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Komrnunfullmaktiqe 

Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 13 december 2016 kl.13.00- 16.20. 
Ajoumering mellan § 192 och § 193 kl. 14.40-15.00, samt mellan § 197 och 198 
kl. 15.10- 15.20. 

Justerade paragrafer 181 _ 199 

Beslutande 

l.edamoter Per Ribacke (S) 
Frida Christensen (S) 
Robert Olesen (S) 
Rose-Marie Larsson (S) 
Sebastian Ohlsson (S) 
Sonia Muhlenthler Salsamendi (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Lisbeth Holmqvist (S) 
Bertil Olsson (S) ordf. 
Jessica Madsen (S) 
Johnny Lundberg (S) 
Anita Lindstedt (S) 
Thomas Haraldsson ( C) 
Monica Pihl (C) 1 :e vice 
Hagart Valtersson (C) 
Andreas Nilsson (C) 
Helene Andersson ( C) 
Birgit Andersson (MP) 
Thomas J ohnsson (M) 
Mikael Johansson (M) 

Helen Gustavsson (M) 
Matz Athley (M) 
Niclas Salomonsson (M) 
Tomas Ohling (M) 
Rune Gustafsson (M) 
Bjorn Tisjo (M) 
Sara Karlsmo (M) 
Lennart Johansson (SD) 
David Kristiansson (SD) 
Benny Lundh Johansson (SD) 
Fredrik Johansson (SD) 
Lars-Olof Franzen (AA) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Isabell Barindelli (AA) 
Jan Johansson (AA) 
Christer Brincner (Iill) 
Roxana Sepulveda (Kfr) 
Borge Nielsen (V) 
Bengt-Olof Soderstrom (L) 2:e vice 

Tjanstqorande 
ersattare 

Torbjorn Svensson (S) 
Peter Johansson (S) 
Margareta Berggren ( C) 
Mats Nilsson (C) 
Hanna Evelyndotter (MP) 
John-Erik Pettersson (M) 
Dimitru Drugas (V) 
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Kommunfullmaktlqe 

6vriga deltagare Lisa Aberg, kanslichef 
Kristiina Kosunen Eriksson, 
kommunchef 
Lisa Eriksson, kommunsekreterare 
Stefan Karlsson, forvaltningschef for 
forvaltningen for samhallsplanering 
Gunilla Kaij Bevheden, forvaltningschef 
for forvaltningen for individ- och 
familjeomsorg 
Evalis Einarsson, 
F orvaltningssekreterare § § 191-199 
Mona Nilsson, ordforande i KLAN,§ 
182 
Gunnar Fellinger, kassor i KLAN,§ 182 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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~:::::::: och plats :v~es;a :..6l- 1_2~ :a . 
-L ~, ,,..,._ - 

Ordforande ......__, VV\- ,r;v v-, 

Justerare 

Ans lag/Bevis 
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. 

Sarnmantradesdatum 
Anslaget under tiden 
F orvaringsplats 
Underskrift 

Kommunfullmaktiqe 
2016-12-13 
20I -12-20- 2017-01-04 
Ce ~\S~t, .AJ~esta 

................ f...~ . 
Li a Eriksson 

Utdragsbestyrkande 

Justeringsmdnnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KF § 181 

Allrnanhetens fragestund 

Dnr 2016/015.000 

Redoqorelse 
Allmanheten ska, i enlighet med kommunfullmaktiges arbetsordning § 
24, vid varje sammantrade med kommunfullmaktige beredas tillfiille 
att stalla fragor inom Alvesta kommuns kompetensomrade. 

Vid dagens sammantrade staller allmanheten inga fragor till 
kommunfullmaktige. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KF § 182 Dnr 2016/723.000 

Information fran Kronobergs Uinsforum for Alkohol och 
Narkotikafragor 

Redoqorelse 
Mona Nilsson och Gunnar Fellinger fran Kronbergs Lansforum for 
Alkohol och Narkotikafragor (KLAN) informerar 
kommunfullmaktiges ledamoter om sitt arbete for en "Vit" jul, 
bamens ratt till en jul utan alkohol. 

Beslut 
Kommunfullmaktige noterar informationen i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

smannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KF § 183 

Aktuellt fran revisorerna 

Dnr 2016/014.007 

Redoqorelse 
Revisorernas ordforande Mats Johnsson larnnar foljande information 
till kommunfullmaktige: 

Revisorerna har utifran en vasentlighet- och riskanalys beslutat att 
genomfora foljande granskningar: 

• L6nehanteringen utifran ett internkontrollperspektiv, 
• SFI, 
• IT-verksamheten ur ett 6vergripande perspektiv, 
• flyktingverksamhet, 
• chefernas forutsattningar for ledarskap. 

Revisorerna ska folja upp foljande granskningar: 

• Samverkan kring barn i behov av stod, 
• hantering av allmanna handlingar och arkivvard. 

Revisorerna kommer att folja kommunens arbete med intern kontroll. 

Beslut 
Fullmaktige noterar informationen i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

~ sK-Jwi 
Utdragsbestyrkande 
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KF § 184 Dnr 2016/019.000 

Information fran ordforanden 

Redoqorelse 
Kommunfullmaktiges ordforande informerar om tidsplanen for dagens 
sammantrade med utdelning av minnesgavor och stipendier. 

Beslut 
Fullmaktige noterar informationen i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KF § 185 Dnr 2016/689.040 

Information om namndernas Verksamhetsplan med 
internbudget 2017 med plan 2018-2019 

Beslutsunderlag 
1. Tjansteskrivelse, 6 december 2016 
2. Information om namndemas Verksamhetsplan med internbudget 2017 

med plan 2018-2016, 6 december 2016 

Redoqorelse 
Kommunfullmaktige beslutade i juni 2016 med kompletterande beslut 
i september 2016, en budget for 2017 med plan 2018-2019. Budgeten 
innehaller vision, fokusomraden, resultatmal och resultatindikatorer 
for verksamheten samt nettoram for namnder och styrelse. 

Namnderna och kommunstyrelsen ska, inom ramen for tilldelat 
budgetanslag, uppratta en V erksamhetsplan med intembudget, vilken 
utgor planeringsverktyg for det kommande verksamhetsaret, I 
verksamhetsplanen faststaller namnderna och kommunstyrelsen, bland 
annat egna namndsmal och resultatindikatorer som bygger pa 
kommunfullmaktiges resultatmal. 

