
Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Plats  och  tid Den  17  oktober  2017,  klockan  09:00-12:35

Sarmnanträdesmmrnet  Salen,  Centralplan  1, Alvesta  kommun

Ajournering  för  fika  mellan  e) 114  och  Fg 115  kl.  10:23-10:37

Justerade paragrafer ll0   129

Paragrafernabehandladesifö1jandeordning:  gg I10,  112-115,

125,  116-124,  126-129,  1ll

Beslutande

ledamöter Per  Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)  1 :e vice  ordförande

Thomas  Johnsson  (M)  2:e  vice  ordförande

Rose-Marie  Larsson  (S)

Frida  Christensen  (S)

Birgit  Andersson  (MP)

Helen  Gustavsson  (M),  ersättare  för  Mikael  Johansson  (M)

Helen  Andersson  (C),  ersättare  för  Cristina  Haraldsson  (C)

Lars-Olof  Franz6n (AA) 5g 110-121, 123-129
Kauko  Antbacke  (-)

Benny  Lundh  Johansson  (-)

Ej tjänstgörande
ersattare

Utses att justera

Rolf  Marklund  (S)

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)

Börge  Nielsen  (V)

Thomas  Haraldsson  (C)

Övriga deltagare Kristiina  Kosunen  Eriksson,  kormnunchef

Sandra  Mowide,  kommunsekreterare

Karolina  Olsson,  praktikant

Kann Nilsson, pro)ektledare för Destination Åsnen {S3 112
Ola  Agerrnark,  nanngslivsansvang  Fg 113

Chnstina Utterström, ekonomichef  g% 114-115, 125
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Kommunstyrelsen

Tid och plats  för
justering

Sekreterare

Ordförande

Den  17  oktober  2017  klockan  17:00  på

koimnunledningsförva1tningen  i Alvesta  kormnun

Per (S)

Justerare

Haral (C)

Anslagsbevis

Protokollet  för  koimnunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkäm'iagivits

genom  anslag  på  komrnunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunstyrelsen

2017-10-17

2017-10-19-2

K  ')

owide

7-11-09

förvaltningen,  Alvesta  kommun

Utdragsbestyrkande

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

KS  g 110

Fastställande  av  dagordning

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Sida
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Redogörelse

Ordföranden  frågar  komrnunstyrelsen  om  ärende  nurmner  5 på

dagordningen,  Inforrnation  från  kornmunchefen,  kan  utgå  från  dagens

sammanträde.

Ord:föranden  frågar  vidare  om  följande  ärenden  kan  behandlas  på

dagens  sarmnanträde:

1.  Närvaro

2.  Val  av  justerare

3. Fastställande  av dagordning

4.  Inforrnation  från  ordföranden

5 , Inforrnation  om  nationalparken  Åsnen

6 . Inforrnation  om  näringslivet  i Alvesta

7 . Kormnunstyre1sensdelårsrapportperaugustimånad2017

8 . Alvestakomrnunsdelårsrapportperaugustimånad2017

9 . Besvarande  av motion  (M)  avseende  säkra  korsningen  vid

infarten  till  Vislanda

10.  Besvarande  av  motion  (M)  angående  korsningen  vid  Storgatan-

Sockenvägen-Olvägen  i Vislanda

11.  Besvarande  av  medborgarförslag  angående  frarnkomligheten  på

Klosterleden

12.  Besvarande  av  medborgarförslag  om  kormnunens  skogspolicy

13.  Beslut  om  utökning  av verksarnhetsområde  för  vatten  och  avlopp

avseende  området  för  Spåningslanda  etapp  2

14.  Beslut  om  bildande  av gestaltningsgrupp  för  Alvesta  komrnun

15.  Förslag  till  drivmedels-  och  fordonspolicy  för  Alvesta

kormnunkoncern

16.  Beslut  om  ny  förbundsordning  för  Samordningsförbundet  Värend.

17.  Beslut  om  snabbstöd  för  integrationsfrämjande  aktiviteter  till

Bosniska  föreningen  Banja  Luka

18.  Återföring  av medel  för  villkorat  ägartillskott  till  Alvesta

Kormnunföretag  AB

19.  Förslag  till  sammanträdesplan  2018

20.  Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

21.  Meddelanden

22. Övriga  ärenden

Justerings+nännens  sign

p
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag  till

förändring  i dagordningen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

4(30)



Kommunstyrelsen

KS  g 1li

Information  från  ordföranden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Sida

5(30)

Redogörelse

Ordföranden  inforrnerar  kormnunstyrelsen  om  aktuella  ärenden  och

frågor  inom  kommunen.  Kornrnunstyrelsen  inforrneras  bland  amiat  om

att:

*  Styrgruppen  för  byggnationen  av det  nya  äldreboendet  har  haft  ett

möte.  Första  upphandlingsmndan  är avklarad.  Det  är fyra

entreprenörer  som  har  lämnat  anbud,  varav  tre  har  godkänts  inför

det  fortsatta  arbetet.

*  Det  har  anordnats  ytterligare  en invånardialog  i kornrnunen.

*  Byggnationen  av skolan  i Moheda  pågår.  Biblioteket  byggs

parallellt  med  skolan  och  kornmer  att  fördigställas  för  inflytt  den  1

januari  2019.  Byggnaden  ska  vara  klar  under  oktober  2018.  Efter

att  dessa  byggnader  är klara  kommer  sporthallen  att  byggas.

*  Dethargenomförtsenupphand1ingavsopsorteringikormnunen.

