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Kommunstyrelsen

Plats och tid Salen, Centralplanl, Alvesta 3 november 2015 kl. 09.00- 12.30
Ajournering mellan § 105 och § 106kl. 10.15- 10.25

Justerade paragrafer 102- 128

Beslutande
Per Ribacke (S), ordf.
Thomas Haraldsson (C) 1 :e vice
Thomas Johnsson (M) 2:e vice
Rose-Marie Larsson (S)
Ilich Idensjö (S)
Birgit Andersson (MP)
Mikael Johansson (M)
Sven Sunesson (C)
Lars-Olof Franzén (AA)
Kauko Antbacke (lill)
Benny Lundh Johansson (SD)

Närvarande ersättare Anna-Karin Bjuvsjö (S) § 102 - 128
Johnny Lundberg (S) § 102-128

Christina Utterström, ekonomichef§ 105
Pernilla Friberg, controller § 105

Matz Athley (M) § 102 - 128
Börge Nielsen (V) § 102-128

Carola Gunnarsson, enhetschef bygg
ochmiljö§ 106 - 107
Britt-Marie Johansson, avdelningschef
för avdelningen missbruk/vuxen,
förvaltningen för individ och
familjeomsorg, § 112

Övriga deltagare



• Alvesta
el~ommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
Sida

2015-11-03 2(42)

Kommunstyrelsen

Justering tid och plats

sa~L
' ..0~ .
Per Ribacke (S)

...........~ .........~07~ .....
Benny Lundh Johansson (S~ ..,(.:':

Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

Kommunstyrelsen
2015-11-03
20¡11-17-2015-12-07
Ce t mh s t, Alvesta

........ . .
Lisa Eriksson

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign

~e:,t
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS§ 102 Dnr 2015/022.000

Information från ordförande och kommunchef

Redogörelse
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens
ledamöter om följande:

1. Kommunstyrelsens ordförande informerar om att informationsbrev till
kommunstyrelsen ledamöter är tilltänkta till nästa kommunstyrelsesammanträde,
detta enligt informationspunkt i KS§ 87 2015-10-13

2. Kommunstyrelsens ordförande har tillsammans med personalchef Monica Ranstad
varit på studiebesök i Avesta kommun för att informera sig om hur Avesta kommun
har arbetat med frågan om arbetstagares rätt till heltid.

Kommunchefen informerar kommunstyrelsens ledamöter om följande:

1. Under november månad har en centraliserad postöppning i kommunhuset inrättats
detta för att få en överskådlig bild över hur mycket post som hanteras under det
dagliga arbetet

2. IT-enheten genomför under en månad en printanalys för att få information om hur
mycket som kopieras, skrivs ut samt scannas i kommunens samtliga verksamheter.
Printanalysen kommer att ligga till grund för kommande upphandling av
kopiatorer

3. Kultur- och fritidsavdelningen har genomfört en energikartläggning som syftar till
att kartlägga energiåtgången på kommunens kultur- och fritidsanläggningar.
Kartläggningen innefattar el, värme, organisation och styrteknik

4. Från och med 1 november går förvaltningen för individ- och familjeomsorgs
förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden in som förvaltningschef för
utbildningsförvaltningen. Detta gäller längst till och med sista juni 2016.

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeringsmännens sign

rye,\ íSJ
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



ill Alvesta
• ,~ommun Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum

2015-11-03
Kommunstyrelsen

Sida

4(42)

KS§ 103 Dnr 2015/506.024

Partistöd för 2016

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 102, 20 oktober 2015
2. KF § 102, 25 november 2014

Redogörelse
Beslut om partistöd ska i enlighet med kommunallagen fattas av
kommunfullmäktige minst en gång per år. Fullmäktige beslutade
enligt KF § 102, 25 november 2014 att partistödets utformning för
2015 ser ut enligt nedanstående:

1. Grundstödet är 1 O 000 kronor per parti,
2. Mandatstödet är 10 000 kronor per mandat,
3. Utbildningsstöd är 5 000 kronor per mandat,
4. Utbildningsstöd betalas ut i efterskott mot uppvisande av verifikationer,
5. Mottagare av partistöd ska årligen lämna redovisning enligt 2 kap. 11 §

kommunallagen.