Beslut 
Kommunfullmaktige beslutar att notera informationen i protokollet 
om namndernas och kommunstyrelsens Verksamhetsplaner 201 7 med 
intembudget 2017 och plan 2018-2019. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KF § 186 Dnr 2016/642.003 

Forslag - Ny kultur- och fritidsnarnnd 1 januari 2017 - 
fordelning av budget och personella resurser m.m. 

Beslutsunderlag 
1. KS§ 160, 6 december 2016 
2. MBL-fdrhandlingsprotokoll, 23 november 2016 
3. KS AU§ 117, 22 november 2016 
4. Tjansteskrivelse (inklusive bilagor), 16 november 2016 

Redoqorelse 
Av kornmunfullmaktiges beslut den 20 juni i § 105/2016 framgar att 
den politiska organisationen fran och med arsskiftet 2016/2017 ska 
utokas med en ny namnd, kultur- och fritidsnamnd, 
Kommunfullmaktiges beslut om ny namnd medfor att 
forvaltningsorganisationen behaver anpassas sa att den nya namnden 
far saval administrativt stod som personal som bitrader namnden vid 
fullgorandet av dess uppgifter. Anpassningen av 
forvaltningsorganisationen sker i enlighet med det av 
kommunfullmaktige antagna reglementet. 

Delar av kommunledningskontorets forvaltningsorganisarion ingar 
fran och med arsskiftet 2016/2017 i den verksamhet som styrs av den 
nya namnden, i anslutning till arbetet med att anpassa 
forvaltningsorganisationen genomfors aven en oversyn av 
kommunledningskontorets organisation. Detta innebar bland annat att 
forutsattningarna for administrativt stod till namndssammantradena 
ses over. 

Kommunledningskontoret andrar benamning fran och med den 1 
januari 2017 till kommunledningsforvaltningen, 

I bilagd tabell redovisas vilka verksamheter med tillhorande 
budgetmedel som foreslas overforas till den nya namnden, Observera 
att antalet tjanster som anges har ar berorda tjanster utifran 2016 ars 
verksamhet. Det ar den nya kultur- och fritidsnamnden som har att 
genomfora narmare organisation och fordelning av tjanster utifran 
aktuella ekonomiska forutsattningar. Detta forslag syftar till att ge en 
fordelning av budget och resurser infer ikrafttradandet, inte att pa 
nagot satt foregripa den nya namndens arbete. I forslaget redovisas 
aven fragor som behaver utredas vidare eller tas hansyn till i det 
fortsatta arbetet. 

Beredning 
KS§ 160 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C), Per Ribacke (S), Borge Nielsen (V) och Lars 
Olof Franzen (AA) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till 
beslut. 

Mikael Johansson (M) och Thomas Johnsson (M) yrkar foljande 
andring i punkt 2 i kommunstyrelsens forslag till beslut: Fordelningen 
aven ska kompletteras med Musikverkstan. 

Per Ribacke (S) yrkar avslag pa Mikael Johanssons (M) 
andringsyrkande. 

Beslutsqanq 

Ordforanden Bertil Olsson (S) fragar forst om kommunfullmaktige 
kan faststalla beslutpunkt 1 enligt kommunstyrelsens forslag till 
beslut, och finner att kommunfullmaktige beslutar att beslutpunkt 1 
faststalls enligt kommunstyrelsens forslag till beslut. 

Ordforanden (S) staller darefter proposition pa Mikael Johanssons (M) 
andringsyrkande av beslutspunkt 2 och finner att kommunfullmaktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens forslag till beslut avseende 
beslutspunkt 2. 

Beslut 
Kommunfullmaktige beslutar att: 

1. fordela budget och personella resurser i enlighet med bifogat 
forslag, vilket ska vara samma budget for verksamheten som 
for ar 2016, 

2. fordelningen aven ska kompletteras med fritidsgardens 
fiiltassistentverksamhet och Musikverkstan. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunchef 

Kommunledningskontoret 

A vdelningen for kultur- och fritid 

Akten 

Beslutsexpedieting Utdragsbestyrkande 
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KF § 187 Dnr 2016/648.001 

Forslag - Andring av Alvesta kommuns 
forvaltningsorganisation och komplettering av reglemente 
for kultur- och fritidsnamnd 

Beslutsunderlag 
1. KS § 161, 6 december 2016 
2. MBL-forhandlingsprotokoll, 23 november 2016 
3. KS AU§ 118, 22 november 2016 
4. Tjansteskrivelse, 16 november 2016 

Redogorelse 
Av kommunfullmaktiges beslut i § 105/2016 framgar att den politiska 
organisationen fran och med arsskiftet 2016/2017 ska utokas med en 
ny namnd, kultur- och fritidsnamnd. Kommunfullmaktiges beslut om 
ny namnd medfor att forvaltningsorganisationen behaver anpassas sa 
att den nya namnden far saviil administrativt stod som personal som 
bitrader namnden vid fullgorandet av <less uppgifter. 

Till den nya namnden foreslas knytas en ny forvaltning, benamnd Kultur 
och fritidsforvaltning. I anslutning till arbetet med att anpassa 
forvaltningsorganisationen genomfors en oversyn av 
kommunledningskontorets organisation. Inom ramen for den pagaende 
overaynen foreslas att det administrativa stodet till den nya namndens 
sammantraden tillhandahalles av kommunledningskontoret. 
Bestammelsen i 2 kapitlet reglemente for kultur- och fritidsnamnd 
foreslas kompletteras med att den administrativa organisation och 
personal som ska bitrada namnden vid fullgorandet av namndens 
uppgifter ingar i kultur- och fritidsforvaltningen och att 
namndsadministration ingar i kommunledningskontoret ( efter den 1 
januari 2017 foreslas benamningen vara kommunledningsforvaltning), 

Beredning 
KS§ 161 

Beslut 
Kommunfullmaktige beslutar att: 

1. Alvesta kommuns forvaltningsorganisation kompletteras, fran 
och med den 1 januari 2017, med en ny forvaltning benamnd 
kultur- och fritidsforvaltning, 

2. 2 kapitlet 1 § reglemente for kultur- och fritidsnamnd ges 
foljande lydelse: Den administrativa organisationen och 
personal som ska bitrada namnden vid fullgorandet av 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 



II Alvesta 
lfll l~ommun 

Sammantradesprotokoll 
Sammantredesdatum 

2016-12-13 

Sida 

12(28) 
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narnndens uppgifter ingar i kultur- och fritidsfcirvaltningen. 
Dock utfors namndsadministration av 
kommunledningsfcirvaltningen. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunchef 

Kommunledningskontoret 

A vdelningen for kultur- och fritid 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KF § 188 Dnr 2016/663.024 