Det  är Ljungby  kornrnun  som  kommer  att  tillhandahålla

sopsorteringen  från  och  med  l januari  2018.

*  Det  har  genomförts  en näringslivsfrukost  hos  Scapa.

*  Det  har  tecknats  ett avtal  med  arbetsförrnedlingen  som  bland  annat

reglerar  forrner  för  samarbete.

*  Det  har  genomförts  ett  möte  med  Wexnet  om  utbyggnad  av  fiber  i

kornmunen.  Det  koinrner  även  att  ske  ett ägarsamråd  fredag  den  20

oktober.  Vidare  har  det  bokats  in  ett  möte  med  IP Only  under

vecka  43 för  diskussion  om  eventuella  lösningar.

*  Det  pågår  en diskussion  om  vad  som  gäller  vid  bokning  av

sainrnanträdesmm  ikommunen.  Komrnunledningen  ser  ett  behov

av att  hitta  riktlinjer  för  detta.  Ordföranden  anger  att  det  kormner

att  komrna  mer  inforrnation  detta  inom  kort.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Justerfögsmännens  sign

8'?e,,
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

KS g 112

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Information  om  nationalparken  Åsnen

Redogörelse

Karin  Nilsson,  projektledare  för  Destination  Åsnen,  informerar

kormnunstyrelsen  om  nationalparken  Åsnen.  Kommunstyrelsen

informeras  bland  annat  om  att Åsnen  har  en helt  unik  insjösjögård.

Sjön  Åsnen  är 150  kvadratkilometer,  varav  nationalparken  är 23

kvadratkilometer.  Karin  inforrnerar  bland  annat  om  den  pågående

utbyggnaden  av nationalparken  som  en destination.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5113

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Information  om  näringslivet  i Alvesta

Redogörelse

Ola  Agerrnark,  närings1ivsansvarig,  inforrnerar  komrnunstyrelsen  om

aktuella  frågor  inom  näringslivet  iAlvesta.  Kommunstyrelsen

inforrneras  bland  annat  om  att det  har  utarbetats  ett förslag  till

näringslivspolicy  och  närings1ivsstrategi.  Kormnunstyrelsen

inforrneras  även  om  resultatet  för  Alvesta  kormnun  i Svenskt

Näringslivs  enkät  om företagsklimat.  Alvesta  rankas  något  sämre  i år

jämfört  mot  förra  året.

Vad  gäller  besöksnäringen  och  handeln  så har  det varit  en bra  sommar

för  handeln.  Det  har  varit  fördubblade  intäkter  för  Huseby  bmk  på

grund  av ökat  antal  besök.  Även  antal  hotellnätter  har  ökat.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5114 KS 2017/295.042

Kommunstyrelsens  delårsrapport  per  augusti  2017

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  3 oktober  2017

2.  Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförvaltningen,  daterad  den

18 september  2017

3.  Delårsrapport  :för  kormnunstyrelsen,  daterad  den  26 september  2017

Redogörelse

Kommunstyrelsen  är den  ansvariga  nämnden  för

komrnunledningsförvaltningen.  Förvaltningen  är från  och  med  2017

organiserad  i fyra  avdelningar;  kansli,  ekonomi  och  upphandling,

personal  samt  IT.

Prognos  för  helåret  2017  för  verksarrföeter  som  redovisas  under

kornmunstyrelsen, uppgår till 66,6 mi5oner kronor vilket är 0,9
miljoner  kronor  bättre  än budget.  Budgetavvikelser  finns  i både

positiv  och  negativ  riktning  inom  de olika  avdelningarna.

Personalavdelningen  redovisar  en positiv  avvikelse  (+1,7  mnkr)

medan  kansli  och  ekonomi  redovisar  negativ  avvikelse.

Målen  för  komrnunstyrelsens  verksamheter  bygger  på  de av  kormnun-

Mlmäktige  angivna  målen  i Budget  2017  med  plan  2018-2019  och

den  internbudget  som  är beslutad  för  komrnunstyrelsen  år 2017.

Bedömning  av  målen  för  2017  görs  samt  resultat  och  händelser  inom

fokusornrådena  beskrivs.

Under  2017  har  kommun1edningsförvaltningens  förvaltningsinterna

arbete  fortsatt  att  vara  inriktat  på  att  skapa  helhet  och  koncerntänk

samt  att  lägga  grunden  till  fortsatt  arbete  med  service-,  bemötande-

och  värdegrundsfirågor.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att godkänna  kommunstyrelsens

delårsrapport  per  augusti  månad  år 2017.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeiingsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5115

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-10-17

KS  2017/295.042
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Alvesta  kommuns  delårsrapport  per  augusti  2017

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånarbetsutskottet,dateratden3oktober2017

2. Tjänsteskrivelse  'från  komrnunledningsförva1tningen,  daterad  den

27 september  2017

3. DelårsrapportförA1vestakoinmun,dateradden27september2017

Redogörelse

Kommunledningsförvaltningen  har  upprättat  en delårsrapport  för

Alvesta  kormnun  per  augusti  månad  år 2017  med  en prognos  på

helåret.  Delårsrapporten  är upprättad  utifrån  lag  om  kormnunal

redovisning.  Den  innehåller  en samlad  bedörm'iing  av om målen  för

god  ekonomisk  husliållning  uppnås  samt  en bedömning  av resultat

enligt  balanskravet  utifrån  helårsprognosen.

