  Ovriga  strategiska  åtgärder.

Protokollet  ska  skickas  till

Ekonomichef.

Justeringsmämienssi  Beslutsexpediering  Utdi'agsbestyrkande
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Beslut  om  finansiering  av  bidrag  till  Vislanda  Skol  IF för

Vislanda  aktivitetspark

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 29 augusti  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltmngen,  daterad

den ll  augusti  2017.

3. Delegationsbeslut,dateratden27juni2017

4. Kormnunstyre1sensbeslut,dateratden19juni2017

Redogörelse

Den  19  juni  2017  beslutade  kormnunstyrelsen  att Alvesta  komrnun

skulle  medfinansiera  och  utförda  ett  medfinansieringsintyg  för  projekt

Vislanda  aktivitetspark.  Bidraget  slculle  maximalt  uppgå  ti111300  000

kronor.  I samband  med  expedieringen  av kormnunstyrelsens  beslut

frarnkom  det  att det saknades  31 147  kronor  uu'ian  projektet  hade  full

täckning.  Mot  denna  bakgrund  fattade  kormnunstyrelsens  ordförande

ett delegationsbeslut  den  27 juni  2017  om  att Alvesta  kommun  istället

förbinder  sig  att  bidra  med  1331  147  kronor.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att:

*  DettotalamaximaIabidragetpå1331147kronorfinansierasaV

medel  från  kornrnunstyrelsens  anslag  Övriga  strategiska  åtgärder.

*  Det  slutliga  bidraget  baseras  på den kostnad  som  Jordbmksverket

godkänner  som  bidragsunderlag.

Protokollet  ska  skickas  till

Ekonomichef.

Justeringsmämiens  sign  Beslutsexpediering
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Beslut  om  finansiering  av  deltagande  i Sveriges  kommuner

och  landstings  (SKL)  nätverksprojekt  Effektivare

admimstration

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tmngen,  daterad

den  9 augusti  2017

3. SKL:s  beslut  om  deltagande  i nätverket,  daterat  den 19 maj

2017

4. Intresseanmälan  för  deltagande  inätverksprojektet,  daterad

den  24 april  2017

Redogörelse

Sveriges  Kommuner  och  Landsting  (SKL)  har  i april  2017  bjudit  in

landets  kormnuner  till  att delta  i ett nätverksarbete  där  kormnuner

praktiskt  kartlägger  och  arbetar  med  att förenkla  och  effektivisera  sin

administration.

Inom  ramen  för  nätverket  ska  medverkande  kommuner  inledningsvis

kartlägga  hur  administrationen  fungerar  idag,  dels  på kornrnuncentral

nivå,  dels  på erföetsnivå.  Kartläggningarna  ska göra  det  möjligt  att

identifiera  förbättringsmöjligheter  för  att kunna  effektivisera

administrationen.  Därefter  ska  kormnunerna  arbeta  med  att förenkla

och  effektivisera  sin egen  administration.  Administration  som  inte

tillför  mervärde  för  organisationen  ska  tas bort  och  nödvändig

administration  ska utfornnas  så att den  effektivt  stödjer  produktionen

av tjänster.

SKL  har,  av de 20 komrnuner  som  anrnält  intresse  för  att delta  i

projektet,  valt  ut  tio.  Alvesta  kornmun  är en av dem.

Respektive  deltagande  kommun  ska inrätta  en projektgrupp  som  aktivt

deltar  i arbetet  och  som  representerar  kommunen  vid  fyra

nätverksträffar  och  ett slutseminarium.  Projektgmppens  deltagare  ska

representera  kommunövergripande  stödfunktioner.  Vidare  ska det  i

gruppen  ingå  en erföetschef  från  omsorgen  och  en rektor  från

utbildning.  Kornrnunchefen  har  den  7 augusti  2017  utsett  en

projektgrupp  om  sex deltagare  för  Alvesta  kornmun.

Avgiften  för  att få delta  inätverksprojektet  är 15 000  kr  per  kornrnun.

Utöver  det  bekostas  resor  och  eventuell  logi  av kommunen.  För

Alvesta  kommuns  projektgrupp  beras  kostnaderna  för  resor  sarnt

eventuella  övriga  tillkornrnande  kostnader  för  projektgruppens  arbete

uppgå  till  ca 30 000  kr.  I befintlig  budget  för  kornrnunstyrelsen  saknas

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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medel  för  att täcka  projektets  kostnader,  varför  en finansiering  från

kormnunstyrelsens  strategiska  konto  krävs.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beshitar  att:

1.  Alvesta  kommuns  kostnader  på 45 000  kr  för  deltagande  i SKL-

nätverket  "En  effektivare  administration"  finansieras  av medel  från

kornmunstyrelsens  anslag  Öwiga  strategiska  åtgärder.

