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Kommunstyrelsen

Plats och tid Salen, Centralplanl, Alvesta 1 december 2015 kl. 9.00- 12.35
Ajournering under§ 130kl. 10.05- 10.25

Justerade paragrafer 129- 148

Beslutande
Per Ríbacke (S), ordf.
Thomas Haraldsson (C) 1 :e vice
Matz Athley (M)
Rose-Marie Larsson (S)
Frida Christensen (S)
Birgit Andersson (MP)
Mikael Johansson (M)
Sven Sunesson (C)
Lars-OlofFranzén (AA)
Kauko Antbacke (lill)
Benny Lundh Johansson (SD)

Närvarande ersättare Illich Idensjö (S) § 129 - 148
Bengt-Olof Söderström (L) § 129-148

Börge Nielsen (V)§ 129 - 148

Övriga deltagare Johan Johansson, upphandlingschef §
130
Christina Utterström, ekonomichef§ 134
- 135

Kjell Rosenlöf, utvecklingschef § 137
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Kommunstyrelsen

Justering tid och plats Alv:esta 2015-12-08 kl. 15.00

Sekreterare --~··············································································

'?ô-i~~_,Ordförande

Justerare

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

Kommunstyrelsen
2015-12 -Ol
2015-12-09-2015-12-23

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign

Aff) ~
UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 129 Dnr 2014/007.000

Information från ordförande och kommunchef

Beslutsunderlag
l. Informationsbrev, 30 november 2015.

Redogörelse
Information från ordförande delges i separat bilaga i protokollet.

Kommunchefen informerar kommunstyrelsens ledamöter om följande:

1. Alvesta kommun har infört ett samarbetemed Växjö kommun och Lessebo
kommun angående IT-verksamheten,

2. Alvesta kommun ska uppgradera informationsskyltar samt vägvisare inom
kommunen.

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering!ltYJ --y{?_h
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 130 Dnr 2015/193.22

Igångsättande av byggnadsprojekt Vislandabadet

Beslutsunderlag
l. KS§ 117, 3 november 2015
2. KF § 135, 27 oktober 2015
3. KS AU§ 97, 20 oktober 2015.
4. KS § 95, 13 oktober 2015
5. KS AU§ 81, 15 september2015

Redogörelse
Kommunfullmäktige beslutade 135 § /2015 att delegera
igångsättandet av byggnadsprojekt Vislandabadet till
kommunstyrelsen.

Beredning
KS AU§ 117

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar härmed att meddela startbesked för
igångsättande av byggnadsprojekt Vislandabadet.

Protokollet ska skickas till
Upphandlingsenheten

Ulf Arvidsson

Akten

Jt~männens sign ty~ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 131 Dnr 2015/603.805

Investeringsbidrag till föreningar 2016

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 127, 17 november 2015
2. Tjänsteskrivelse, 6 november 2015

Redogörelse
Kommunstyrelsen fördelar varje år ca 500 000 i investeringsbidrag till
föreningar. Bidragen kan gå till reparationer och nyanskaffning till
anläggningar. Energibesparande åtgärder ska prioriteras. Enligt
tidigare praxis så betalas det normalt ut 50 % av beviljat
investeringsbelopp. Utbetalningar sker efter tagna beslut, löpande
under året mot uppvisande av redovisning av vidimerade kostnader.

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

/WJ ~
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

För 2015 års investeringsmedel

Ansökningar INVESTERINGSBIDRAG Alvesta kommun 2016

Förening Ändamål Sökt belopp Kommentar Förslag
Alvesta dykkl ubb Nitrox-gas Ej angivet Inte investering Avslag
Alvesta Hundklubb Sanering av mögel i klubbstugan ca 100000 Behöver åtgärdas 40000:-
Alvesta ridklubb Montage och inköp av snörasskydd 9 000:- beviljat 2014- men ej utnyttjat

Halkfri stallgång 60000:- beviljat 2014- men ej utnyttjat
Nytt underlag ridhus 100000:- Har fått pengar från ldrottslyftet avslag pga
Sadlar, träns 50000:- engång-
Harv till ridhuset 25 000:- Beviljat 2014- utbetalat 12,5 2015 stöd

Alvesta simsällskap Tidtagningsutrustning och Ej angivet Virda bad & sportcenter hyr till tävling avslag
Alvesta skytteförening 5 st nya I uftgevär á 17600 88 000:- 44000:-
Alvesta SOK Kartbidrag 30000:- Särskilda ändamål. Beviljas årligt bidrag 30000 .-

för framtagning av nya kartor.

Grlrnsföv mitt i fågel rike lordningsställande av banvallsle den 75 000:- Ska föreningen arbeta med detta? Avslag
Evsamarbete med kommunen.