I entjänsteskrivelsefrånkommunledningsförva1tningen,  dateradden27

september  2017,  redogör  förvaltmngen  för  att koimnunen  förväntas

uppnå  balanskravet.  Alvesta  kommun  redovisar  ett  positivt

budgetresultat  på drygt  69 miljoner  kronor  per  augusti  månad  2017.  En

engångsintäkt  avseende  realisationsvinst  vid  byte  av kapitalförvaltare

på 32 milloner  kronor påverkar periodens resultat. Resultatet för
motsvarande period år 2016 var 28 mi13oner kronor. Resultatet per
augusti  2017  motsvarar  en budgetavvikelse  på 63 miljoner  kronor,

varav  7 miljoner  kronor  hänförs  till  nämnderna  och  centrala  medel  med

56 mi5oner kronor, inklusive  engångsintäkt.

Helårsprognosen  för  år 2017  indikerar  ett positivt  helårsresultat  på 38

miljoner  kronor  för  komrnunen,  vilket  är 26 miljoner  kronor  bättre  än

budget  (inklusive  engångsintäkt  avseende  realisationsvinst  vid  byte  av

kapitalförvaltare  på 32 miljoner  kronor).  Nämnderna  prognostiserar  för

helåret  ett underskott  (-30  mnkr)  och  gemensam  finansiering  överskott

(+56  mnkr).  Jämfört  med  föregående  uppföljning  i maj  har  prognosen

förbättrats  med  30 miljoner  kronor,  vilket  framförallt  är hänförbart  till

att engångsintäkten  i tidigare  prognos  inte  var  medräknad.  De  prognos-

tiserade  negativa  budgetavvikelserna  för  vissa  nämnderna  för  året  och

förutsättningar  i övrigt,  ställer  krav  på fortsatta  prioriteringar  för  att

ekonomin  långsiktigt  ska vara  i balans.

De  större  budgetavvikelserna  finns  inom  omsorgsnämnden  samt

nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg.  Beträffande  omsorgs-

nämnden  beror  underskottet  ihuvudsak  på för  höga  personalkostnader

inom  äldreomsorgen.  Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorgs

Justeringsmännens  sign
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underskott  beror  framförallt  på  lägre  intäkter  för  ensarnkornrnande

barn  på  grund  av lägre  ersättningsnivåer  från  Migrationsverket  och

färre  antal  bam  än planerat.  Åtgärder  behöver  vidtas  för  att  nå  en

ekonomi  i balans,  på  såväl  kort  som  lång  sikt.

Saminantaget  är bedömningen  efter  åtta  månader  att  kravet  på  god

ekonomisk  hushållning  delvis  kormner  att  uppfyllas  för  år 2017.

Största  utmaningen  framöver  kvarstår  som  tidigare,  det  vill  säga  att

stärka  den  ekonomiska  ställningen  för  att  möjliggöra  fortsatt

långsiktig  hållbar  utveckling  inom  samtliga  fokusområden.

Yrkanden

Ordförande  Per  Ribacke  (S)  yrkar  att  kommunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Överlämnade1årsrapportaugusti2017medhelårsprognosti1lrevisorernaför

granskning

2.  Föres1åkormnunfullmäktigebeslutaattgodkämiade1årsrapportaugusti2017med

helårsprognos

3. Föreslå  komrnunfullmäktige  besluta  att  ge omsorgsnärmiden  10  miljoner  kronor

respektive  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorgen  lO miljoner  kronor  i

tillfälligt  ramtillskott  för  år 2017

4.  Föres1åkormnunfullmäktigebeslutaattdetil1fälligaramtillskottenförår2017

finansieras  av  komrnunstyrelsens  anslag  Övriga  strategiska  åtgärder

5. Omsorgsnäimiden respektive nämnden för individ- och fami5eomsorg ska
återrapportera  en åtgärdsplan  för  en långsiktig  ekonomi  i balans  till

koimnunstyrelsen  senast  5 december  2017

Beslutsgång

Ord'förande  Per  Ribacke  (S)  frågar  komrnunstyrelsen  om

kommunstyrelsen  kan  besluta  s enhghet  med  Per  Ribackes  (S)

yrkande.

Via  acklamation  finner  ordföranden  att  kormnunstyrelsen  beslutar  att

bifalla  Per  Ribackes  (S)  yrkande.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Överlämnadelårsrapportaugusti2017medhe1årsprognostillrevisorernaför

granskning

2.  Föres1åkormnunful1mäktigebeslutaattgodkännade1årsrapportaugusti2017med

helårsprognos

Juster'ngs+nännens  sign  Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

3. Föreslå kormnunfullmäktige besluta att ge omsorgsnämnden 10 mi5oner kronor
respektive nämnden för individ- och fami5eomsorg 10 mi5oner kronor i tillfälligt
ramtillskott  för  år 2017

4. Föreslåkormnunfullmäktigebeslutaattdeti11fö1ligaramtillskottenförår2017

finansieras  av kormnunstyrelsens  anslag  Övriga  strategiska  åtgärder

5. Omsorgsnärmiden  respektive  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorgen  ska

återrapportera  en åtgärdsplan  för  en långsiktig  ekonomi  i balans  till

kornmunstyrelsen  senast  5 december  2017

Protokollet  skickas  till

Revisionen

Komrnunfullmäktige

Omsorgsnämnden

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

Justeringsmät+nens  sign Beslutsexpedier'ng Utdragsbestyrkande
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Besvarande  av  motion  (M)  avseende  säkra  korsningen  vid

infarten  till  Vislanda

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  3 oktober  2017

2. Tjänsteskrive1sefrånkominun1edningsförvaltningen,dateradden15

september  2017

3. Förslag  till  yttrande  från  nämnden  för  sarrföällsplanering,  daterat  den  29

augusti  2017

4. Motion,  daterad  den 15 maj  2017

Redogörelse

Den  15 maj  2017  inkom  en motion  från  Thomas  Johnsson  (M)  om att

säkra  korsningen  vid  infarten  till  Vislanda.  Motionären  föreslår  att

Alvesta  koinmun  omgående  tar  kontakt  med  ansvarig  på Trafikverket

för  att sammankalla  till  ett  möte  för  en snabb,  hållbar  och  säkrare

framtida  trafiklösning  i Vislanda.