Protokollet  ska  skickas  till

Kormnunchef.

Kanslichef.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpedier'ng Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5103 Dnr  KS 201  7/256.046

Beslut  om  hantering  av  Ingvar  Ericssons  gåva  till

Torsgården

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017.

2. Tjänsteskrivelsefrånkornmun1edningsförva1tningen,daterad

den  10 augusti  2017

3. Skrivelse  om  hantering  av Ingvar  Ericssons  gåva  till

Torsgården,  daterad  den 18 juli  2017.

Redogörelse

Testamente  efter  Ingvar  Eriksson  (331031-2834,  avliden  2017-02-

03) imiebär  att 30 procent  av lcvarlåtenskapens  nettobehållning  ska

tillfalla  äldreboendet  Torsgården  s Lönashult,  Alvesta  kommun,  "att

användas  till  de boendes  trivsel".

Slutligt  värde  på gåvan  till  Alvesta  kormnun  är ännu  inte  fastställd

och  överlämnad,  men  kommer  motsvara  drygt  1 miljon  kronor.

Medlen  är att betrakta  som  gåvomedel  och  ska fullt  ut  förbrukas

enligt  givarens  vilja.  Gåvan  ska inte  tillföras  några  räntemedel.

Medlen  kornmer  att finnas  tillgängliga  på ett särskilt  balanskonto

(konto  28XXX,  Gåva  Ingvar  Eriksson,  ansvar  7XXX)  i komrnunens

räkenskaper.  Ansvarig  för  gåvomedlen  är den  nämnd  som

Torsgårdens  Servicehus  organisatoriskt  tillhör,  som  per  dags datum

är Omsorgsnämnden.

Ansvarig  nämnd  (Omsorgsnämnden)  beslutar  för  yarje  enskilt

tillfälle  om  vad  gåvomedlen  ska användas  till  på förslag  från

erföetschefen  för  Torsgårdens  Servicehus.  Andamålet  ska vara  till

förmån  för  så närliggande  syfte  som  möjligt  som  "att  användas  till  de

boendes  trivsel"  på Torsgårdens  Servicehus  kan  anses vara.

Erföetschefen  &  Torsgårdens  Servicehus  är ansvarig  'för

verkställighet  av vad  gåvomedlen  enligt  omsorgsnärm'idens  beslut

ska användas  till.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

*  Motta  Ingvar  Eriksson  gåva  till  Torsgården  i Lönashult  enligt

upprättat  testamente,

*  Gåvan  ska fullt  ut  förbrukas  enligt  givarens  vilja  och  ska  inte

tillföras  några  räntemedel,

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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*  Ärendet  åtei'upptas  på  kormnunstyrelsen  när  gåvans  omfattning

är fastställd  och  därefter  kornrner  ansvarig  närmid

(omsorgsnämnden)  att  få disponera  medlen,

*  Omsorgsnämnden  ges i uppdrag  att  för  varje  enskilt  tillfölle

fatta  beslut  om  vad  Ingvar  Erikssons  gåva  ska  användas  till,

*  Användningen  av gåvan  ska  vara  till  förmån  för  så närliggande

syfte  som  möjligt  som  "att  användas  till  de boendes  trivsel"  på

Torsgårdens  Servicehus  kan  anses  vara,

*  Verkställighet  av  omsorgsnämndens  beslut  ska  ske  genom

enhetenschefen  för  Torsgårdens  Servicehus  försorg,  under

fömtsättning  att  omsorgsnämnden  inte  beslutar  am'iat.

Protokollet  ska  skickas  till

Ekonomichef.

Omsorgsnämnden.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5104 Dnr  KS  201  7/1 56.042

Besvarande  av  revisionsrapport  om  granskning  av

nämndernas  hantering  av  budgetunderskotten  samt

kommunstyrelsens  uppsiktsplikt

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  29 augusti  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnun1edningsförva1tmngen,  daterad

den 17 augusti  2017.