Beredning
KS AU§ 102

Yrkanden
Lars-Olof Franzén (AA) gör ett tilläggsyrkande på att
utbildningsstödet ska ackumuleras under den nuvarande
mandatperioden.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsens ledamöter på arbetsutskottets
förslag till beslut och på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande och finner
att kommunstyrelens bifaller enligt båda.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd
för 2016 betalas ut enligt följande:

1. Grundstödet är 1 O 000 kronor per parti,
2. Mandatstödet är 10 000 kronor per mandat,
3. Utbildningsstöd är 5 000 kronor per mandat,
4. Utbildningsstöd betalas ut i efterskott mot uppvisande av verifikationer,
5. Mottagare av partistöd ska årligen lämna redovisning enligt 2 kap. 11 §

kommunallagen

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign

1Ô1
Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

6. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att
utbildningsstödet ska kunna ackumuleras under mandatperioden 2015-2018 och ge
kommunchefen i uppdrag att inför nästa kommunfullmäktigesammanträde låta
utreda vilka administrativa rutiner som behövs för att hantera detta.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justeringsmännens sign~ Ô1 Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 104 Dnr 2015/507.006

Sammanträdesplan för 2016

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 104, 20 oktober 2015

2. Förslag till sammanträdesplan 2016

Redogörelse
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till
sammanträdesplan för 2016. Förslaget innebär att kommunstyrelsen
sammanträder på tisdagar, beräknad tid kl. 9.00- 15.00.
Kommunfullmäktige sammanträder på tisdagar kl. 18.30 med
undantag för sammanträdet i december sker dagtid. Sammanträdet i
juni hålls en måndag och sker dagtid.

Beredning
KS AU§ 104

Yrkanden
Lars- OlofFranzén (AA) yrkar på att kommunfullmäktiges
sammanträde den 1 november 2016 ska flyttas fram till 25 oktober .
2016.

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsens ledamöter på
arbetsutskottets förslag på beslut och på Lars-Olof Franzéns (AA)
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag till beslut bifalles.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. arbetsutskottets och personalutskottets sammanträden flyttas från 12 april till 4 april
samt att kommunstyrelsens sammanträde flyttas från 19 april till 12 april,

2. kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till
sammanträdesplan för 2016.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Akten

Justeringsmännens sign

?~
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 105 Dnr 2015/511.040

Internbudget 2016

Beslutsunderlag
1. KS AU § 99, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 15 oktober 2015
3. Förslag till internbudget

Redogörelse
Kommunledningskontoret överlämnar förslag till internbudget 2016
med plan 2017-2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
överförmyndarnämnden.

Beredning
KS AU§ 99

Yrkanden
Per Ribacke (S) yrkar på en omformulering i sista meningen under
fokusområdet starkt näringsliv på punkten aktiviteter. Meningen ska
ersättas med" ökat antal besök och dialog med näringslivet om behov
via företagsbesök, frukostmöten etc ".
Lars-OlofFranzén (AA) yrkar att:

1. dra in kostnaderna för lokalsamordnare samt att dessa kostnader ska läggas på
effektiviseringskravet som i internbudgeten berör kultur- och fritid samt IT.

2. skjuta fram investeringarna för motionsspår i Moheda (1409) till 2018, och tidigare
lägga investeringarna för, Spånens badplats (1490) med 300 tkr till 2016 och
bibehållalOOtkr 2018.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsens ledamöter på arbetsutskottets
förslag till beslut med Per Ribackes (S) yrkande på omformulering
och finner att arbetsutskottets förslag till beslut bifalles. Det bifallna
beslutet innefattar inte de områdena som berör Lars-Olof Franzéns
(AA) yrkanden.

Ordförande frågar kommunstyrelsens ledamöter på arbetsutskottets
förslag till beslut och på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande punkt 1.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justeringsmännens sign

t'V"\
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Omröstning begärs.