Motionen  har  beretts  av nämnden  för  sai'rföällsplanering  som

behandlade  ärendet  på sitt  sarnrnanträde  den  29 augusti  2017.

Närmiden  för  samhällsplanering  konstaterar  att det är Trafikverket

som  är väghållare  för  korsningen  och  att det  därmed  är de som  har

rådigheten  över  den.  Nämnden  för  samhällsplanering  föreslår  att

motionen  skickas  till  Trafikverket  för  kännedom  och  att förvaltningen

för  samhällsplanering  för  en dialog  med  Trafikverket  om  framtida

åtgärder.

Beslut

Kormnunstyrelsen  föreslår  att  kommunfullmäktige  beslutar  att:

*  Förvaltningen  för  samhällsplanering  delger  Trafikverket  motionen

och  för  en dialog  med  Trafikverket  om  framtida  åtgärder  för

korsningen.

*  Motionen  anses som  besvarad.

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Besvarande  av  motion  (M)  angående  korsningen  Storgatan-

Sockenvägen-Olvägen  » Vislanda

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  3 oktober  2017

2. Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförvaltningen,  daterad  den 15

september  2017

3. Förslag  till  yttrande  från  nämnden  för  samhällsplanering,  daterat  den  29

augusti  2017

4. Motion,dateraddenl8oktober2016.

Redogörelse

Den  18 oktober  2016  inkom  en motion  från  Mikael  Johansson  (M)

angående  korsningen  Storgatan-Sockenvägen-Olvägen  i Vislanda.

Motionären  föreslår  att  en utredning  kring  hur  trafiksituationen  ska

förbättras  i korsningen  Storgatan-Sockenvägen-Olvägen  i Vislanda

sätts igång  snarast.  Motionären  föreslår  även  att lokala  företagare  får

lämna  synpunkter  till  utredningen.

Motionen  har  beretts  av närmiden  för  sarrföällsplanering  som

behandlade  ärendet  på sitt  sammanträde  den  29 augusti  2017.

Nämnden  för  sarnhällsplanering  konstaterar  att det är Trafikverket

som  är vägl"iållare  för  Storgatan  och  Sockenvägen.  För  Olvägen  är det

tänkt  att ägarskapet  eventuellt  ska övergå  från  kormnunalt  till  statligt

ägande.  Storgatan  är huvudgatan  av de aktuella  gatorna.  Närmiden

framhåller  att Alvesta  kornmun  inte  har  rådigl"iet  över  korsningen

eftersom  det är Trafikverket  som  är väghållare  och  därmed  bär

ansvaret  för  trafiksituationen.  Närmiden  för  samhällsplanering  föreslår

att motionen  skickas  till  Trafikverket  för  kännedom  och  att

förvaltningen  för  sarrföällsplanering  beaktar  motionärens  synpunkter

angående  korsningen  i det  framtida  samarbetet  med  Trafikverket.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att koimnunfullmäktige  beslutar  att:

*  Nämnden  för  samhällsplanering  delger  Trafikverket  motionen  och

att nämnden  beaktar  motionärens  synpunkter  angående  korsningen  i

det  framtida  samarbetet  med  Trafikverket.

*  Motionen  anses som  besvarad.

Protokollet  skickas  till

Kormnunfullmäktige

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sida
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Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 3 oktober  2017

2. Tjänsteskrivelsefrånkormnun1edningsförvaltningen,dateradden15

september  2017

3. Förslag  till  yttrande  från  näinnden  för  sainhällsplanering,  daterat  den  29

augusti  2017.

4. Medborgarförslag,dateratden24mars2017.

Redogörelse

Den  24 mars  2017  inkom  ett medborgarförslag  om  framkomligheten

på Klosterleden.  Förslagsställaren  skriver  att Klosterleden  har  blivit

ett populärt  promenadstråk  i kominunen.  Klosterleden  är enligt

förslagsställaren  i behov  av förbättringar.  Bland  annat  föreslås  det  att

leden  bör  gmsas  och  att gallerbron  bör  göras  om.

Medborgarförslaget  har  beretts  av nämnden  för  sarrföällsplanering

som  behandlade  ärendet  på sitt  sarnrnanträde  den  29 augusti  2017.

Nämnden  för  samhällsplanering  konstaterar  att det  pågår  ett arbete

med  klosterområdet.  Kommunen  har  fått  statliga  bidrag  för  att

klosterornrådet  ska  kunna  utvecklas  som  natur-  och  kulturområde.  De

åtgärder  som  föreslås  i medborgarförslaget  är exempel  på åtgärder

som  behandlas  s det  pågående  arbetet.  Nämnden  anger  att

medborgarförslaget  kormner  att  beaktas  i det  fortsatta  arbetet  med

klosterornrådet.