3. Yttrande  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg,  daterat

den  28 juni  2017

4. Yttrande  från  utbildningsnämnden,  daterat  den 13 juni  2017

5. Yttrandefrånomsorgsnärmiden,dateratden143um2017
6. Missiv  till  revisionsrapport,  daterat  den 18 april  2017

7. Revisionsrapport,  daterad  den 18 april  2017

Redogörelse

Revisionen  i Alvesta  kormnun  har  genomfört  en granskning  av

nämndernas  hantering  av budgetunderskott  samt  kommunstyrelsens

uppsiktsplikt.  Granskningen  gäller  revisionsåret  2016.

Granskningens  revisionella  bedömning  är att nämnden  för  individ-

och  familjeomsorg,  omsorgsnämnden  och  utbildningsnämnden  har

bedrivit  sin  verksamhet  till  största  delen  ändamålsenligt  och

ekonomiskt  tillfredsställande  iförhållande  till  den  budget  som

fullrnäktige  har  beslutat  om  för  nämnderna.  Bedömningen  är att den

ekonomiska  inforrnation  som  redovisas  på nämnderna  är tillräcklig  för

att de ska kunna  använda  inforrnationen  i syfte  att  kumia  styra

verksamheten.  Uppföljningen  har  utvecklats  och  det  har  fattats  beslut

om  åtgärder.  Det  går att följa  att beslutade  åtgärder  återrapporteras

yilket  imiebär  att spårbarheten  finns  i nämndernas  arbete.  Nämndeina

har  dock  inte  nått  hela  vägen  fram  då de för  år 2016  redovisar

budgetunderskott.  Revisorerna  bedömer  att nämndernas  analys  till

budgetutfallet  behöver  utvecklas  genom  att redovisa  hur  viktiga

volymmått  och  andra  faktorer  som  påverkar  resursförbmkningen

inverkar  på den  ekonomiska  utvecklingen.

När  det gäller  kormnunstyrelsen  är bedömningen  att  den  fullgjort  sin

uppsiktsplikt  avseende  nämnderna.  Rapportering  från  nämnderna  har

skett  frekvent  under  året.  Kornrnunstyrelsen  har  fått  del  av

nämndernas  ekonomiska  uppföljning  och  representanter  från

nämnderna  har  varit  och  presenterat  sina  uppföljningar  och  hur  de

arbetar  med  åtgärder  för  att få en ekonomi  i balans.

Justeringsmäruens  sigq Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Nämnderna  har  i juni  2017  beslutat  om  svar  med  anledning  av

revisionsrapporten.  Utbildningsnämndens  beslut  innebär  att

utbildningsförvaltningen  får  iuppdrag  att utveckla  analysen  till

budgetutfallet  genom  att tydligare  presentera  volymmått  och  andra

faktorer  som  inverkar  på den ekonomiska  utvecklingen.  Nämnden  för

individ-  och  familjeomsorgen  delger  åtgärdsplan  2017  med  förslag  på

åtgärder  motsvarande  6,2 miljoner  kronor  som  svar  på revisorernas

fråga.  Omsorgsnämndens  svar  på revisorernas  fråga,  är förvaltningens

förslag  på strategier  och  åtgärder  för  en budget  i balans.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att anta  kormnun1edningsförvaltningens

yttrande  som  sitt  eget.

Protokollet  ska  skickas  till

Revisionen.

Komrnunchef.

Ekonomichef.

Nämnden  för  individ-  och  farniljeomsorg.

Omsorgsnärnnden.

Utbildningsnämnden.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediei'ing

1. ,/,  iå

Utdragsbestyrkande

Sida

43(50)



f
SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-09-12

Kommunstyrelsen

KS g 105 Dnr  KS 201  7/273.822

Beslut  om  avgifter  för  babysim

Beslutsunderlag

Sida
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1.  Protoko11frånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017.

2. Delegationsbeslut  från  kultur-  och  fritidsnärru'idens  ordförande,  daterat  den 25 augu'
2017.

3. Tjänsteskrivelse  frånkultur-  och fritidsförvaltningen,  daterat  den 12  juli  2017-

Redogörelse

Under  hösten  2017  planerar  kultur-  och  fötidsförvaltningen  att starta

upp  babysirn  i Virda  bad  och  sportcenter  då barn  oeh  föräldrar  är en

prioriterad  målgrupp.  Imian  babysirmnet  startas  behöver  förvaltningen

få ett beslut  från  kornmunfullmäktige  på omfattningen  av avgiften  för

deltagandet  i babysim.