Ja-röst innebär en röst på arbetsutskottets förslag till beslut.

Nej-röst innebär en röst på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.

Med 8 ja- röster och 3 nej- röster beslutar kommunstyrelsen bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.

Ja-röster: Thomas Haraldsson (C), Thomas Johnsson (M), Rose-Marie
Larsson (S), Ilich Idensjö (S), Birgit Andersson (MP), Mikael
Johansson (M), Sven Sunesson (C) Per Ribacke (S)

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

Ordförande frågar kommunstyrelsens ledamöter på arbetsutskottets
förslag till beslut och på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande punkt 2
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag
till beslut.

Omröstning begärs.

Ja-röst innebär en röst på arbetsutskottets förslag till beslut.

Nej-röst innebär en röst på Lars-OlofFranzéns (AA) yrkande.

Med 8 ja- röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelens att bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.

Ja-röster: Thomas Haraldsson (C), Thomas Johnsson (M), Rose-Marie
Larsson (S), Ilich Idensjö (S), Birgit Andersson (MP), Mikael
Johansson (M), Sven Sunesson (C) Per Ribacke (S).

Nej-röster: Lars-OlofFranzén (AA), Kauko Antbacke (KD) Benny
Lund Johansson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till internbudget 2016
med plan 2017-2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
överförmyndarnämnden.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Överförmyndarnämnden

Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Alvesta
l~ommun Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum
Sida

Kommunstyrelsen

2015-11-03 9(42)

KS§ 106 Dnr 2015/497.460

Beslut om ny taxa samt reviderad timtaxa för offentlig
kontroll av Livsmedels- och foderlagstiftningen

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 100, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 8 oktober 2015
3. Förslag till taxa för offentlig kontroll av Livsmedels- och foderlagstiftningen
4. Nuvarande taxa

Redogörelse
Ett förslag till ny taxa samt reviderad timtaxa för offentlig kontroll av
Livsmedels- och foderlagstiftningen i Alvesta kommun. Förslaget
utgår från en mall som tagits fram av SverigesKommuner och
Landsting. Beslut om ny taxa innebär att den förra antagen av
kommunfullmäktige 2011-11-23 § 154upphör att gälla.

Förslaget för reviderad timtaxa innebär en höjning från 800 till 1 038
kronor per timme för planerad offentlig kontroll samt en höjning från
680 till 898 kronor per timme för extra offentlig kontroll och
registrering.

Beredning
KSAU § 100

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta förslag på ny taxa för offentlig kontroll inom Livsmedels- och
Foderlagstiftningen. Taxan gäller from 1 januari 2016.
Föregående taxa antagen av fullmäktige 2011-11-23 § 154upphör
genom detta beslut,

2. timtaxan för offentlig kontroll inom Livsmedels- och Foderlagstiftningens
område ska höjas till 1 038 kr för planerad offentlig kontroll och 898 kr
för extra offentlig kontroll och registrering. Timtaxan gäller from 1 januari 2016.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Akten

Justeringsmännens sign

{O'
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 107 Dnr 2015/505.406

Beslut om reviderad timtaxa inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 101, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 6 oktober 2015

Redogörelse
Ett förslag till ändring av timtaxa inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område i Alvesta kommun. Förslaget utgår från en
mall som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting. Förslaget
innebär en höjning av timtaxan från 730 till 881 honor per timme.

Timtaxan fastställdes 2011 till 730 honor per timme och har inte höjts
därefter. Mot bakgrund av de kostnadsökningar som varit sedan
timtaxan fastställdes 2011 anser bygg och miljö att den ska höjas.
Bygg och miljö föreslår att timtaxan höjs till 881 honor. Höjningen
baseras på en beräkning av den faktiska kostnadsberäkningen. SKLs:
modell har används vid beräkning av timtaxan. I sammanhanget kan
nämnas att timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken under
2015 har en spridning mellan 650 och 1000 honor bland kommunerna
i Kronobergs län. Timtaxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Beredning
KS AU§ 101

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att timtaxan
inom miljöbalkens och strålskyddslagens område ska vara 881 kronor
från och med 1 januari 2016.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Akten

Justeringsmännens sig~
- ren

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 108 Dnr 2015/477.346

VA-taxa 2016

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 103, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 4 september 2015

Redogörelse
Nuvarande VA-taxa är antagen av kommunfullmäktige att gälla
fr.o.m. 2015-01-01.