Yrkanden

Kauko  Antbacke  (-)  yrkar  på bifall  till  medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ord'förande  Per  Ribacke  (S) konstaterar  att det  finns  två  'förslag  till

beslut,  arbetsutskottets  förslag  och  Kauko  Antbackes  (-) yrkande.  Per

Ribacke  (S) ställer  förslagen  mot  varandra  och  fim'ier  via  acklamation

att kornrnunstyrelsen  beslutar  att  bifalla  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Beslut

Kormnunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att:

*  Medborgarförslaget  ska  beaktas  i närmiden  för  samhällsplanerings

fortsatta  arbete  med  klosterområdet.

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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*  Medborgarförslaget  anses  som  besvarat.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsinämiens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS g 119 KS 2017/126.266

Besvarande  av  medborgarförslag  om  kommunens

skogspolicy

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 3 oktober  2017

2 , Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad  den  15

september  2017

3 . Förslag  till  yttrande  från  nämnden  för  sai'rföäl1splanering,  daterat  den  29

augusti  2017

4 . Kompletterat  medborgarförslag,  daterat  den 18 april  2017

5. Medborgarförslag,dateratden28mars2017

Redogörelse

Den  28 mars  2017  inkom  ett medborgarförslag  om  kommunens

skogspolicy.  En  komplettering  till  medborgarförslaget  inkom  den 18

april  2017.  Förslagsställaren  föreslår  bland  annat  att  kornrnunen  bör

arbeta  fram  en ny  hyggesfri  skogspolicy,  skydda  värdefulla  ornråden

samt  inventera  värdekärnor  inom  kormnunen.  Förslagen  behandlar  tre

olika  aspekter  av natur-  och  skogsfärer.  Förslagen  yrkar  på ökad

biodiversitet  som  förslagsställaren  menar  hotas  av aktuellt  tillämpade

skogsbruksmetoder.

Medborgarförslaget  har  beretts  av närmiden  för  samhällsplanering

som  behandlade  ärendet  på sitt  sammanträde  den  29 augusti  2017.

Nämnden  konstaterar  att hyggesfött  skogsbmk  inte  är aktuellt  i en

större  utsträckning  för  Alvesta  kornmun  då det  firus  för  lite  forskning

och  slutsatser  om  utfallet.

Yrkanden

1.  Birgit  Andersson  (MP)  yrkar  bifall  till  medborgarförslaget.

2, Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Beslutsgång

Ordförande  Per  Ribacke  (S) ställer  yrkandena  mot  varandra  och  fimier

via  acklamation  att  kornmunstyrelsen  beslutar  att bifalla

arbetsutskottets  förslag  till  beslut,  s enlighet  med  Thomas  Haraldssons

(C)  yrkande.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att koinmunfullmäktige  beslutar  att:

Justeiingsmännens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Sida
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*  Det  för  närvarande  inte  är aktuellt  att  ändra  Alvesta  kormnuns

skogsbmksplan  och  att  inventering  av värdekärnor  och  bildning  av

koimnunreservat  bevakas  i kommande  arbete  med

grönstmkturprogram  för  komrnunens  tätorter.

*  Nämndenförsarrföällsplaneringfåriuppdragattutreda

kostnadskonsekvenserna  av  punkt  3 i medborgar'förslaget.

*  Medborgarförslaget  anses  som  besvarat.

Protokollet  skickas  till

Kormnunfullmäktige

Justeiingsmäruiens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sida
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Beslut  om  utökning  av  verksamhetsområde  för  vatten  och

avlopp  avseende  området  för  Spåningslanda  etapp  2

Beslutsunderlag

1.  Protokol1firånarbetsutskottet,den3oktober2017

2.  Tjänsteslaivelse  från  kornmun1edningsförva1tningen,  daterad  den  15

september  2017

3.  Förslag  till  beslut  från  nämnden  för  sarrföällsplanering,  daterat  den  29

augusti  2017.

Redogörelse

Näimiden  för  sarnhällsplanering  antog  detaljplanen  för  Spåningslanda

4:3,  sydöstra  delen  (etapp  2), den  30 ma)  2017.  Detaljplanen  vann  laga

kraft den 23 3um  2017. Eftersom detaljplaneområdet idag ligger
utanför  det  komrnunala  verksamhetsområdet  för  vatten  och  avlopp

krävs  det  att  verksarrföetsområdet  utökas  innan  planens  genomförande.

Närmiden  för  sarrföällsplanering  behandlade  ärendet  den  29 augusti

2017.  Nämnden  beslutade  att  föreslå  kornrnunfullmäktige  besluta  om

en utökning  av verksamhetsornrådet  för  vatten  och  avlopp  (spillvatten

och  dagvatten)  s Spåningslanda  etapp  2 i enlighet  med  bifogad  karta.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att  komrnunfullmäktige  beslutar  att:

*  Utöka  verksarrföetsområdet  för  vatten  och  avlopp  (spillvatten  och

dagvatten)  i Spåningslanda  etapp  2 i enlighet  med  nämnden  för

samhällsplanerings  förslag.

Protokollet  skickas  till

Kornrnunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Sida
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Beslut  om  bildande  av  gestaltningsgrupp  för  Alvesta

kommun

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  3 oktober  2017

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnun1edningsförvaltningen,  daterad  den 15

september  2017

3. Förslag  till  beslut  från  nämnden  för  samhällsplanering,  daterat  den  29

augusti  2017

Redogörelse

Alvesta  kommuns  gator,  torg,  parker  och  tätortsnära  naturornråden

utgör  det  offentliga  rummet.  De  projekt  som  påverkar  det fysiska

offentliga  mmi'net  behöver  samordnas  för  att dra  nytta  av erfarenheter

och  kunna  skapa  erföetlighet.  Betydelsen  av kvalitet  till  en rimlig

kostnad  behöver  diskuteras  och  dras  lärdom  av över  tid.  Alvesta

kormnuns  offentliga  mm  utgör  en arena,  som  påverkar  kommunens

anseende,  som  medborgare  och  allmärföet  ska kunna  berikas  av.