Forslag - Arvoden for ny kultur- och frltldsnamnd 

Beslutsunderlag 
1. KS § 162, 6 december 2016 
2. Tjansteskrivelse inklusive bilaga, 5 december 2016 
3. KS AU§ 133, 22 november 2016 

Redoqorelse 
Fullmaktige har antagit reglemente for den nya Kultur- och 
fritidsnamnden namnden i § 116/2016). I Budget 2017, plan 2018-2019 
anges 200 000 kronor avsatta for kostnader omfattande arvoden och 
ersattningar till namndens fortroendevalda. Enligt reglementet ska 
namnden ha fem ordinarie ledamoter och fem ersattare 

Ledamoter foreslas arvoderas enligt gallande ersattningsregler for 
fortroendevalda. Vid sammantrade upp till fyra timmar per dag utgar ett 
halvdagsarvode (1 %) pa 574 kr/sammantrade, Utover ovanstaende 
kostnader for ersattningar tillkommer kostnader for forlorad 
arbetsinkomst och reseersattningar Ar 2017 tillkommer aven 
utbildningskostnader motsvarande 10 000 kronor. 

Beredning 
KS§ 162 

Beslut 
Kommunfullmaktige beslutar att: 

1. godkanna forslag till arsarvoden for ordforande (20 %) och 
vice ordforande (10 %) i kultur- och fritidsnamnden, 

2. kostnader for arvoden och ersattningar utover budgeterade 
kompletteras med 140 000 kronor som finansieras fran 
kommunstyrelsens strategiska anslag. 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Kommunledningskontoret 

A vdelningen for kultur- och fritid 

Akten 

gsmannens sign Beslutsexpcdiering Utdragsbestyrkande 
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KF § 189 Dnr 2016/648.730 

Forslag - lnriktningsbeslut - Framtidens aldreomsorq 
Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS§ 164, 6 december 2016 
2. KS AU§ 120, 22 november 2016 
3. Tjansteskrivelse, 16 november 2016 

Redoqorelse 
I den av kommunfullmaktige beslutade Budget 2017, plan 2018-2019 
anges att inget nytt aldreboende ska byggas nu, daremot ska kvarteret 
vid aldreboendet Hogasen forberedas for att kunna byggas ut vid ett 
framtida behov. I den av kommunstyrelsen beslutade budgeten firms 
forslag till nytt aldrecenter pa vastra Ronnedal i Alvesta om ca 70 
Iagenheter samt att servicehuset Bryggaren ska laggas ned som 
sarskilt boende for att skapa "vanliga lagenheter. 
Kommunfullmaktiges beslut motsvarar moderatemas budgetforslag 
och kommunstyrelsens budgetbeslut den styrande minoritetens forslag 
(S), (C) och (MP). 
De fyra partiema S, C, MP och M har traffat en gemensam 
overenskommelse om att bygga ett nytt aldreboende pa vastra 
Ronnedal samt tillganglighetsanpassade lagenheter 
"Trygghetsboende" for framtida behov av seniorboende. 
Overenskommelsen syftar till att ge en grund for fortsatt 
planeringsarbete i ett langsiktigt strategiskt och hallbart perspektiv. 

Beredning 
KS§ 164 

Yrkanden 
Per Ribacke (S), Hagart Valtersson (C), Mikael Johansson (M), Borge 
Nielsen (V), Thomas Johnsson (M), Thomas Haraldsson (C), Robert 
Olesen (S) Birgit Andersson (MP) och Tomas Ohling (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens forslag till beslut. 

SI(~ 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Lars-Olof Franzen (AA) och Benny Lundh Johansson (SD) yrkar att 
arendet ska aterremitteras for beredning av omsorgsnamnden. 
Robert Olesen (S) yrkar avslag pa Lars-Olof Franzens (AA) 
aterremissyrkande. 

Beslutsgang 
Ordfciranden Bertil Olsson (S) fragar forst om arendet ska avgoras 
idag ell er aterremitteras enligt Lars-Olof Franzens (AA) 
aterremissyrkande och finner att kommunfullmaktige beslutar att 
arendet ska avg6ras idag. 
Darefter staller ordfciranden (S) proposition pa Per Ribackes (S) 
yrkande och finner att det antas. 

Beslut 
Kommunfullmaktige beslutar att: 

1. den ovan redovisade 6verenskommelsen ska vara inriktningen pa 
arbetet med att utforma framtidens aldreboende i Alvesta 
kommun, 

2. ge den sedan tidigare beslutade styrgruppen i uppdrag att arbeta 
vidare med ovanstaende som 6vergripande inriktning, 

3. tidigare fattade beslut avseende aldrecenter KF § 103/2014 och KF 
§ 80/2015 samt KF § 115/2016 upphavs genom detta beslut. 

Reservation 
Lars-Olof Franzen (AA), Jan-Erik Svensson (AA), Isabell Barindelli 
(AA) och Jan Johansson (AA) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
K.ommunchef 

Akten 

S I( s; 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KF § 190 Dnr 2016/151.609 

Besvarande av motion (AA) anqaende utokat anvandande 
av skollokaler 

Beslutsunderlag 
1. KS § 174, 6 december 2016 
2. KS AU§ 130, 22 november 2016 
3. Tj ansteskrivelse, 18 september 2016 
4. UN§ 76, 21 september 2016 
5. KF § 18, 1 mars 2016 
6. Motion, 24 februari 2016 

Redogorelse 
I en motion £ran Lars-Olof Franzen (AA) daterad den 24 februari 2016 
redogors for att utbildningsforvaltningen uttrycker att de har behov av 
fler skollokaler. For att losa utbildningsforvaltningens behov av fler 
lokaler foreslar motionaren foljande: 

• Manga av utbildningsforvaltningens befintliga lokaler bor 
utnyttjas i storre utstrackning, idag star manga lokaler 
outnyttjade stora delar utav dygnet. En losning ar att omfordela 
undervisningstiden genom att bedriva verksarnhet pa andra 
titler an den traditionella. 

• Utbildningsforvaltningen bor kunna utnyttja extema lokaler i 
kommunen i storre utstrackning an vad som gars idag. 

Motionaren foreslar att fullmaktige ger utbildningsnamnden i 
uppdrag att utreda mojligheten att utnyttja befintliga och extema 
lokaler fore anskaffandet av tillfiilliga paviljonger, samt utreda 
mojligheten att utnyttja befintliga lokaler genom andrade 
undervisningstider. 