Kultur-  och  fötidsförvaltningen  har  undersökt  prissättning  för  babysim

på angränsade  anläggningar,  för  att ha något  att  jämföra  med.  Resultatet

av den  jämförelsen  visas  nedan:

@ Växjö  simhall  (Medley)  anordnar  8 tillfällen  till  en kostnad  av

lOOO kronor

*  Älmhults  kommuns  sirrföall  anordnar  8 tillf=llen  till  en kostnad

av 800 kronor.  Detta  sker  i en avsevärt  mindre  bassäng  än i

Alvesta.

*  SolvändansSimföreninganordnar15tillfällentil1enkostnad

av 1950  kronor  (+  medlemsavgift).

Kultur-  och  fötidsförvaltrmngen  föreslår  att kostnaden  för  babysim  i

Alvesta  kornrnun  föreslås  ligga  på 840 kr  för  7 tillffillen  eller  ca 120

kronor  per  tillfölle.  I denna  kostnad  ingår  utbildad  instruktör  samt

kostnad  för  föräldrar  och  barn.

Beslut

Kormnunstyrelsen  föreslår  att kormnunfullmäktige  beslutar  om att en

avgift  på 840 kronor  för  sju  tillföllen,  eller  120  kronor  per  tillfölle,  får

tas ut s samband  med  babysim  i Virda  bad  och  sportcenter.

Protokollet  ska  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Svar  på remiss  av  regional  kulturplan  för  Kronobergs  län

2018-2020

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterat  den 1l

september  2017

2. 'I')änsteskrivelsefranku1tur-ochfritidsförva1tningen,daterad

den 4 september  2017.

3. Protoko11frånarbetsutskottet,dateratden29augusti2017.

4. Remissavregiona1kulturplanförKronobergs1än2018-2020,

daterad  den  30 juni  2017

Redogörelse

I slutet  av juni  inkom  en rerniss  av ett förslag  till  en regional

kulturplan  för  Kronobergs  län  2018-2020.  På grund  av den  korta

handläggningstiden  har  det  bestämts  att  kultur-  och  fritidsnämnden

kornrner  att  behandla  sitt  förslag  till  yttrande  på nämndens

sammanträde  den 1l  september.  Arendet  komrner  darefter  att

direktjusteras,  och  sedan  expedieras  till  komrnunstyrelsens  ledamöter

så snart  ärendet  är klart.  Först  efter  detta  kormner  det att finnas  ett

förslag  till  beslut  och  förslag  till  yttrande,  att ta ställning  till.

Kultur-  och  fötidsförvaltningen  har  i en tjänsteskrivelse,  daterad  den 4

september  2017,  redogjort  för  förvaltningens  synpunkter  om  förslaget

till  regional  kulturplan.  Kultur-  och  fritidsförvaltningen  anger  bland

annat  att det saknas  mätbara  mål  och  handlingsplaner  för  hur  de 4

utvecklingsområdena  ska genomföras.  Det  anges  också  att det saknas

konkreta  satsmngar  pa kulturell  infrastruktur  som  berör  de fria

professionella  - och  civilsarrföällets  kulturaktörer.  Förvaltningen  anger

också  att vissa  av formuleringarna  för  de regionala  kulturpolitiska

målen  bör  ses över.

Kultur-  och  fritidsnämnden  behandlade  ärendet  på sitt  sammanträde  den

1l  september  2017.  Nämnden  beslutade  att komplettera  förvaltningens

förslag  till  yttrande  med  en text  om  vikten  av digitalisering  ide

föreslagna  målområdena.  Därefter  beslutade  nämnden  att föreslå

kormnunstyrelsen  besluta  att anta  kultur-  och  fötidsförvaltningens

yttrande  som  sitt  eget.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att anta  kultur-  och  fötidsförvaltningens

yttrande  som  sfö  eget.

Justei'ingsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 107

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut  sedan
föregående  sammanträde

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kornrnunledningsförvaItningen,  daterad
den 4 september  2017.

2. Delegationsbeslut7/2017avekonomichef.

3. Delegationsbeslut8/2017avekonomichef.

4. Delegationsbeslut  9/2017  av ekonomichef.

5 , Delegationsbeslut  10/2017  av ekonomichef.

6. Delegationsbes1ut4/2017avkommunstyre1sensordföraride.

7 . De1egationsbeslut5/2017avkormnunstyre1sensordförande.

Redogörelse

Enligt  kornrnunallagen  ffir  en nämnd  delegera  sin  beslutanderätt.

Delegerad  beslutanderätt  inneMr  att nämnden  överlåter
beslutanderätten  i vissa  ärenden  till  en delegat.  Delegaten  fattar  beslut
på  nämndens  vägnar  och  besluten  har  sarnrna  rättsverkan  som
nämndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska redovisas
till  nämnden.