Nämnden  för  samhällsplanering  föreslår  i beslut,  daterat  den  29

augusti  2017,  att  kormnunstyrelsen  ger  komrnunchefen  iuppdrag  att

utse  en gestaltningsgmpp  för  Alvesta  komrnun.  Nämnden  föreslår  att

gruppen  samordnas  av nämnden  för  sarnhällsplanerings  presidium

vars nämnd ansvarar för fysisk planering och offentliga mi5öer.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att ge komrnunchefen  i uppdrag  att utse  en

gestaltningsgrupp  för  Alvesta  korm'nun.  Arbetsgruppen  bör  bland

annat  bestå  av ordföranden  för  nämnden  för  sarrföällsplanering  och

ordföranden  för  kultur-  och  fritidsnämnden.

Protokollet  skickas  till

Kommunchefen

Ordförande  för  nämnden  för  samhällsplanering

Ordförande  för  lailtur-  och  fötidsnämnden

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Förslag  till  drivmedels-  och  fordonspolicy  för  Alvesta

kommunkoncern

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  3 oktober  2017

2.  Tjänsteslaivelse  från  koinrnunledningsförvaltningen,  daterad  den

19  september  2017

3.  Förs1agti11drivmede1s-ochfordonspolicy,dateraddenI9september

2017

Redogörelse

Kommunfullmäktige  antog  i oktober  2015  "Energi-  och  klimatstrategi

inklusive  handlingsplan  for  Alvesta  komrnun".  Det  övergripande  malet

för  energi-  och  klimatstrategin  är att  den  direkta  användningen  av  fossila

bränslen  i kommunen  senast  år 2030  i princip  ska  ha  upphört.  Strategin

anger  mål  för  saväl  kornrnunens  orgamsation  som  för  komrnunen  som

geografiskt  ornråde.  Vad  avser  förnybara  drivmedel  är  målet  att

koinmunkoncernens  alla  personbilar/lätta  lastbilar  år 2020  ska  köras  på

förnybara drivmedel. Kornmunstyrelsen har i % 106, den 13 september
2016  gett  kommunchefen  i uppdrag  att  ta fram  förslag  till

drivmedelspolicy  för  Alvesta  koimnunkoncern.

För  att  nå  målet  och  ytterligare  förstärka  kommunfullmäktiges

ambitioner  har  förslag  till  drivmedels-  och  fordonspolicy  arbetats  fram.

Policyn  ska  gälla  för  Alvesta  kormnun  samt  dess  hel-  och  majoritetsägda

bolag.  Den  nu  framtagna  policyn  anger  kormnunkoncernens  inriktning

för  att  uppnå  en fossilbränslefö,  trafiksäker  och  kostnadseffektiv

fordonsflotta.  Policyn  innehåller  även  tillämpningsanvisningar  som

reglerar  kommunkoncernens  anskaffning  och  innehav  av fordon.

Yrkanden

1.  Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  på  återremiss  av ärendet  med

motiveringen  att  drivmedels-  och  fordonspolicyn  ska  uppdateras

enligt  de fömtsättningar  som  gäller  idag,  och  1 framtiden,  vad

gäller  förnyelsebara  drivmedel.  Samt  vad  detta  innebär  kopplat

till  en ekonomisk  konsekvensanalys.

2.  Benny  Lundh  Johansson  (SD)  yrkar  bifall  till  Thomas  Johnssons

(M)  återremiss.

3.  Birgit  Andersson  (MP)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottet  förslag  till

beslut  angående  dnvmedels-  och  fordonspolicyn.

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Ordföranden  konstaterar  att det  har  lagts  fram  tre yrkanden,  varav  ett

av dem  är en återremiss.  Ordföranden  frågar  därför  kormnunstyrelsen

om  koimnunstyrelsen  beslutar  att  bifalla  Thomas  Johnssons  (M)

yrkande  om  återremiss  eller  om  koimnunstyrelsen  vill  avgöra  ärendet

på dagens  sarnmanträde.  Via  acklamation  finner  ordföranden  att

ärendet  återremitteras  i enlighet  med  Thomas  Johnssons  (M)  yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att återremittera  ärendet  med  motiveringen

att drivmedels-  och  fordonspolicyn  ska  uppdateras  enligt  de

fömtsättningar  som  gäller  idag,  och  i framtiden,  vad  gäller

förnyelsebara  drivmedel.  Samt  vad  detta  innebär  kopplat  till  en

ekonomisk  konsekvensanalys.

Protokollet  skickas  till

Komrnunledningsförva1tningen.

Justeringsinännens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyi'kande
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Kommunstyrelsen

KS 5123 KS 2017/285.001

Beslut  om  ny  förbundsordning  för  Samordningsförbundet

Värend

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den 3 oktober  2017

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad  den

15 september2017

3. Missiv  från  Samordningsförbundet  Värend,  daterad  den  6 september

2017

4. Förslag  till  ny  förbundsordning  för  Samordningsförbundet

Värend,  daterad  den 19 september  2017

Redogörelse

Den  8 september  2017  inkom  ett missiv  samt  ett förslag  till  ny

förbundsordning  för  Samordningsförbundet  Värend.

Samordningsförbundet  Värend  bildades  den 1 januari  2015  genom  att

Alvesta  och  Växjö  samordningsförbund  gick  samman.  Medlemrnar  är

Försäkringskassan,  Region  Kronoberg,  Arbetsförmedlingen  och  Växjö

kornrnun.