Beredning 
KS§ 174 

Beslut 
Fullmaktige beslutar att anse motionen besvarad genom att 
utbildningsniirnnden har gett utbildningsforvaltningen i uppdrag att 
lopande planera for temporara Iokallosningar samt att skapa 
Iangsiktighet i lokalplaneringen. Inom ramen for uppdraget ar det 
rimligt att undersoka om det ar mojligt, att som en atgard i 
kombination med flera, forandra undervisningstider om elevtalet 

S1(/4v?JI( 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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framover kommer att aka pa ett sadant satt att befintliga lokaler inte ar 
tillrackliga. 

Protokollet ska skickas till 
Lars-Olof Franzen (AA) 

Akten 

smannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KF § 191 Dnr 2016/109.620 

Besvarande av motion (SD) anqaende kvinno- och 
mansjourers mojlighet att besoka hogstadieskolor 

Beslutsunderlag 
1. KS § 175, 6 december 2016 
2. KS AU§ 131, 22 november 2016 
3. Tjansteskrivelse, 17 november 2016 
4. UN§ 75, 21 september 2016 
5. KF § 13, 1 mars 2016 
6. Motion, 8 februari 2016 

Redoqorelse 
I en motion fran Benny Lundh Johansson (SD) daterad den 8 februari 
2016 redogors det for att manga ungdomar utgor en star del av dagens 
bortsoffer och brottsforovare. Kvinno- och mansjourer ar exempel pa 
ideella organisationer som ger hjalp till brottsoffer. Motionaren 
foreslar att kvinno- och mansjourer ska fa mojlighet att besoka 
hogstadieskolor. Det mojliggor for elevema att inhamta mer 
information omjouremas organisation, samt attjourema kan formedla 
erfarenhet och kunskap som kan hjalpa elevema. 

Motionaren foreslar att fullmaktige ger lamplig namnd i uppdrag att: 

• utreda forutsattningama, mojligheterna och kostnadema for att fa 
kvinno- och mansjourer att besoka kommunens hogstadieskolor 
och informera om sin verksamhet. 

• Utreda om det finns liknande projekt som kommunen kan fa 
erfarenhet utav. 

Beredning 
KS§ 175 

Yrkanden 
Benny Lundh Johansson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Mats Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till beslut. 

Beslutsgang 
Ordforanden (S) staller yrkandena mot varandra och finner att 
fullmaktige beslutar i enlighet med Mats Nilssons (C) yrkande. 

Beslut 
Fullmaktige beslutar att anse motionen besvarad med hanvisning till 
att: 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kornmunfullmaktiqe 

1. Det firms inget som hindrar kvinno- och mansj ourer att komma ut 
och informera pa skoloma, 

2. grundskolan arbetar kontinuerligt med sitt vardegruudsarbete 
genom de krav som ar faststallda i laroplanen, 

3. det ar enligt Skollagen rektom som ansvarar for att inhamta 
information i syfte att kunna erbjuda elevema undervisning i 
amnesovergripande kunskapsomraden som beror jamstalldhet 
samt sex och samlevnad. 

Protokollet ska skickas till 
Benny Lundh Johansson (SD) 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmaktlqe 

KF § 192 Dnr 2016/635.026 

Besvarande av interpellation fran Mikael Johansson (M) till 
Birgit Andersson (MP) anqaends [ametalldhetsarbetet i 
Alvesta kommun. 

Beslutsunderlag 
1. KF § 175, 29 novernber 2016 
2. Interpellation, 10 novernber 2016 

Redogorelse 
I en interpellation daterad den 10 novernber 2016 staller Mikael 
Johansson (M) fragor till Birgit Andersson (MP) angaende 
jamstalldhetsarbetet i Alvesta kornrnun. 
Kommunfullmaktige har beslutat att interpellationen far stallas och 
besvaras pa dagens sammantrade. 

Beslut 
Kommunfullmaktige beslutar att interpellationen ar besvarad. 

Protokollet ska skickas till 

Mikael Johansson (M) 
Birgit Andersson (MP) 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmaktlqe 

KF § 193 Dnr 2016/690.113 

Val av ledamoter och ersattare till kultur- och 
fritldsnamnden for ar 2017-2018 

Beslutsunderlag 
1. VB§ 31, 13 december 2016 

Redoqorelse 
Kommunfullmaktige ska viilja ledamoter och ersattare till kultur- och 
fritidnamnden for ar 2017-2018. 

Beredning 
VB§ 31 

Beslut 
Kommunfullrnaktige beslutar att som ledamoter och ersattare i kultur 
och fritidsnamnden utse: 

Ledamdter: 

Frida Christensen (S), ordforande 

Erik Olofsson (S) 

Kim Lindstedt ( C) 

Kajsa Sivertsson (M), vice ordforande 

Michael Nilsson (AA) 

Ersattare: 

Roland Magnil (S) 

Hanna Evelyndotter (MP) 

Asa Kjellsson (C) 

Thomas Ohling (M) 

Stig Jacobsson (L) 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Ledamoter och ersattare i kultur- och fritidsnamnden 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kcmmunfullmaktlqe 

KF § 194 Dnr 2016/115.113 

Val av ersattare i Varends raddningstjanstforbund 

Beslutsunderlag 
1. VB§ 32, 13 december 2016 
2. Entledigande, 8 november 2016 

Redoqorelse 
Fullmaktige ska utse ersattare i Varends raddningstjanstforbund. 

Beredning 
VB§ 32 

Beslut 
Kommunfullmaktige beslutar att lamna arendet om ersattare i Varends 
raddningstjanstforbund vakant till nasta sammantrade, 

Protokollet ska skickas till 
Varends raddningstjanstforbund 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmaktiqe 

KF § 195 Dnr 2016/115.113 

Entledigande och val av ersattare i utbildningsnamnden 

Beslutsunderlag 
1. VB § 33, 13 december 2016 
2. Entledigande, 12 december 2016 

Redoqorelse 
Anne Johansson (M) har begart att bli entledigad fran sitt uppdrag 
som ersattare i utbildningsnamnden, 

Beredning 
VB§ 33 

Beslut 
Fullmaktige beslutar att: 

1. Entlediga Anne Johansson (M) fran sitt uppdrag som ersattare i 
utbildningsnamnden, 

2. Utse Katarina Tuneskog (M) som ny ersattare i 
utbildningsnamnden. 

Protokollet ska skickas till 
U tbildningsnamnden 

Anne Johansson (M) 

Katarina Tuneskog (M) 

Personal 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kornrnunfullmaktlqe 

KF § 196 Dnr 2016/115.113 

Val av ersattare (M) i narnnden for samhallsplanerinq 

Beslutsunderlag 
I. VB§ 34, 13 december 2016 

Redogorelse 
Kommunfullmaktige ska utse ersattare i namnden for 
samhallsplanering. 