, ,,, - ,,_ . . ,

Bör inte belasta föreningsbidragen
Grimslövs AIF Byte av ytterdörr 11.000:- GAIFhar en egen fastighet, men är inte 5.SOO:-

beviljade driftbidrag. Befogat att byta dörren
Hjortsberga hembygds- Enskilt avlopp Ej angivet Avslag
förening
Hjortsberga SMU 5 kanoter á 15.000:- 75 000:- Avslag

10st flytvästar á 350:- 3500:-
Huseby Odensjö Upprustning Ej angivet Avslag
Bastuförening Byte av dusch Ingår i underhållsbeloppet

Bélstu.aggregat
Målning

Härlövs sockenstuga Byte av fönster i lilla salen 92 500:- Byte av fönster anses ej täckas av drift 46 250:-
IFKGrimslöv 2 st 5-mannamål 20570:-

Dränering ëtv fotbollsplanerna 80 000:- 40000:-
Bygge av skyddsnät mellan fotboll
och bågskytte på nedre plan 20000:- Säkerhetsfråga 10000:-

Moheda Gymnastikförer Motionsredskap 26 000:- f:!yr kommunala lokaler med utrustning Avslag
Mattor
Stänger

Salens Båt- och sjösällsl« Material till bryggor 12000:- Söker varje år till bryggor Avslag
Skatelövs båtklubb Y-bommar ti 11 bryggor 45 000:- Avslag
Slätthögs BOIF Luftning och sandrung av planen 24000:- Avslag

Nytt flyttbart fotbollsmål 33 125:- 16562:-
Ny Kritmaskin 11300:- 5650:-
Grusning av parkering 3 500:- Fick bidrag till detta 2014 Avslag
Röjsåg och grästrimmer 7000:- Har varit med flera år Avslag
Tak över kiosklucka 7000:- Har varit med flera år Avslag

Somali Weyn Dator och projektor ? Avslag
Kopi eri ngsmaski n ?

Vislanda Gymnastikförer Airfloor inkl vagn och pump 45 000:- Redan inköpt. Avslag
Vislanda IF Ej angivit Troligen bara skickat med blanketten.
Vislanda Jaktskytteklubt 2 st jaktskyttevapen inkl kikarsikten 20000:- Avslag
Vrankunge bvggnadsförs Fastighetsregleri ng 40000:- Huset ligger idag på gränsen till 10000:-

grannfastigheten.
Östanåkra ponnytravare Ej angivit Troligen bara skickat med blanketten.

SUMMA

Justeringsmännens sign

J/ll(J ~
UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering



li Alvesta
itflil l'íommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-01 7(36)

Kommunstyrelsen

Beredning
KS AU§ 127

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja investeringsbidrag enligt ovan
föreslagna fördelning motsvarande summa 247 942 kronor.

Protokollet ska skickas till
Avdelningen för Kultur-och fritid

Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

/W) ti
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 132 Dnr 2015/604.805

Medfinansieringsbidragtill Alvesta Ridklubb

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 128, 17 november 2015
2. Tjänsteskrivelse, 6 november 2015

Redogörelse
Alvesta Ridklubb har ansökt om bidrag hos Svenska
Riksidrottsförbundet för att förbättra underlag och belysning i
ridhuset. Underlaget är ojämnt och skapar såväl brister i arbetsmiljö
som säkerhetsproblem. Belysningen är undermålig. Förbundet har
beviljats stöd för investering i underlag och belysning.

Stödet täcker delar av investeringen omfattande totalt 248 250 kronor.
För att Ridklubben ska få stödet krävs medfinansiering och
medfinansieringsintyg. Klubben har mot den bakgrunden framställt
önskemål om medfinansiering från Alvesta Kommun med 173 000
kronor. Ridklubben föreslås erhålla ett engångsstöd från Alvesta
Kommun sommedfinansiering till det av Riksidrottsförbundet
beviljade stödet för investering i underlag och belysning. Under 2014
har klubben beviljats investeringsstöd för "skydd mot snöras och
åtgärder för stallgång" UFK § 32/2014. Stödet har ännu inte betalats
ut. Klubben har även under 2015 ansökt om investeringsstöd avseende
underlag ridhus samt flera andra stöd för olika åtgärder

Iden nu föreslagnamedfinansieringen ingår de ansökningar som
klubben lämnat under 2014 och 2015. Något investeringsstöd utöver
173 000 kronor utgår därmed inte heller för 2015. Engångsstödet
finansieras inom ramen för konto 3131 KLK, Kultur- och
fritidsavdelning och från 2015 års budget.

Beredning
KS AU§ 128

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Alvesta Ridklubb stöd med 173
000 kronor som medfinansiering till det av Svenska
Riksidrottsförbundet beviljade stödet Engångsstödet finansieras inom
ramen för konto 3131 KLK, Kultur- och fritidsavdelning och från
2015 års budget.

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
1?-V,

Utdragsbestyrkande
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KS§ 133 Dnr 2015/602.806

förslag till nya priser för liftkort i Hanaslövsbacken

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 129, 17 november 2015
2. Tjänsteskrivelse, 11 november 2015

Redogörelse
Hanaslövsbacken drivs i kommunal regi i samverkan med Friluftsfrämjandet
Alvesta och Alvesta SOK. Tillsammans med föreningarna bedriver Alvesta
kommun ett kontinuerligt förbättringsarbete kring nedfarter, maskiner och
tillhörande område med parkeringar m.m. Besöksantalet är stort och lockar
besökare från hela regionen. För att kunna tillhandahålla en attraktiv
anläggning är det viktigt att förbättrings- och underhållsarbete genomförs
kontinuerligt. Behov finns av att i Hanaslöv jobba med ett systematiskt
underhålls- och förbättringsarbete kring anläggningen. För att säkra god drift i
liftsystemet har ett förnyat driftavtal ingåtts med Friluftsfrämjandet. Det nya
avtalet medför en viss ökad kostnad men i gengäld erhålls en bättre drift och
ett bättre system. En prisjämförelse med liknande skidliftsystem inärområdet
såsom Kettilås i Vetlanda, Vångabacken utanför Kristianstad och Dackestupet
i Virserum visar att Hanaslövs priser är lägst, på samtliga punkter. Förslaget
är, mot bakgrund av behovet att öka driftsäkerheten, att höja priserna på
liftkort. Prisbilden hamnar därmed i mitten i den jämförelse som gjort med
liknande anläggningar.