Enligt VA-taxan § 1 O samt § 22 ska Nämnden för samhällsplanering
årligen reglera avgiftsbeloppen i taxan vid årsskiftet enligt föränd
ringen i konsumentprisindex, KPL

Avgifterna i antagen VA-taxa baserades på indextalet 313,89 (2014-
04) i konsumentprisindex, KPI (1980=100). Senast publicerade index
tal är 313,43 (2015-07), vilket innebär en minskning med -0,15 %.

En VA-plan för Alvesta har antagits av kommunfullmäktige i år.
Genomförandet av VA-planen kommer att generera ökade kostnader
för VA-kollektivet.

I VA-planens bilaga D- VA-avgifter i framtiden behandlas både
framtida investerings- och driftkostnader och dess påverkan på taxan.
Där framgår att en årlig investeringsnivå om cirka 14 mkr per år under
de närmaste tio åren motsvarar en taxeökning om 2,8 % om året
utöver KPL

I VA-planen framgår också att för att klara av den planerade
investeringsökningen krävs en resursökning vilket genererar en ökad
driftkostnad om cirka 2 %. Under hösten 2015 genomförs denna
personalförstärkning vilket kräver taxehöjning.

Sammantaget genererar ovan beskrivna kostnadsökningar ett behov av
en taxeökning om drygt 4,8 % utöver KPL

Detta medför att taxehöjningen kan minska till 3,8 %. Under
innevarande år har KPI gått ned med O, 15 %. I samband med
taxehöjningen görs även en indexjustering av taxan vilket innebär en
taxehöjning om 3,65 %.

Beredning
KS AU§ 103

Justeringsmännens sign

':?tV'-
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
indexreglera VA-taxan vilket innebär en sänkning om O, 15 % samt att
höja taxan därutöver med 3,8 %. Den nya VA-taxan, som
sammantaget innebär en höjning med 3,65 %, ska gälla från 2016-01-
01.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Akten

Justeringsmännens sign

~etl
Beslutsexpediering

~ü
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 109 Dnr 2015/509.049

Skattesats 2016

Besluts underlag
l. KS AU§ 105, 20 oktober 2015

Redogörelse
Beslut om skatt 2016 tas av kommunfullmäktige senast under
november månad.

Skattesats för 2016 fastställs till 21 :42 per skattekrona, i enlighet med
förutsättningarna i Mål och Budget 2016 med plan 2017-2018 som
beslutades i juni 2015 (KF 99, 2015-06-16).

Beredning
KS AU§ 105

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
skattesatsen för år 2016 fastställs till 21 :42 per beskattningsbar
hundralapp.

Protokollet ska skickas till

Kommunfullmäktige

Akten

Justeringsmännens sign

?etl\
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 110 Dnr 2015/348.61 O

Remiss av betänkandet SOU2015:70Högre utbildning
under 20 år

Besluts underlag
1. KS AU § 106, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 13 augusti 2015
3. Remiss, 20 juli 2015

Redogörelse
Alvesta kommun är remissinstans i SOU 2015:70 Högre utbildning
under 20 år.

Via följande länk nås remissen i sin helhet:
http://www.regeringen.se/contentassets/18f07 e408 l 134302a3c546341
33 7cdff/hogre-utbildning-under-tiugo-ar-sou 2015 70.pdf

Nedan redogörs för Alvesta kommuns förslag till yttrande.

Sammanfattning
Vi instämmer i huvuddragen i de olika förslagen i betänkandet.

Vi vill dock ytterligare trycka på vikten av samarbete mellan
högskolorna och arbetslivet för att klara av kompetensförsörjningen i
allmänhet och kompetensförsörjningen inom vård, omsorg och skola i
synnerhet.