Lessebo  kommun  har  ansökt  om  medlemskap  i förbundet  och  den  24

augusti  2017  behandlade  förbundsstyrelsen  ansökan.

Förbundsstyrelsen  för  Samordningsförbundet  Värend  äger  inte  rätt  att

besluta  om  nya  medlemmar,  utan  dess uppdrag  är att läinna

rekormnendation  till  ägarna.  Förbundet  har  mot  denna  bakgrund

upprättat  ett förslag  till  ny  förbundsordning,  där  Lessebo  korm'nun  har

skrivits  in som  ägare.  Förbundsstyrelsen  har  beslutat:

*  Att  rekornmendera  ägarna  att godkänna  Lessebo  kormnuns  ansökan

om  medlemskap  i Samordningsförbundet  Värend

*  Att  rekomrnendera  ägarna  att medlemskapet  gäller  från  och  med  den

I januari  2018

*  Att  rekornmendera  ägarna  att anta  förslaget  till  ny  förbundsordning

för  Samordningsförbundet  Värend  från  och  med  den 1 januari  2018

*  Att  uppmana  Lessebo  kommun  att samtidigt  välja  ledamot  och

ersättare  till  förbundsstyrelsen

Yrkande

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Juster'ngsmännens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Komrnunstyrelsen  föreslår  att komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Godkänna  Lessebo  kommuns  ansökan  om  medlemskap  i

Samordningsförbundet  Värend

2. Medlemskapet  för  Lessebo  kormnun  gäller  från  och  med  den 1

januari  2018

3. Anta  förslag  till  ny  förbundsordning  för  Samordningsförbundet

Värend  att gälla  från  och  med  den I januari  2018.

4. Beslutet  om  att godkäm'ia  Lessebo  kormnuns  ansökan  om

medlemskap  gäller  enbart  om alla  andra  medlemskormnuner

också  godkänner  Lessebo  kormnuns  ansökan.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande

Sida
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Beslut  om  snabbstöd  för  integrationsfrämjande  aktiviteter

till  Bosniska  föreningen  Banja  Luka

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  3 oktober  2017

2.  Tjänsteskrivelse  från  kormnun1edningsförvaltningen,  daterad  den  15

september  2017

3. Mötesanteclaungar  från  arbetsgruppen  för  snabbstöd  integration,

daterade  den  15 september  2017

4. Ansökan från Bosmska föremngen Banla  Luka

Redogörelse

Snabbstöd  till  integrationsfrämjande  aktiviteter  ger  föreningar  i

Alvesta  kommun  möjlighet  att  på  ett  enkelt  sätt  omsätta  id6er  till

integrationsfrämjande  aktiviteter  eller  projekt.  Föreningar  kan  ansöka

om  upp  till  maximalt  5000  kronor  per  aktivitet  under  2017.  Totalt  är

100  000  kronor  avsatt  för  detta  ändamål.

Med  integrationsfrämjande  aktiviteter  menas  projekt,  möten,

sarnrnankomster,  prova  på  aktiviteter,  evenemang,  kurser  eller  nätverk

som  främjar  samverkan,  dialog  och  ökad  förståelse  mellan  olika

kulturer  och  grupper  i Alvesta  komrnun  m.m.  Bidrag  beviljas  ej till

enskilda  medlems-  eller  träningsaktiviteter.

Stödet  är till  för  föreningar  och  organisationer  med  säte  och

verksamhet  i Alvesta  kommun.  Stödet  är avsett  till  att  omsätta  id6er

till  integrationsfrämjande  aktiviteter  eller  projekt,  stödja  olika  forrner

av gruppinsatser  och  föreningar  som  skapar  samverkan  med  andra

grupper  och  organisationer  prioriteras.

Den  5 juli  2017  inkom  en ansökan  från  Bosniska  föreningen  Banja

Luka  och  avser  en kultur-  och  idrottsdag.  Föreningen  beräknar  att  det

kommer  vara  cirka  100  deltagare.  Arrangemanget  kornrner  bland

annat  att  bestå  av fotbollsturnering,  utställning,  folkdans  och

föreläsningar.

Arbetsgruppen  tillstyrker  föreningens  integrationsarrangemang.

Arbetsgruppen  ser  arrangemanget  som  en viktigt  kulturell  mötesplats

som  möjliggör  möten  mellan  människor  från  olika  bakgrunder  och

olika  åldrar.  Arrangemanget  im'iehåller  flera  olika  kulturella  yttringar

som  :föreläsningar,  hantverk,  dans  och  musik.  Detta  tillfölle  bidrar  till

mångfald,  och  därrned  integtaationen,  i kormnunen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att:

*  bevilja  5000 kronor  i integrationsstöd  till  Bosniska  föreningen  Banja

Luka  för genomförandet  av en kultur-  och  idrottsdag.

Protokollet  skickas  till

Arbetsgruppen  för Snabbstöd  integration

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Återföring  av  medel  för  villkorat  ägartillskott  till  Alvesta

Kommunföretag  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterat  den  3 oktober  2017

2.  Tjänsteskrivelse  från  koimnunledningsförva1tningen,  daterad  den  27 september

2017

3.  ProtokollfrånAlvestaKormnunföretagAB,dateratden26september2017

Redogörelse

Kormnunstyrelsen  beslutade  den  28 februari  2017,  KS  S, 12,  att

godkänna  hemställan  om  villkorat  aktieägartillskott  i Alvesta

Kormnunföretag  AB  (enligt  e) 1 1/2017)  med  5,3 miljoner  kronor.