(Förslag på nya priser i fetstil)
Upp till 6 år 7-16 år 17 år+

Förmiddag 40 kr 50 kr 80 kr 95 kr 110 kr 130 kr

Eftermiddag 40 kr 50 kr 80 kr 95 kr 110 kr 130 kr

Heldag 70 kr 80 kr 120 kr 140 kr 160 kr 180 kr

Kväll 40 kr 50 kr 80 kr 90 kr 110 kr 130 kr

Säsong 500 kr 600 kr 900 kr 995 kr 1000 kr 1300 kr

Per tur 15 kr20 k 15 kr 20 kr 15 la20 kr

UtdragsbestyrkandeJ~männens sign ré)-\ Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Speciella regler:
Barn upp till och med 6 år med hjälm åker gratis. För Alvesta Kommuns
skolelever gäller vid friluftsdag 50 kronor per elev för heldag.
Iannat fall gäller priserna ovan.

Beredning
KS AU§ 129

Yrkanden
Benny Lundh Johansson (SD) yrkar att ha kvar priserna upp till 16-
års ålder samt att höja priserna från och med 17 års ålder.
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till Benny Lundh Johanssons
(SD) yrkande.

Sven Sunesson (C) tilläggsyrkar att inför nästkommande
taxeförändring ge i uppdrag att undersöka möjligheten att införa
familjepriser.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelens ledamöter på arbetsutskottets
förslag till beslut och på Benny Lundh Johanssons (SD) yrkande och
finner att arbetsutskottets förslag till beslut bifalles.

Omröstning begärs.

Ja-röst innebär en röst på arbetsutskottets förslag till beslut.
Nej-röst innebär en röst på Benny Lundh Johanssons (SD) yrkande.

Med 8 ja- röster och 3 nej- röster finner ordförande att arbetsutskottets
förslag till beslut bifalles.

Ja-röster: Thomas Haraldsson (C), Matz Athley (M), Rose-Marie
Larsson (S), Frida Christensen (S), Birgit Andersson (MP), Mikael
Johansson (M), Sven Sunesson (C) och Per Ribacke (S).

Nej-röster: Lars- OlofFranzén (AA), Kauko Antbacke (KD) och
Benny Lundh Johansson (SD).
Ordförande frågar därefter kommunstyrelsen på Sven Sunessons (C)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Justeringsmännens sign ~ Beslutsexpediering

;v1I)
Utdragsbestyrkande
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I. anta förslaget från kultur- och fritidsavdelningen om att höja avgifterna enligt ovan
redovisade förslag,

2. inför nästkommande taxeförändring ge i uppdrag att undersöka möjligheten att
införa familjepriser.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Akten

JuMmännens sign re:ri. Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS§ 134 Dnr 2015/617.042

Ekonomisk uppföljning per oktober 2015 med prognos
helår

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 19 november 2015
2. Ekonomisk månadsuppföljning per oktober månad med helårsprognos
3. KS AU§ 134, 17 november 2015

Redogörelse
Uppföljning per oktober innehåller en översiktlig helårsprognos för drift och
investeringar samt uppföljning av periodens ekonomiska utfall. Med
anledning av nämnders ekonomiska obalanser, beslutade kommun
fullmäktige i samband med behandling av delårsrapport per augusti att varje
nämnd ska ta fram en åtgärdsplan för att långsiktigt uppfylla kravet på
budget i balans och att återrapportering månatligen ska ske till
kommunstyrelsen. Nämndernas återrapportering ska ses som ett komple
ment till övrig uppföljning och är begränsad till uppföljning av åtgärder
enligt åtgärdsplan. Kommunstyrelsen återkommer med anvisning till
nämnderna om denna återrapportering.

Prognosen för år 2015 indikerar ett negativt helårsresultat på drygt 22
miljoner kronor, exklusive effekt tillfälligt statsbidrag flykting. Eftersom det
ännu inte finns några anvisningar om hur flyktingstödet ska hanteras,
exempelvis fördelning mellan år 2015 och år 2016, är det inte möjligt att i
dagsläget ge en bild av hur det påverkar årets resultat. En rimlig bedömning
är dock att det tillfälliga statsbidraget bidrar till att balanskravet för år 2015
uppnås, det vill säga att resultat för helåret inte blir negativt.