Förslag
Utreningen förslår bland annat:

"Att lärosätena ska skapa arenor för regelbunden och systematisk
samverkan med arbetslivets representanter om dimensionering av
högskolans utbildning."
Detta är en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen på kommunal och
regional nivå. Att i god tid titta på kommande personalbehov genom pensionsavgångar
m m. Det innebär också en arena där det finns möjlighet att gemensamt planera
behovet av antal praktikplatser med mera. Möjligheter att påverka vilka utbildningar
som kan genomföras på distans. Detta kan bidra till att arbetsgivarna bättre kan ställa
krav på examen inför anställningar och på så sätt bidra till en högre examensnivå.

"Att regeringen samlar högskolans och arbetslivets representanter för att
skapa gemensamma upplösningar av de hinder som identifierats
beträffande vårdutbildningar och lärarutbildningar."
Detta bör göras omgående. I uppdraget bör ingå att diskutera om ännu fler utbildningar
kan bedrivas på distans, vilka fort- och vidareutbildningar som behövs inom såväl vård,
omsorg och skolans värld. Diskussion måste också föras om att skapa

Justeringsmännens sign

Îe>i
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

kompletteringsutbildningar som gör det möjligt för personer med annan
högskoleutbildning att utbilda sig till lärare.

"Att fortbildning och vidareutbildning tydliggörs i den strategiska
utbildningsplanen".

Här vill vi ställa kravet på samverkan med arbetslivet i framtagandet
av vilka fort- och vidareutbildningar som behövs. Detta för att kunna
klara komptensförsörjningen och de förändringar och utvecklingar
som sker i arbetslivet.

Högskoleutbildning och arbetsmarknad
I utredningen framgår att arbetslivets behov av högre utbildningar är
tillgodesett med två undantag. Dessa undantag är vård- och
lärarutbildning.

Utbildningsvolymen inom hälso- och sjukvård är den som ökat mest
under de senaste tjugo åren. Vad gäller sjuksköterskor spår utreningen
en prognos om att utbildning och efterfrågan är i stort sett i balans. Vi
som arbetsgivare i en kommun kan konstatera att det råder stor brist
på sjuksköterskor, och vi ser att bristen kommer att bestå.

Konstateras också att utbilningsvolymen inom pedagogik och
lärarutbildning minskat under de senaste tjugo åren. Vi står idag inför
en bristsituation samtidigt som behovet av lärare ökar. Vi som
arbetsgivare måste bidra till att göra läraryrket attraktivare och
högskolorna måste bidra med olika utbildningsvägar för att fler ska
kunna bli lärare.

Beredning
KS AU§ 106

Yrkanden
Tomas Haraldsson (C) yrkar på att komplettera remissvaret med att
det för yrkeshögskoleutbildningama behövs längre planeringshorisont
på beviljade utbildningar.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera remissvaret till
utbildningsdepartementet enligt Thomas Haraldssons (C) yrkande.

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeringsmännens sign

7Ø\
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 111 Dnr 2015/212.106

Remiss av SOU 2015:21 en kommunallag för framtiden

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 107, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 19 oktober 2015

Redogörelse
Utredningen om en kommunallag för framtiden överlämnade den 23
mars 2015 sitt betänkande" En kommunallag för framtiden." till
regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en
modemisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har
bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag
och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.

Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2018.

Remissen finns att nå i sin helhet via nedanstående länk.

http://www.regeringen.se/rattsdo kument/statens-offentliga
utredningar/2015/03/sou-201524/

Beredning
KS AU§ 107

Yrkanden
Tomas Haraldsson (C) yrkar på att komplettera yttrandet med att
Alvesta kommun är negativ till möjligheten av att bilda
majoritetsstyre. Proportionella val till nämnder och styrelser är en
grundpelare i den representativa demokratin. Vi anser det viktigt att
oppositionen ges tillgång till de politiska beslutsprocesserna.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera remissvaret med Thomas
Haraldssons (C) yrkande.

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Utdragsbestyrkande