Sedan  kornmunstyrelsens  senaste  samrnanträde  har  det  fattats  sex
delegationsbeslut  inom  kommunstyrelsens  verksarrföetsområde.

Ekonomichefen  har  fattat  fyra  delegationsbeslut:

*  Delegationsbes1ut7/2017:Delavförsä1jningavkvarvarande

andelar  i Öhmans  Utlandsfond  A  (34,  3 mnkr)  till  ett värde  av
20 000 000 kronor  investeras  i fonden  Didner  och  Gerge
Global  i enlighet  med  avtal.

*  De1egationsbes1ut8/2017:FörA11bohusFastighetsABtecknas

borgen  i samband  med  omsättning  av lån  20 000 000  SEK
respektive  10 000 000 SEK  (enhgt  bifogadreverser).

*  Delegationsbeslut9/2017:A1vestaEnergiABtecknasborgeni

samband  med  omsättning  av lån  35 000 000 SEK  respektive  2
OOO OOO SEK  och  25 000  000 SEK  enligt  bifogad  reverser.

*  Delegationsbeslut  10/2017:  Omsättning  av befintligt  lån  på 20
rniljoner  för  perioden  2017-09-13  till  2020  hos Kornrnuninvest
med  rörlig  ränta.

Kormnunstyrelsens  ordförande  har  fattat  två  delegationsbeslut:

*  Delegationsbes1ut4/2017:Medfinansieringoch

medfinansienngsintyg  för  pro)ekt  Vislanda  aktivitetspark

Justeringsmämiens  sign
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*  Delegationsbeslut  5/2017:  Finansiering  av anställning  av

soimnarvikarier  i caf6  Nyfiket

Beslut

Komrnunstyrelsen  godkänner  redovisningen  av fattade

delegationsbeslut.
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Meddelanden

Redogörelse

Följande  meddelanden  delges  till  komrnunstyrelsen:

*  Närmiden  för  individ-  och  familjeomsorg  inforrnerar  bland

annat  kormnunstyrelsen  om  sitt  arbete  med  att  få en budget  i

balans  (KS  2017/264.000).

@ Naturvårdsverket  inforrnerar  om  att  de har  skickat

beslutsunderlaget  vad  gäller  bildandet  av  nationalparken

Åsnentill  regeringen  för  behandling  (KS  2017/197.260).

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Justei'ingsmännens  sign

1$  'Fea
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

49(50)



ei,;..,ivestmaun
f

Kommunstyrelsen

KS 5109

Övriga  ärenden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-09-12

Redogörelse

Ordföranden  informerar  kornrnunstyrelsen  om  att:

*  Komrnunfullmäktige  den  26 september  är inställt  på grund  av
för  få  ärenden.

*  Den19septemberkomrnerdetatthål1asenmedborgardia1ogi

Vislanda.  I början  av  november  kornmer  det  att  hållas  en

medborgardialog  i Moheda.

Ordföranden  frågar  kormnunstyrelsens  ledamöter  och  ersättare  om  de

har  någon  övrig  fråga  de vill  lyfta  på  samrnanträdet.

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  lyfter  en fråga  om  hanteringen  av dagvatten  i
Spåningslanda.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  noterar  inforrnationen.
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Voteringslista  vid  kommunstyrelsens  sammanträde

den  12 september  20'17

Paragraf  q 92

Ordinarie  ledamöter

När-

VarO
Ja Nej

1. Thomas  Haraldsson c 1 1

2. Thomas  Johnsson M 1 1

3. Rose-Marie  Larsson s 1 1

4. Frida  Christensen s I 1

5. Birgit  Andersson MP

6. Mikael  Johansson M

7. Cristina  Haraldsson c 1 1

8. Lars-Olof  Franzän AA I 1

9. Kauko  Antbacke 1 1

10.  Benny  Lundh

Johansson
SD 1 1

11.  Per  Ribacke s 1 1

Ersättare

1. Rolf  Marklund s

2.He1en  Andersson c

3. Matz  Athley M 1 I

4. Ian Alberfeldt s

5. Adelisa  Barakovic s

6. Anita  Thörn  von  Rosen MP I 1

7. Helen  Gustavsson M

8. Johnny  Lundberg s

9. Börge  Nielsen v

10.  Ulf  Larsson L

11.  David  Kristiansson SD

Totalt Il 8 3