Prognostiserat resultat motsvarar 33 miljoner kronor sämre än budget.
Nämnderna prognostiserar underskott med minus 37 miljoner kronor och
gemensam finansiering överskott med drygt 4 miljoner kronor. Jämfört med
föregående uppföljning per augusti har prognosen förbättrats något. De
större budgetavvikelserna finns inom utbildningsnämnden och omsorgs
nämnden bland annat till följd av kvarstående kostnadsnivåer från tidigare
år. Utbildningsnämnden hänför den största avvikelsen till köp av utbildning.
Inom omsorgsnämnden återfinns de större avvikelserna i verksamheterna
äldreomsorg och funktionsstöd.

Trots den något förbättrade prognosen för nämndernas budgetavvikelse,
kvarstår den ekonomiska obalansen och den kraftiga kostnadsökningen är
oroande. Åtgärder behöver vidtas för att nå en ekonomi i balans, på såväl
kort som lång sikt. Det prognostiserade negativa resultatet för året och

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign Beslutsexpediering

/ji/} ~~
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förutsättningar i övrigt ställer krav på fortsatta prioriteringar för att
ekonomin långsiktigt ska vara i balans.

Beredning
KS AU§ 134

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. godkänna ekonomisk uppföljning per oktober 2015 med
helårspro gnos,

2. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till anvisning om
månatlig återrapportering av nämndernas åtgärdsplaner i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut§ 131, 2015-10-27.

Protokollet ska skickas till
Ekonomi

Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

fil/} yen
Utdragsbestyrkande
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KS§ 135 Dnr 2015/061.042

Återrapportering av internkontroll 2015

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 20 november 2015
2. KS AU§ 135, 17 november 2015

Redogörelse
Återrapporteringen avser kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll
plan 2015 som ansvarig nämnd för kommunledningskontorets verksamhet. I
enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en kommunöver
gripande internkontrollplan och dels en nämndspecifik kontrollplan för
2015. Resultatet av genomförda kontroller visar att flera rutiner fungerar bra
men även att ett antal områden kan förbättras. Exempelvis behöver
kommunstyrelsens delegationsordning och vidaredelegationer ses över,
bland annat med anledning av förslag till ny inköps- och
upphandlingspolicy som är på gång. Det finns också behov av att upprätta
styrdokument/riktlinjer gällande IT-säkerhet.

Kontroller som genomförts under 2015 med anledning av beslutade
internkontrollplaner har resulterat i att förbättringsområden identifierats,
vilket är en naturlig del av processen. Intern kontroll är en del av det
ständigt pågående förbättringsarbetet och måste utvecklas i takt med att
verksamhet, organisation och omvärld förändras. I samband med
återrapportering av intern kontroll 2016 ska de åtgärder som föreslås vid
åretsåterrapportering följas upp.

Beredning
KS AU§ 135

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. godkänna återrapporteringen av kommunledningskontorets
internkontroll 2015,

2. kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta
internkontrollplan för kommunledningskontoret 2016,

3. kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta förvaltningsöver
gripande anvisningar för intern kontroll 2016.

Justeringsmännens sign yer- Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till
Ekonomi

Akten

Justeringsmännens sign
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KS§ 136 Dnr 2015/601.806

Förslag till nya taxor för kommunala anläggningar

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 130, 17 november 2015
2. Tjänsteskrivelse, 6 november 2015

Redogörelse
Kultur- och fritidsavdelning har inom sitt ansvarsområde ansvar för skötsel
och utveckling av flertalet av de kommunala anläggningarna som brukas för
fritidsaktiviteteter. Här ryms fotbollsplaner, inomhushallar, ishallar och
elljusspår m.m. Under året har påbörjats ett omfattande upprustnings- och
underhållsarbete på flera av de kommunala anläggningarna. Vid en
jämförelse av priserna i andra kommuner är taxorna i Alvesta kommun
under övriga genomsnittet. Den senaste förändringen av taxorna beslutades
2010. Det är rimligt med en generell uppjustering av taxorna. Vid en
uppjustering av priserna enligt förslaget kommer Alvesta kommuns taxor
även fortsatt att vara lägre än flera kommuner, men ändå vara närmare ett
genomsnitt än tidigare.

Föreslagna priser föreslås gälla vid start av ny säsong för respektive:

Nuvarande taxor sporthallar, gymnastiksalarm.m

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Sporthallar Alvesta, Vislanda, 230/tim 130/tim 70/tim
Moheda
Gymnastiksalar, övriga 140/tim 85/tim 55/tim
Motions-/bordtennislokal Alvesta 150/tim 85/tim 55/tim
Badminton 60/tim/bana 60/tim/bana 60/tim/bana

Förslag på nya taxor sporthallar, gymnastiksalar m.m.

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Sporthallar Alvesta, Vislanda, Moheda 250/tim 145/tim 80/tim
Gymnastiksalar, övriga 155/tim 95/tim 65/tim
Motions-/bordtennislokal Alvesta 170/tim 95/tim 65/tim
Badminton 90/tim/bana80/tim/bana70/tim/bana

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Nuvarande taxor ishall, fotbollsplanerm.m.

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Ishall (1/9-20/3) 500/tim* 210/tim 90/tim
Fotbollsplan, gräs 370/tim 190/tim 85/tim
Fotbollsplan, grus 200/tim 100/tim 70/tim
Grönkullaplanen 110/tim 70/tim 50/tim
Virdavallens friidrottsanläggning 370/tim 190/tim 85/tim

Omklädningsrum/duschrum (7-25 pers.) 135/gång
Omklädningsrum/duschrum (1-6 pers.) 70/gång
*= hyra enligt överenskommelse
Hyra utan fastställd säsong och ishall utan is enligt överenskommelse.