Beredning 
VB§ 34 

Beslut 
Fullmaktige beslutar att som ny ersattare i namnden for 
samhallsplanering utse Veronika Koback (M). 

Protokollet ska skickas till 
Namnden for samhallsplanering 

Veronika Kobak (M) 

Personal 

Alden 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmaktiqe 

KF § 197 Dnr 2016/724.000 

Anmalan av nya gruppledare for vansterpartiet, 
Kristdemokraterna och Socialdemokraterna 

Beslutsunderlag 
1. VB§ 35, 13 december 2016 

Redoqorelse 
Fullmaktige delges anmalan av nya gruppledare for Vansterpartiet, 
Kristdemokratema och Socialdemokratema: 

• Gruppledare for Vansterpartiet: Borge Nielsen (V). 
• Gruppledare for Kristdemokratema: Christer Brincner (KD). 
• Gruppledare for Socialdemokratema: Frida Christensen (S). 

Beredning 
VB§ 35 

Beslut 
Fullmaktige noterar anmalan av nya gruppledare i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Borge Nielsen (V) 

Christer Brincner (Kfr) 

Frida Christensen (S) 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kornmunfullmakttqe 

KF § 198 Dnr 2016/702.020 

Utdelning av mlnnesqavor till anstallda och 
fortroendevalda i Alvesta kommun 2016 

Redogorelse 
Kommunfullmaktiges presidium delar ut minnesgavor till de personer 
som varit anstallda och fortroendevalda under 25 ar i Alvesta 
kommun. 
Foljande tilldelas minnesgava ar 2016: 

Anna-Lisa Johansson Underskoterska 
Ritha Schuler Larare arskurs 1- 7 

Rodica Laesi Sjukskoterska 

Kerstin Petersson Maltidsbitrade 
Eva Berggren Vardbitrade 

Sari Johansson Rosvall Sjukskoterska 
Outi Svensson Underskoterska 

Ingrid Christensson Lone/systemsarnordnare 

Carina Gustavsson Barnskotare 
Conny Persson Elevpedagog 

Marie-Louice Gunnarsson Forskollarare 

Marie Stabel Underskoterska 

Katarina Ahlin V ardare 
Inger Lindahl Forskollarare 

Maria Logren Skolsjukskoterska 

Britt-Marie Rabock Larate arskurs 1- 7 

Marie Hakansson Underskoterska 

Asa Salomonsson Forskoleresurs 

Nicklas Friman Elevradskonsulent 

Pia Gunnarsson Bamskotare 
Anna Bengtsson Forskollarare 

Anna Bergstrom Underskoterska 

Annika Miettinen Underskoterska 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmaktiqe 

Bengt-Olof Soderstrom F ortroendevald 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kornmunfullmaktiqe 

KF § 199 Dnr 2016/658.867 

Utdelning av Alvesta kommuns priser och stipendier 2016 

Redogorelse 
Foljande tilldelas Alvesta kommuns priser och stipendier 2016: 

Pris for sarskild prestation: Johan Bjorkqvist 

Pris for integration och mangfald: Heidi Sydmark 
Kulturpris: Ulf Jansson 

Kulturstipendium, arbetsstipendium: Maria Ringstrom 
K.ulturstipendium, ungdomsstipendium: Johan Danielsson 

Alvesta kommuns byggpris: Allbohus Fastighets AB 
Alvesta kommuns miljopris: Sjoborgens gard i Moheda 

Protokollet ska skickas till 
Alden 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 



Ordinarie ledarnoter Nar- Ersattare Nar- § § § § 
varo varo Sluten 

ornrostninq Ja avstar nej Ja avstar nej Ja avstar nej 

Kommunfullmaktiges sammantrade den 13 december 2016 

1. Per Ribacke s 1 

2. Frida Christensen s 1 

3. Robert Olesen s 1 

4. Rose-Marie Larsson s 1 

5. Sebastian Ohlsson s 1 

6. Sonia Muhlenthler s 1 

Salsamendi 
7. Lars-Olof Petersson s 1 

8. Lisbeth Holmqvist s 1 

9. Jessica Madsen s 1 

10. Johnny Lundberg s 1 

11. Tomas Hedevik s 0 Torbjorn 1 
Svensson 

12. Anita Lindstedt s 1 

13. T ommv Mases s 0 Peter Johansson 1 
14. Thomas Haraldsson C 1 

15. Sven Sunesson C 0 Margareta 1 
Berqqren 

16. Monica Pihl C 1 

17. Jonas Enqkvist C 0 Mats Nilsson 1 
18. Haoart Valtersson C 1 

19. Andreas Nilsson C 1 



Ordinarie ledarnoter Nar- Ersattare Nar- § § § § 
varo varo Sluten 

ornrostninq Ja avstar nej Ja avstar nej Ja avstar nej 

Kommunfullmaktiges sammantrade den 13 decernber 2016 

20. Helene Andersson C 1 

21. Biroit Andersson MP 1 

22. Anita Thorn von Rosen MP 0 Hanna 1 
Evelyndotter 

23. Thomas Johnsson M 1 

24. Mikael Johansson M 1 

25. Helen Gustavsson M 1 

26. Matz Athley M 1 
27. Niclas Salomonsson M 1 

28. Gunilla Gustafsson M 0 John-Erik 1 
Pettersson 

29. Tomas Ohlinq M 1 

30. Rune Gustafsson M 1 
31. Bjorn Tisio M 1 
32. Sara Karlsmo M 1 

33. Lennart Johansson SD 1 

34. David Kristiansson SD 1 

35. Thomas Falk SD 0 
36. Benny Lundh SD 1 

Johansson 
37. Fredrik Johansson SD 1 



Ordinarie ledarnoter Nar- Ersattare Nar- § § § § 
varo varo Sluten 

omrostninq Ja avstar nej Ja avstar nej Ja avstar nej 

Kommunfullmaktiges sammantrade den 13 december 2016 

38. Tommy Ernemyr - 0 
39. Gustaf Arvidsson SD 0 
40. Lars-Olof Franzen M 1 
41. Jan-Erik Svensson M 1 
42. Isabell Barindelli M 1 