Ägartillskottet  belastade  komrnunens  resultat  år 2016  som  en

finansiell  kostnad  och  finansierades  från  kornmunstyrelsens

strategiska  konto.  Alvesta  Kornrnunföretag  har  i beslut  S, 40/2017,

hemställt  att  Alvesta  kormnun  kan  återföra  aktieägarti11skottet,

beroende  på  att  orsakerna  till  behovet  av  tillskottet  inte  längre  är

aktuella.  Utredning  om  ändrad  organisation  av AllboHus  Fastighets

AJ3 har  inte  generat  några  extra  kostnader  utöver  internt  arbete.  Under

året  har  komrnunens  tomtförrnedlare  noterat  ett  ökat  intresse  från

privata  byggherrar  att  uppföra  komforthus,  varför  motivet  för  att  låta

Alvesta  Utveckling  AB  utreda  frågan  och  vida  eventuella  åtgärder  inte

längre  är lika  aktuellt.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att:

1.  ÅterföraaktieägartillskottetfrånA1vestakormnunföretagABmed

5,3 miljoner  kronor  under  år 2017.

2.  Ägartillskottet  till:förs  kormnunstyrelsens  strategiska  konto,  Övriga

strategiska  åtgärder,  som  en finansiell  intäkt.

Protokollet  skickas  till

Alvesta  Kommun:företag  AB

Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

KS  g 126

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-17

KS  201  7/298.006

Förslag  till  sammanträdesplan  för  2018

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånarbetsutskottet,dateratden3oktober2017

2.  Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförva1tningen,  daterad

den  28 september  2017

3.  Förslag  till  sainmanträdesplan,  daterad  den  28 september  2017

Redogörelse

Kormnunfullmäktige  ska  fastställa  sammanträdesplan  för  år 2018.

Komrnunledmngsförvaltmngen  har  upprattat  ett  förslag  till

samrnanträdesplan  som  innehåller  samrnanträdesdatum  för

kormnunstyrelsens  arbetsutskott,  kornmunstyrelsens  personalutskott,

kormnunstyrelsen  och  komrnunfullmäktige.

Vid  framtagande  av planen  har  hänsyn  tagits  till  tidplanerna  för

hantering  av årsredovisning  2017,  mål  och  budget  2019  med  plan

2020-2021,  delårsrapport  per  augusti  2018  samt  nämndernas

ekonomiska  uppföljmngar  per  mars,  april,  maj,  september,  oktober

och  november  2018.

Yrkande

Per  Ribacke  (S)  yrkar  att  kornmunstyrelsen  beslutar  att föreslå

kornmunfullmäktige  besluta  att  anta  förslag  till  sarnrnanträdesplan  för

år 2018.

Beslutsgång

Ordföranden  Per  Ribacke  (S)  frågar  kommunstyrelsen  om

kormnunstyrelsen  kan  besluta  enligt  Per  Ribackes  (S)  yrkande.

Ordföranden  finner  via  acklamation  att  kommunstyrelsen  beslutar

enligt  Per  Ribackes  (S)  yrkande.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att  föreslå  kornmunfullmäktige  besluta  att

anta  förslag  till  samrnanträdesplan  för  år 2018.

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS 5127

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-10-17

KS 201  7/0(31  .002

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Redogörelse

Enligt  koinmunallagen  får  en nämnd  delegera  sin  beslutanderätt.

Delegerad  beslutanderätt  innebär  att nämnden  överlåter

beslutanderätten  i vissa  ärenden  till  en delegat.  Delegaten  fattar  beslut

på nämndens  vägnar  och  besluten  har  sarmna  rättsverkan  som

näinndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska redovisas

till  nämnden.

Sedan  kommunstyrelsens  senaste  sarmnanträde  har  det fattats  tre

delegationsbeslut  inom  komrnunstyrelsens  verksarrföetsområde.

Ekonomichefen  har  fattat  samtliga:

@ De1egationsbes1ut11/2017-Tecknandeavborgenför

Allbohus  Fastighets  AB  i samband  med  omsättning  av lån

30 000  000  SEK

@ De1egationsbes1ut12/2017-Tec1aiandeavborgenförAlvesta

Energi  AB  i samband  med  omsättning  av lån  10 000 000 SEK

*  De1egationsbes1ut13/2017-TecknandeavborgenförAlvesta

Utveckling  AB  i samband  med  omsättning  av lån 13 000  000

SEK

Beslut

Kormnunstyrelsen  godkänner  redovisningen  av fattade

delegationsbeslut.

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpedie+ing Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5128

Meddelanden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Redogörelse

Följande  meddelande  delges  till  komi'nunstyrelsen:

*  Länsstyrelsen  har  inkormnit  med  en sarnmanfattande

redogörelse  inför  aktua1itetsförklaring  av  översiktsplanen  i

Alvesta  kormnun  (KS  201  7/117.212)

Beslut

Kormnunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KSg129

Övriga  ärenden

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Ordföranden  frågar  komrnunstyrelsen  om  ledamöterna  har  några

övriga  frågor  som  de vill  diskutera  på dagens  sammanträde.

@ Helen  Gustavsson  (M)  lyfter  frågan  om  uppföljning  av

verkställigheten  av  beslut  vad  gäller  frågan  om  hantering  av

kompiskort.

*  Börge  Nielsen  (V)  lyfter  frågan  om  en risk  för  framtida

platsbrist  på  Bullerbyn  i Lekaryd.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  infori'nationen.
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