Förslag till nya taxor ishall, fotbollsplanerm.m.

Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Ishall (1/9-20/3) 550/tim* 225/tim 99/tim
Fotbollsplan, gräs 395/tim 210/tim 95/tim
Fotbollsplan, grus 220/tim 110/tim 75/tim
Grönkullaplanen 120/tim 80/tim 60/tim
Virdavallens friidrottsanläggning 395/tim 210/tim 95/tim

Omklädningsrum/duschrum (7-25 pers.) 135/gång
Omklädningsrum/duschrum (1-6 pers.) 70/gå
*= hyra enligt överenskommelse
Hyra utan fastställd säsong och ishall utan is enligt
överenskommelse

Beredning
KS AU§ 130

Yrkanden
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på oförändrad taxa.

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till befintligt beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen på kultur-och fritidsavdelningens
förslag till beslut och på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande och finner
att kultur-och fritidsavdelningens förslag till beslut bifalles.
Omröstning begärs.

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Ja-röst innebär en röst på kultur-och fritidsavdelningens förslag till
beslut.

Nej-röst innebär en röst på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.
Med 8 ja- röster och 3 nej- röster finner ordförande att kultur-och
fritidsavdelningens förslag till beslut bifalles.

Ja-röster: Thomas Haraldsson (C), Matz Athley (M), Rose-Marie
Larsson (S), Frida Christensen (S), Birgit Andersson (MP), Mikael
Johansson (M), Sven Sunesson (C) och Per Ribacke (S).

Nej-röster: Lars-Olof Franzén (AA), Kauko, Antbacke (KD) och
Benny Lundh Johansson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
anta förslaget från kultur-och fritidsavdelningen enligt ovan
redovisade förslag till höjda avgifter.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

¡11(} ÎV""l
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 137 Dnr 2015/236.041

Redovisning avseende "Översyn och genomlysning"
uppdrag till Kommunstyrelsenfrån Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
l. Tjänsteskrivelse, 23 november 2015
2. KS AU§ 136, 17 november 2015

Redogörelse
Kommunfullmäktige har i beslut om Budget 2015, plan 2016-2017 gett
Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2015 genomföra en översyn och
genomlysning av organisationen i sin helhet i syfte att få fram och
undersöka möjligheterna till vardagsrationaliseringar, förändrade
arbetsmetoder, exemplifiera synergieffekter av samordning och kartlägga
möjlig effektivisering i verksamheterna. I uppdraget ingår att samla in
konkreta förslag från förvaltningsverksamheterna. Uppdraget ska enligt
beslutet redovisas till Kommunfullmäktige i november 2015.
Utredningsarbete påbörjades under våren 2015. Översyns- och
genomlysningsarbetet syftar sammantaget till att bidra till att i slutänden få
en ekonomi i balans, en långsiktigt hållbar ekonomi.

För utredningsarbetet har inrättats en arbetsgrupp som består bland annat av
förvaltningscheferna, ekonomichef, personalschef och utvecklingschef.
Gruppen leds av kommunchefen. Översyns- och genomlysningsarbetet
präglas av helhetssyn och koncerntänk.
Utredningsarbetet har löpande stämts av med en styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1 v ordförande samt
ordförandena för individ- och familjeomsorgsnämnden, omsorgsnämnden,
nämnden för samhällsplanering och utbildningsnämnden.

Beredning
KS AU§ 136

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. ge kommunstyrelsen samt nämnderna i uppdrag att fortsätta utredningsuppdraget,
2. föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen och nämnderna i

uppdrag att fatta erforderliga beslut inom respektive ansvarsområde inom ramen för
översyn och genomlysning. Beslut som behöver beslutas av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige ska föras vidare från nämnderna,

3. uppdraget ska genomföras inom ramen för budgetprocessen för Budget 2017, plan
2018-2019.

Justeringsmännens sign

//Ir} ~
UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering



li Alvestae l'íommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-01 21(36)

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Akten

Justetingsmännens sign Beslutsexpedieting
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Kommunstyrelsen

KS§ 138 Dnr 2015/572.000

Måltidstaxor 2016

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 132, 17 november 2015
2. ON§ 50, 27 oktober 2015
3. Tjänsteskrivelse, 27 oktober 2015

Redogörelse
Omsorgsnämndenbeslutade den 21 januari 2015 (ON§ 10) att
nämndens måltidstaxor inte längre skullejusteras enligt
konsumentprisindex utan att justering ska göras när det är relevant.
Inför 2016 är en höjning lämplig av vissa måltidspriser för att
kompensera förprisökningar på livsmedel, transporter, löner med
mera. En höjning är också av vikt som en åtgärd för att få ekonomin i
balans. Kommunfullmäktige har delegerat till omsorgsnämnden att
besluta om ändringar av externa taxor och avgifter samt regler härför
som: per år inte ger mera inkomster för hela taxan än fem gånger
basbeloppet och inte är av stor principiell betydelse, om inte annat
anges i lag (kap. 7 § 4 p, omsorgsnämndens reglemente). Höjningen
av måltidstaxoma enligt förslaget beräknas ge en inkomstökning med
ca 600 tkr, vilket således överstiger fem gånger basbeloppet.