43. Jan Johansson M 1 

44. Christer Brincner KO 1 

45. Roxana Sepulveda KO 1 
46. Borne Nielsen ~ 1 
4 7. Ola Andersson ~ 0 Dimitru Drugas 1 
48. Bengt-Olof Soderstrom L 1 

49. Bertil Olsson, ordf s 1 
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Datum 
Kommunledningskontoret 
Kansliavdelningen 
Kristiina Kosunen Eriksson 
Kommunchef 
Tel. 0472-150 20 
E-post: kristiina.kosunen.eriksson(a·alvesta.se 

2016-11-15 

Till 
Kommunstyrelsens utskotts sammantrade 
den 22 novernber 2016 

Forslag 
Ny kultur- och frltldsnamnd 1 januari 2017 - fordelning av 
budget, personella resurser m.m. 
Bakgrund 
Av Kommunfullmaktiges beslut den 20 juni 2016 (§ 105/2016) framgar att den 
politiska organisationen fran och med arsskiftet 2016/2017 ska utokas med en ny 
namnd, kultur- och fritidsnamnd. Kommunfullmaktiges beslut om ny namnd medfor 
att forvaltningsorganisationen behaver anpassas sa att den nya namnden far saval 
administrativt stod som personal som bitrader namnden vid fullgorandet av dess 
uppgifter. 

Reglemente for den nya namnden antogs av kommunfullrnaktige den 27 september 
2016 (KF § 116/2016). Reglementet trader i kraft den 1 j anuari 2017. 

Enligt reglementet 1 kap. 5 § ansvarar namnden bland annat for 

- biblioteksverksarnheten (inklusive skolbibliotek) och annan kommunal kulturverksarnhet, 
innefattande saval verksamhet i egen regi som stod till annan kulturell verksamhet i 
kommunen, samt i ovrigt framja kulturlivet, 

- rnusikskoleverksarnhet, 

- fritidsgardsverksamhet, 

- fordelning av bidrag till foreningar och organisationer inom narnndens ansvarsomrade, 

- framtagande av kulturella arrangemang for barn och elever i samarbete med forskola/skola 
samt for aldre och funktionsnedsatta i samarbete med ornsorgsforvaltningen, 

- evenernang med inriktning mot idrott, fritid och kultur, 

- inkop av konstverk och for att forvalta for kommunens kulturella verksamhet avsedd 
egendom sasom samlingar och konstverk, 

- verka for bevarande, vard och lamplig anvandning av byggnader, anlaggningar och miljoer 
av kulturhistoriskt eller estetiskt varde, 

- upplatelse av kommunens anlaggningar och lokaler for fritids- och kulturverksarnhet samt 

- skotsel, drift och underhall av kommunens anlaggningar for fritids- och kulturverksarnhet. 

Organisationsnr Besoksadress 
212000-0639 Centralplan I 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www .alvesta.se 

E-post till forvaltningen 
klkra alvesta.se 
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Anpassningen av forvaltningsorganisationen sker i enlighet med det av 
kommunfullmaktige antagna reglementet. 

Delar av kommunledningskontorets forvaltningsorganisation ingar fran och 
med arsskiftet 2016/201 7 i den verksamhet som styrs av den nya narnnden, i 
anslutning till arbetet med att anpassa fdrvaltningsorganisationen genomfors 
aven en oversyn av kommunledningskontorets organisation. Detta innebar 
bland annat att forutsattningarna for administrativt stod till 
namndssammantradena ses over. 

Kommunledningskontoret andrar benamning fran och med den 1 januari 2017 
till kommunledningsforvaltningen. 

Arendet 
I samband med overforing av verksamheter fran nuvarande namnders uppdrag till 
den nya narnnden kan vissa verksamheter overforas i sin helhet. For andra 
verksamheter behaver narmare utredas exempelvis for att ytterligare definiera vilka 
kostnader och medarbetare som ska tillhora den nya kultur- och fritidsnamnden, 

I tabellen nedan redovisas vilka verksamheter med tillhorande budgetmedel som 
foreslas overforas till den nya namnden, Observera att antalet tjanster som anges har 
ar berorda tjanster utifran 2016 ars verksamhet. Det ar den nya kultur- och 
fritidsnamnden som har att genomfora narmare organisation och fordelning av 
tjanster utifran aktuella ekonomiska forutsattningar. Detta forslag syftar till att ge en 
fcrdelning av budget och resurser infer ikrafttradandet, inte att pa nagot satt foregripa 
den nya namndens arbete. I forslaget redovisas aven fragor som behaver utredas 
vidare eller tas hansyn till i det fortsatta arbetet. 
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Tabell: Overforing av budgetmedel for de verksamheter som ingar i ny kultur- och 
fritldsnarnnd 

Verksamhet 
[se bHaga for mer detaljer) 

Forslag netto- Prognos Utfal/W15 Berorda 
budget 2017, tkr utfall-16 tjanster 
~ ~ 

Kommentar 

Bibliotek (OBS! inkl del av skolbibliotek) 

Musi kskolan 
Kultursamordnare 
Fritidsgardar 

Summafran utbildningsnanmclen 

Sim- och sporthallar 
Ovrlga anlaggnlngar 
Virdavallen 
Administration, ledning etc 
Utstallnlngshal] 
Stod till foreningaroch ovrlgt 

$urnrna fran KS{kultur-och fritidsavd) 3) 

Arvoden och ersattningar till narnndens 
ledamoter 

10079: 9 671 9677 

4014 3 500 3 759 

280 300 264 

5044: 5017 5 001 

19417 18 488 18 701 

8894j 9 083 10028 

29911 
y 

3196 3 365 

326T 3 267 4 079 

5574' 5 470 4 508 

1057: 1053 921 
2067; 2 292 1858 

23849 24 361 24 759 

14,05 Se bilaga lmerom skolbibliotek. lngar skolbibllo 
tekscentral och ·1nk1ip bocker skolbibllotek men ej 
personal och lokaler avseende skolbibliotek pa 
enheterna. 

6,55 
0,20 
7;58 

OBS! De lade tjanster med skolvht, se blaga 1. 
OBS! De lade tjanster med skolvht, se blaga 1.0BSI For 
frltldsgardar pa skolorna sa avses endastpersonal, 
lokalkostnader utreds vi dare. Dela de tjanster med 
skolvht, se bilaga 1. 

28,38 

7,434) 
O,(X) 4J 
3,(XJ 
2,00 
1,00 
0,00 

13,434) 

200 Finansiering Iran strategiska, se beslut KF § 116,160927 

\suMMATOTALT 43 466 42 849 , 43 459 41,81 

1) lnklusive helarseffekt liineiikningar 2016 men exklusive effekt Kommunals avtal. Utgcir ifran Budget 2016. 
2) Avser beriirda tjiinster enligt 2016 cirs verksamhet, ej anpassat utifran eventuella nya ekonomiska fiirutsiittningar 2017. 

3} Verksamhet inom KS som inte overfors till nya niimnden iirturism och besoksniiring. 

4) I an ta/et tjiinster tillkommer siisongsanstiillda med ca 2,5 ljiinster. Budgetfiirdessa Ingar i respektive verksamhet. 

I bilaga 1 specificeras de verksamheter som foreslas overforas till den nya namnden 
fran Utbildningsnamnden med kommentarer dar det forekommer oklarheter som 
behaver utredas vidare. I bilaga 2 specificeras de verksamheter som foreslas 
overforas fran kornmunstyrelsen (kultur- och fritidsavdelningen). 

For att den nya kultur- och fritidsnamnden ska kunna borja planera sin verksamhet 
fran och med 2017 fores las foljande: 

A. De verksamheter som ar svartmarkerade enligt bilaga 1, det viii saga 
musikskolan och bibliotek inklusive delar av skolbibliotek samt verksamheter 
enligt bilaga 2, overgar till den nya namnden, 

B. De verksamheter som ar rodmarkerade enligt bilaga 1, det viii saga 
kultursamordnare, fritidsgardar och skolbibliotek som idag tillhor 
Utbildningsnamnden hanteras pa foljande satt: 
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1. Samtliga personalkostnader som ska tillhora den nya namnden overgar fran 
och med den 1 januari 2017 med undantag av skolbiblioteken. De undantas 
eftersom det inte direkt gar att identifiera verksamhetens omfattning eftersom 
den Ingar i elevpengen inom skolans resursfordelningsrnodell och det finns 
olika ldsningar pa olika skolor. Omfattningen av skolbibliotekens resurser 
som ska overforas och dess hantering samt berakningen av elevpeng behaver 
utredas vidare. 

2. Under varterminen lasaret 2016/2017 ska den namnd (utbildningsnamnden 
eller den nya kultur- och fritidsnamnden) som har storst procentuell andel av 
en tjanst enligt tabellen ovan, vara ansvarig for medarbetaren. Ansvaret 
innebar personal- och arbetsrniljoansvar. 

3. Yid delade tjanster som innebar lika fordelning mellan forvaltningar' tas 
beslut i varje enskilt fall, senast den 31 december 2016, om vilken namnd 
som ska vara ansvarig under varterminen 2016/2017. Kan narnnderna inte 
komma overens avgor personalchefen vilken narnnd som har ansvar for 
medarbetaren under varterminen. 

4. Eftersom organisationsforandringen sker mitt i ett lasar sa fortsatter den 
narnnd som har ansvar for berord personal planeringen av den lopande 
verksamheten under varterminen lasaret 2016/2017, se punkt 2 ovan. 

5. Avseende varterminen lasaret 2016/2017 gors en fordelning av personalkost 
nadema mellan kultur- och fritidsnamnden respektive utbildningsnarnnden, 
utifran vem som har budget for vad. Detta galler bara varterrninen, 

6. Kultur- och fritidsnamnden planerar under varen 2017 hur kultursamordnare, 
fritidsgardsverksamheten samt skolbiblioteksverksamheten ska organiseras 
och bedrivas under kornmande lasar 2017/2018. Kultur- och fritidsnamnden 
ska senast den 31 mars 2017 informera utbildningsnamnden om den onskar 
fortsatta kopa personalresurser av utbildningsnamnden eller driva 
verksamheten med egna resurser. Datumet ar satt med beaktande av att 
planeringen sker infer Iasaret 2017/2018. 

7. De kostnadsfordelningar som ar oklara infor ikrafttradandet av den nya 
namnden gallande skolbiblioteken, bade vad galler lokalkostnader och 
personalkostnader, ska specificeras och loses gemensamt av berorda namnder 
senast den 30 april 2017. Namndernas forslag ska darefter ligga till grund for 
arbetet med budgetprocess 2018 med plan 2019-2020. 

8. Samtliga arenden som avser ornfordelning av budgetmedel mellan berorda 
namnder ska beslutas av komrnunfullmaktige. 

11 Avser tjanster som har 0,5 sysselsattningsgrad, 
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Ovriga fragor som behaver utredas vidare eller tas hansyn till i det fortsatta arbetet: 

- Skolbiblioteksverksamheten ingar i berakningen av elevpeng till fristaende 
skolor. Ovrig skolverksamhet finns inom utbildningsnamnden, som beraknar 
elevpengen. Forandras omfattningen av skolbiblioteken sa paverkar det 
elevpengen till de fristaende skolarna och den budgeten finns inom 
utbildningsnamnden, Hur hantera samordningen mellan utbildningsnamnden 
och kultur- och fritidsnamnden gallande skolbiblioteken och berakning av 
elevpeng? 

- Budgetomfordelning enligt tabell ovan avser driftbudget. Befintliga anlagg 
ningstillgangar i form av inventarier och fastigheter (fritidsanlaggningar) ska 
ocksa overforas till den nya namnden, Detta kommer inte att kunna ske fullt ut 
forran efter avslutat bokslut 2016, det vill saga i slutet av mars 2017. 

- Vid arlig sammanstallning av rakenskapssammandraget till SCB, ingar 
skolbiblioteken i skolverksamheten och redovisningen maste samordnas 
mellan Utbildningsnamnden och Kultur- och fritidsnamnden, Hansyn maste 
ocksa tas till om eventuella gemensamma kostnader inom Kultur- och 
fritidsnamnden ska hanforas till skolbibliotekverksamheten i detta 
sammanhang. 

- Hantering av sekretessbelagda uppgifter for elever som finns bade inom 
kultur- och fritidsnamndens och utbildningsnamndens verksamheter kan 
behova utredas och klargoras, I offentlighets- och sekretesslagstiftningen2 

anges att sekretess galler mellan olika myndigheter och dessutom, inom 
samma myndighet, mellan tva olika verksamhetsgrenar dar, nar dear att 
betrakta som sjalvstandiga i forhallande till varandra. 

I handlaggningen av arendet har medverkat Carsten Wulf, forvaltningschef 
utbildningsforvaltningen, Monica Ranstad, personalchef kommunledningskontoret och 
Christina Utterstrorn, ekonomichef kommunledningskontoret. 