Beredning
KS AU§ 132

Yrkanden
Benny Lundh Johansson (SD) yrkar på oförändrad taxa.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen på arbetsutskottets förslag till
beslut och på Benny Lundh Johanssons (SD) yrkande och finner att
arbetsutskottets förslag till beslut bifalles.

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. ändra omsorgsnämndensmåltidstaxor enligt upprättat förslag,
2. förändringen av omsorgsnämndensmåltidstaxor börjar gälla

från och med 1 januari 2016.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

M ?eh
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 139 Dnr 2015/599.003

Mål och riktlinjer (ägardirektiv) för Alvesta Kommunföretag
AB

Besluts underlag
l. KS AU§ 133, 17 november 2015
2. Förslag till nya ägardirektiv för Alvesta kommunföretag, 1 december 2015
3. Nuvarande ägadirektiv för Alvesta kommunföretag, 13 april 201O

Redogörelse
I en tjänsteskrivelse redogörs för förslag till reviderade mål och
riktlinjer (ägardirektiv) för Alvesta Kommunföretag har tagits fram.
Kommunföretag bildades 2006 och är ägar-/moderbolag till de
kommunalt helägda bolagen. Genom att äga och förvalta aktier och
andelar i de kommunala företagen förbättrasmöjligheterna till ett
optimalt resursutnyttjande. Ägaridénmed bolaget är att:

1. Följa och beakta kommunens vision 2027 "Alvesta kommun, södra Sveriges
mittpunkt - integrerar lokalt boende med globala möjligheter", särskilt avsnitten
om hållbar tillväxt och människors vardag,

2. bolaget ska arbeta för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande
3. plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen

Beredning
KS AU§ 133

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
l. anta förslaget om reviderade mål och riktlinjer (ägardirektiv) för Alvesta

Kommunföretag AB,
2. uppdra till kommunens ägarombud att vid extra bolagsstämma med

Kommunföretag fastställa det nya direktivet.

Protokollet ska skickas till
Alvesta kommunföretag AB

Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

/14/J ·ze,i_
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 140 Dnr 2015/549.026

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun
2016-2018

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 137, 17 november 2015
2. Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018
3. Förhandlingsprotokoll MBL § 11, 29 oktober 2015
4. PU§ 17, 20 oktober 2015
5. Utvärdering av föregående års jämställdhetsplan

Redogörelse
Personalavdelningen har arbetat fram ett reviderat förslag till
jämställdhets- och mångfaldsplan för 2016-2018. De går igenom
förändringar som gjorts. Personalavdelningen har fått i uppdrag och
genomfört MBL-förhandling om planen och ska därefter tas upp i
kommunstyresen för beslut.

Beredning
KS AU§ 137

Yrkanden
Sven Sunesson (C) yrkar tillägg på sidan 3 i jämställdhets- och
mångfaldsplanen för Alvesta kommun 2016-2018 under punkten mål
enligt följande formulering: Kommunen ska arbeta för att minska
andelen delade turer.

Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson (MP) och Mikael
Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och
Sven Sunessons (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen på arbetsutskottets förslag till
beslut och på Svens Sunessons (C) tilläggsyrkande och finner att båda
bifalles.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. anta jämställdhets- och mångfaldsplanen för Alvesta kommun 2016-2018,
2. på sidan 3 i jämställdhets- och mångfaldsplanen för Alvesta kommun 2016-2018

under punkten mål lägga till följande formulering: Kommunen ska arbeta för att
minska andelen delade turer.

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign Beslutsexpediering
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Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Beslutsexpediering UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign
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Kommunstyrelsen

KS§ 141 Dnr 2015/470.106

Förslag till arkivreglemente för Alvesta kommun
2016

Beslutsunderlag
l. KS AU§§ 139, 17 november 2015
2. Förslag till nytt arkivreglemente för Alvesta kommun 2016.
3. Kommunförbundsfullmäktige sammanträdesprotokoll, 23 oktober 2016

Redogörelse
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till
hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker
förvaring. Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinfonnation
bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en
långsiktig informationsförsörjning.
Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen
(1990:782) och arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets -
och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet finns särskilda
bestämmelser för Alvesta kommun som kommunfullmäktige har
beslutat ommed stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i
reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information
lagras, struktureras och förmedlas. ·

Kommunförbundet Sydarkivera har arbetat fram förslag till mall för
arkivreglemente för förbundsmedlemmama. Reglementet är utarbetat
med hänsyn till att förbundsstyrelsen är också en gemensam
arkivmyndighet för sina medlemsorganisationer.
Förbundsmedlemmama rekommenderas att besluta i respektive
kommunfullmäktige om nytt arkivreglemente enligt ovanstående mall.