Forslag till beslut 
Arbetsutskottet foreslar kommunstyrelsen foresld kornmunfullmaktige att fordela 
budget och personella resurser i enlighet med ovan redovisat forslag, 

Kristiina Kosunen Eriksson 
Kommunchef 

Bilagor: 

1) Specifikation verksamheter som foreslas overforas fran Utbildningsnarnnden 
2) Specifikation verksamheter som foreslas overforas fran Kommunstyrelsen 

2 8 kap. 1-2 §§ offentlighets -och sekretesslagen, OSL. 



IAlvesta 
homrnun Bilaga 1 Specifikation av verksamheter som toreslas overforas fran 

Utbildningsnamnden 

sarnmanstallnlng overforing fran Utbildningsnamnden 

Verksamhet Budget, tkr Tjanster Kommentar Annon vht Kommentar 
Bibliotek 
Musikskolan 

10079 14,05 
4014 6,55 

0,0 
0,0 

Prltidsgardar och Kultursamordnare, ingar i underlaget for budgetomfordelnlng men behaver utredas vidare 
Kultursarnordnare 280 0,20 Budgeten avser 0,2 tjanst + div kostnader aktiviteter etc. Del ad 0,80 0,2 Kultursamordnare och 0,8 pedagogcentralen 

tjanst rned skolverksarnheten. 

Fntidsgardar 
Frit1dsgard Hjortsberga 

5044 

Fntidsgard Vislanda 

Fritidsgard Moheda 

Fritidsgard Skatelciv 

3,46 Delade tjanster med skolverksamheten och annat. 
0,25 Endast personalkostnader, inga lokalkostnader. Delade tjanster 

med skolverksamheten. 

2,26 Endast personalkostnader, inga lokalkostnader. Delade tjanster 
med skolverksamheten. 

1,40 Endast personalkostnader, inga lokalkostnader. Delade tjanster 

med skolverksarnheten. 
0,22 Endast personalkostnader, inga lokalkostnader. Delade tjanster 

med skolverksamheten. 

1,60 1,25 skolfritidsledare Haga, 0,25 IFO, O,lOA·a sarskola 
3,40 fritidshem, fbrskola och resurspool 

1,44 fritidshem, skolfritidsledare o undervismng 

1,90 fritidshem, skolfritidsledare 

3,18 hyra gar att skilja ut, 40 tkr, ingar ej i budgetbeloppet 

Totalt 19417 28,38 12,32 

Personal skolbibliotek ej med i underlaget for budgetomfcrdelnlng fran utbildningsnamnden, be hover utredas vidare 
Skolbibliotek Vislanda 0,00 Utredas vi dare, berakna hur? Ingar i elevpengen, svar att sarskilja 

Skolbrbliotek Grcinkulla 
Skolbrbliotek Haga 
Skolbiblrotek Prastangen 
Skolbibliotek Moheda 
Skolbibliotek Hjortsberga 

Skobibliotek Skatelciv 
Totalt, inkl LOK helar 

0,00 Utredas vidare, berakna hur? Ingar i elevpengen, svar att sarskilja 
0,00 Utredas vi dare, berakna hur? Ingar I elevpengen, svar att sarskil]a 

Utredas vi dare, berakna hur? Ingar i elevpengen, svar att sarskilja 
Utredas vidare, berakna hur? Ingar i elevpengen, svar att sarskilja 
Utredas vi dare, berakna hur? Ingar i elevpengen, svar att sarskilja 
Utredas vidare, berakna hur? Ingar i elevpengen, svar att sarski!ja 

0,00 0,5 tjanst identifierad men eJ kostnad, lntegrerat b1bliotek, t1yra 
gar att skilja ut, 283 tkr. 

0,00 0,5 tjanst identifierad men ej kostnad. 
0,00 0,5 tjanst 1dentifierad men ej kostnad. 

1 tjanst som finansieras av lagstadielyftet, ska inte flyttas. 

!ntegrerat bibliotek. Bibliotekane kv1ttas mot hyra? 

19417 



IAlvesta 
hornrnun Bilaga 2 Specifikation av verksamheter som foreslas overforas fran 

Komm unstyrelsen 

Sarnmanstallning overforing fran Kommunstyrelsen (kultur- och fritidsavdelningen) 

Verksamhet Budget Intakter Budget kostnader Netto Budget, tkr 
CYKELLEDER -2,0 80,0 78;0 
STOD OCH TILLSYN ASNEN 0,0 100,0 100,0 
ADMIN. KULTUR OCH FRITID 0,0 5 573,7 5 573,7 
ARRANGEMANG 0,0 70,0 70,0 
VIRDAVALLEN -765,0 4032,0 3 297,0 
ELUUSSPAR 0,0 236,0 236,0 
SIM- OCH SPORTHALLAR -3 092,0 11985,9 8893,9 

Drift och anlaggningsansvar 

Bowlingshall 

Simhallar 

HANASLOVSOMRADET -615,0 1239,0 624,0 
FRILUFTSBAD 0,0 187,0 187,0 
VISLAN DABADET 0,0 117,0 117,0 
SMABATSHAMN -59,0 29,0 -30,0 
SKJUTBANA 0,0 186,0 186,0 
OVRIGA SPORTHALLAR -821,0 2492,0 1671,0 
KONST OCH UTSTALLNINGAR 0,0 1056,9 1056,9 

Utstallningshall 
RIKSDAGSMANNAGARDEN 0,0 444,0 444,0 
KULTURARRANGEMANG -15,0 200,0 185,0 
STOD KULTURFORENINGAR 0,0 375,0 375,0 
STIPENDIER OCH PRISER 0,0 65,0 65,0 
STOD T STUDIEORG 0,0 750,0 750,0 
Summa -5 369,0 29218,4 23 849,4 

Tjanster Summeringspost 

Ti/lkommer siisongsanstiillda omriiknade till hekirstjiinster. budget ingiir i resp verksamhet 

Bidrag och ovriqt 

Bidrag och bvriqt 

2,000 Adm och /edning 
Bidrag och ovrlqt 

3,000 Virdavallen 
Ovr an/iiggningar 

Sim och sportha/1 

1;000 Sim och sportha/1 

2,000 Sim och sportha/1 

4,425 Sim och sportha/1 
ovr an/iiggningar 

Ovr anliiggningar 
Ovr anliiggningar 

Ovr anliiggningar 
Ovr an/iiggningar 

Ovr anliiggningar 

Utstiillningsha/1 

1,000 Utstiillningsha// 
Bidrag och ovriqt 
Bidrag och ovriqt 

Bidrag och bvriqt 
Bidrag och ovriqt 

Bidrag och ovriqt 

13,425 

2,5 