Beredning
KS AU§ 139

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
anta arkivreglemente att gälla från och med 2016-01-01.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 142 Dnr 2015/177.822

Besvarande av motion (M) angående Vislandabadet

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 125, 17 november 2015
2. Tjänsteskrivelse, 28 oktober 2015
3. KF § 27, 28 april 2015
4. Motion, 12 april 2015

Redogörelse
I en motion daterad 12 april 2015 föreslår Mikael Johansson (M) att en
utredning genomförs om renovering av Vislandabadet inklusive en ny
solvärmeanläggning. Motionen är rubricerad "Gruppmotion angående
Vislandabadet och ny samlingslokal i Vislanda", men den tar i texten för
motionen enbart upp förslag om Vislandabadet. För den särskilda frågan om
ny samlingslokal hänvisas till kommunfullmäktiges behandling av ett
medborgarförslag om ny samlingslokal och yttrande över det (KF §
108/2015).
I förslaget om renovering av utomhusbadet anges att det är i så dåligt skick
att fritidsförvaltningen har tvingats stänga ner det inför sommaren 2015.
Motionen refererar också till en gammal kostnadsberäkning från 2012 och
bristen att beräkningen inte bedömt solvärmeanläggningens status och
eventuella behov av upprustning eller utbyte. Vidare föreslås att en
projektledare utses som utreder/planerar för renovering av badet och tar
kontakt med olika poolföretag för att hitta alternativa lösningar som kan
minska kostnaderna.
Efter det att motionen lämnats till kommunfullmäktige har kommunen tagit
beslut att sätta av pengar i budgeten för en renovering samt utsett en
projektledare. I den ekonomiska planen ligger ett tillskott med 1,5 mkr i
årlig ökad kostnad, vilket bedöms täcka en investering på ca 20 mkr.
Projektledare är kommunens byggsamordnare vid kommunledningskontoret
(Ulf Arvidsson). Utöver detta har kommunstyrelsen (KS§ 95/2015) utsett
kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för byggprojektet
Vislandabadet samt föreslagit kommunfullmäktige delegera igångsättandet
av byggprojektet till kommunstyrelsen. I projektet sker även en bedömning
av ekonomiskt lämpligt system för uppvärmning av bassänger och
byggnader.

Beredning
KS AU§ 125

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

/111 îm
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
förklara motionen för besvarad.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

¡JV) "VQ.9-\_
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 143 Dnr 2015/295.006

Besvarande av motion (V) angående allmänhetens
frågestund

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 138, 17 november 2015
2. Tjänsteskrivelse, 8 oktober 2015
3. KF § 98, 16 juni 2015
4. Motion, 16 juni 2015

Redogörelse
I en motion föreslås att regelverket för allmänhetens frågestund
förändras så att inte bara frågor som behandlar mötets dagordning får
ställas, utan alla sorters frågor. Allmänheten ska, i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning§ 24, vid varje sammanträde med
kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor om de ärenden
som upptagits i kungörelsen. Kommunfullmäktiges ordförande
meddelade under sin informationspunkt på fullmäktiges sammanträde
den 29 september 2015 att frågan om formen för allmänhetens
frågestund skickas med till alla partier med möjlighet, att till presidiet
under hösten, inlämna synpunkter på frågan för att eventuellt efter
årsskiftet ändra hanteringen av allmänhetens frågestund.

Beredning
KS AU§ 138

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
förklara motionen för besvarad.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 144 Dnr 2014/064.002

Delegations beslut

Besluts underlag
1. Beslutslista för kommunstyrelsen, 24 november 2015

Redogörelse
Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-10-26 -2015-11-24.

Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar att godkänna de under perioden 2015-10-
26-2015-l 1-24 fattade delegationsbesluten.

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 145 Dnr 2015/066.006

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsensutskott

Beslutsunderlag
1. Protokoll KS AU, 17 november 2015

Redogörelse
Kommunstyrelsen tar del av protokollen från kommunstyrelsens
utskott.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anmäla följande protokoll från
utskotten samt lägga dessa till handlingarna:

l. Protokoll KS AU, 17 november 2015.

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 146 Dnr 2015/636. 719

Avskaffande av vårdnadsbidrag

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 30 november 2015

Redogörelse
Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag kommer att
upphöra från ochmed den 1 februari 2016. Den 18 november sa
riksdagenja till regeringens proposition 2014/15:147 om att
vårdnadsbidraget ska avskaffas. Formellt innebär ändringen att lagen
om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av
januari månad 2016. Beslut om vårdnadsbidrag som tas före 31
januari om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari löper
beslutsperioden ut. Det kommunala vårdnadsbidraget är frivilligt att
införa och därför utgår inget statsbidrag kopplat till bidragsformen.
Avskaffandet av vårdnadsbidraget får således inte några konsekvenser
för kommunens intäkter från statsbidrag.

Familjer som har vårdnadsbidrag kan inte få vårdnadsbidraget förlängt
genom nya beslut efter 31 januari 2016. Familjer som har beslut om
vårdnadsbidrag som löper efter januari månads utgång kan behålla
bidraget bidragsperioden ut. Vårdnadsbidraget föreslås avskaffas från
och med den 1 januari 2016. Det innebär att inga ansökningar tas emot
från och med detta datum.

Yrkanden
Kauko Antbacke (KD) yrkar att vårdnadsbidraget avskaffas från och
med 1 mars 2016.

Frida Christensen (S), Rose-Marie Larsson (S) och Birgit Andersson
(MP) yrkar bifall till befintligt beslutsförslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsens på befintligt beslutsförslag och
på Kauko Antbackes (KD) yrkande och finner att befintligt
beslutsförslag bifalles.

Avstår från att delta i beslut
Lars-Olof Franzén (AA) och Benny Lundh Johansson (SD) avstår från
att delta i beslut.

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
vårdnadsbidrag avskaffas från och med den 1 januari 2016.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Akten

Justeringsmännens sign

lfC7 -Ven
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 147 Dnr 2015/511.040

Information om sammanställd internbudget exkl
utbildningsnämnden

Redogörelse
Information angående sammanställd internbudget (exkl
utbildningsnämnden för 2016, med plan 2017-2018.

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

.!/J1 ?(l)\
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 148 Dnr 2014/339.113

Val av ersättare i personalutskottet och kommunstyrelsens
arbetsutskott

Redogörelse
Thomas Hetlevik (S) har entledigats från sina uppdrag i
kommunstyrelsen enligt beslut i kommunfullmäktige 27 oktober§ 144
och därav från sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens
personalutskott och arbetsutskott. Av den anledningenväljs under
dagens sammanträde ny ersättare i personalutskottet samt
arbetsutskottet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. utse Frida Christensen (S) som ny ersättare i personalutskottet,
2. utse Frida Christensen (S) som ny ersättare i arbetsutskottet.

Protokollet ska skickas till
Frida Christensen (S)
Personal

Akten

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign Beslutsexpediering
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Möte med Kärnhem - Möte har genomförts med bostadsföretaget, för att få deras syn på vad som
behöver göras i Alvesta för att bli mer attraktivt som etableringsort.

Strategiskt möte med NFS - Månatligt möte

Tillsättande av VD Alvesta Energi AB - Styrelsen har valt att fortsätta med nuvarande VD Mats
Karlsson. Mats har varit inne som en tillfällig lösning under ca ett år då han även varit VD på Arab. Nu
permanentar man Mats på Alvesta Energi AB. Således lämnar han Arab för att fokusera på ett av
bolagen.~

Tillsättande av VD på Alvesta Renhållning AB - Med anledning av att nuvarande VD Mats Karlsson
lämnar företaget och går till Alvesta Energi AB har vi rekrytering av ny VD i detta bolag. Rekrytering
sker internt i bolaget, i skrivande stund är jag inte säker på att allt är klart vilket gör att jag
återkommer med namn.

Byte av VD Alvesta Kommunföretag AB - Kjell Rosenlöv är idag VD i bolaget. Det har under en tid
pågått en diskussion om vad vi vill med företaget. Jag fått i uppdrag av styrelsen att gå vidare med
rekrytering av ny VD och den som är tilltänkt är Stefan Karlsson. Han kommer närmast från PWC,
men han har en bred erfarenhet från den kommunala sidan och samhällsutveckling. Stefan är även
nyanställd som forvaltningschef på förvaltningen för samhällsplanering. I denna fråga har Alvesta
Alternativet synpunkter på hur processen har gått till, och även anmält till revisorerna för granskning
om det gått rätt till. (Detta om anmälan är andrahandsinformation genom media).

Möte med Svenskt Näringsliv -Jag har tillsammans med Johan Johansson på Ekonomi och
upphandlingsavdelninge varit på ett möte kring LOU (Lagen om offentlig upphandling). De
presenterade sina synpunkter på hur man kan förbättra upphandlingsprocesserna .

.Möte kring den aktuella situationen kring flyktingmotagande -Jag har kontunerliga möten kring den
rådande situationen. Detta för att fånga upp om det är frågor som kräver politiska beslut.

Det har etablerats två ny anläggningsboenden i kommunen dels i Grännaforsa 50-60 platser och i
Hallanäset med ca 30 platser.

Hot mot politiker och tjänstemän -Vi har ett läge som är av allvarlig karaktär, just nu drabbas en del
politiker och tjänstemän av hot. Detta sker främst via sociala mediet men även via mail, brev och
telefonsamtal. Detta måste vi tillsammans jobba med för att förhindra.

/Per Ribacke
2015-11-30



Närvaro- och voteringslista vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-12 -01

§ 133 § 136

När-
Ordinarie ledamöter varo Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
1 . Thomas Haraldsson c 1 1 1
2. Thomas Johnsson M -
3. Rose-Marie Larsson s 1 1 1
4. Frida Christensen s 1 1 1
5. Birgit Andersson MP 1 1 1
6. Mikael Johansson M 1 1 1
7. Sven Sunesson e 1 1 1
8. Lars-Olof Franzén AA 1 1 1
9. Kauko Antbacke KD 1 1 1
1 O. Benny Lundh SD 1 1 1
Johansson

11.Per Ribacke s 1 1 1

Ersättare
.,,

1. Anna-Karin Bjuvsjö s
Johansson

2. Christina Haraldsson c
3. Matz Athley M 1 1 1
4. I lieh ldensjö s 1
5. Adelisa Barakovic s
6. Anita Thörn von Rosen MP
7. Helen Gustavsson M
8. Johnny Lundberg s
9. Bärge Nielsen V 1
1 O. Bengt-Olof Söderström L 1
11. David Kristiansson SD


