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Kommunstyrelsen

Plats och tid Salen, Centralplanl, Alvesta 3 november 2015 kl. 09.00 - 12.30
Ajournering mellan § 105 och § 106 kl. 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-OlofFranzén (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
och miljö§ 106 - 107
Britt-Marie Johansson, avdelningschef
för avdelningenmissbruk/vuxen,
förvaltningen för individ och
familjeomsorg, § 112

Övriga deltagare
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Kommunstyrelsen

Ordförande

.. saLEikson
e,-;·...............................................................................................................................

Per Ribacke (S)

...........~ h---- .
Benny Lundh Johansson (S

Justering tid och plats

Sekreterare

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 1/J
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

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

ry~ ZJ
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

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 1 O 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

Justeringsmännens sign

1&\
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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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~Ô") Beslutsexpediering Utdragsbcstyrkande
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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. 18.30med
undantag för sammanträdet i december sker dagtid. Sammanträdet i
juni hålls en måndag och sker dagtid.

Beredning
KSAU § 104

Yrkanden
Lars- Olof Franzén (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
l. 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
KSAU § 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
bibehållalOO tkr 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-OlofFranzéns (AA) yrkande punkt l.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justeringsmännens sign

~~

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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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 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-OlofFranzéns (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
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Kommunstyrelsen

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 Sveriges Kommuner och
Landsting. Beslut om ny taxa innebär att den förra antagen av
kommunfullmäktige 2011-11-23 § 154 upphör 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
KS AU§ 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.
Före gående taxa antagen av fullmäktige 2011-11-23 § 154 upphör
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 signter. 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 inommiljöbalkens 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 kronor per timme.

Timtaxan fastställdes 2011 till 730 kronor 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 kronor. 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 spridningmellan 650 och 1000kronor 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~. re.n 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
KSAU§103

Justeringsmännens sign

?e.,"\
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 :42per skattekrona, i enlighet med
förutsättningarna iMål och Budget 2016 med plan 2017-2018 som
beslutades i juni 2015 (KF 99, 2015-06-16).

Beredning
KSAU§l05

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

Protokollet ska skickas till

Kommunfullmäktige
Akten

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign

?&\
Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 110 Dnr 2015/348.61 O

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning
under 20 år

Best utsunderlag
l. 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/18f07e408l l 34302a3c546341
337cdfühogre-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 samarbetemellan
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
samverkanmed arbetslivets representanter om dimensionering av 1.

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

1en
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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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
Iutredningen 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

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign

70)
Beslutscxpediering
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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://,vww.regeringen.se/rattsdokument/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 beslutsprocessema.

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

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

fe,t
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 112 Dnr 2015/381.769

Rapport- bästa möjliga missbruks- och beroendevård i
Kronobergs län

Beslutsunderlag
l. KS AU 108, 20 oktober 2015
2. NIF§ 69, 7 september 2015
3. Tjänsteskrivelse, 7 september 2015
4. Rapport, 12 augusti 2015

Redogörelse
I september beslutade presidienätverket för socialtjänst och hälso- och
sjukvård att ge ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och
sjukvård och socialtjänst i uppdrag att ta med frågan till sina
nämnder/styrelser om att ta fram förslag på hur en optimal missbruks
och beroendevård ska se ut i Kronobergs län. Beslut fattades därefter i
länets samtliga kommuner och i landstingets samverkansberedning att
påbörja en utredning.

Under 2014 pågick utredningsarbetet och utredningens förslag
föredrogs för berörda nämnder vid ett kommunalt forum den 12 juni
2015. Förslagen innebär integrerade missbruks- och
beroendemottagningar i Kronobergs län med placering i Växjö och
Ljungby samt förslag på att bygga upp en regional
utvecklingsplattform för kunskapsspridning inom missbruks- och
beroendevården i Kronobergs län.

Rapporten med förslag har nu färdigställts och skickats ut till berörda
huvudmän för ställningstagande, beredning och beslut. Regionen
emotser beslut från samtliga huvudmän senast 31 oktober 2015 för att
kunna ta ställning till vidare beredning i ärendet.

Nämnden för individ- och familjeomsorg har behandlat ärendet och
beslutat följande:

1. En etablering av integrerade missbruks- och beroendemottagningar med placering i
Växjö och Ljungby, där medarbetare från Region Kronoberg och länets kommuner
arbetar tillsammans. Kostnad för Alvesta kommun, 1,0 behandlartjänst överförs
från befintlig personalstat till mottagningen i Växjö, därutöver 79,0 tkr avseende
nytillskott,

2. Uppbyggnad och etablering av en regional utvecklingsplattform för
kunskapsspridning inom missbruks- och beroendevården i Kronobergs län. Kostnad
för Alvesta kommun, 25,6 tkr,

Arbetsutskottet beslutade 20 oktober följande:

Beslutsexpediering Utclragsbestyrkancle
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Kommunstyrelsen

1. Besvara remissen med nedanstående punkter samt att ge
kommunstyrelsenmöjlighet att komplittera svaret under sitt
sammanträde 3 november 2015
2. En etablering av integrerade missbruks- och beroendemottagningar
med placering i Växjö och Ljungby, där medarbetare från Region
Kronoberg och länets kommuner arbetar tillsammans. Kostnad för
Alvesta kommun motsvarande 1,0behandlartjänst överförs till
mottagningen i Växjö, därutöver 79,0 tkr avseende nytillskott,

3. Uppbyggnad och etablering av en regional utvecklingsplattform för
kunskapsspridning inom missbruks- och beroendevården i Kronobergs
län. Kostnad för Alvesta kommun, 25,6 tkr.

Beredning
KSAU § 108

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen enligt beslut i KS AU
§ 108, 20 oktober 2015.

Protokollet ska skickas till

Akten

Justeringsmännens sign Beslutscxpcdiering

~

1b1
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 113 Dnr 2015/487.168

Risk-och sårbarhetsanalys 2015-2018

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 111, 20 oktober 2015
2. Risk och sårbarhetsanalys 2015-2018

Redogörelse
Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är
skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Syftet
är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera
kriser.

Alvesta kommuns risk- och sårbarhetsanalys är en process som
ständigt pågår som ett led i arbetet med att utveckla
krishanteringsfönnågan. Syftet är att minska sårbarheten och därmed
minska riskerna för kommunens och länets invånare i sambandmed
extraordinära händelser.
Den föreliggande RSA 2015 har RSA 2011 som grunddokument och
där olika delar kommit till, uppdaterats, kompletterats.
Risk- och sårbarhetsanalysen har som målsättningen att undersöka hur
kommunen hanterar bortfall av viktiga resurser som får allvarliga
konsekvenser för samhället, samt vad som behöver åtgärdas för att
minska konsekvenserna av de allvarliga störningarna.

Risk- och sårbarhetsanalysen som görs har sin utgångspunkt i
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. MSBFS
2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och
sårbarhetsanalys.

Beredning
KS AU§ 111

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa risk- och
sårbarhetsanalys 2015-2018 för Alvesta kommun.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justeringsmännens si~~

{jJ
UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 114 Dnr 2015/130.805

Bidrag till idrottsföreningar i Alvesta kommun för
verksamhetsår2016

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 115, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 12 oktober 2015

Redogörelse
Bidrag till idrottsföreningar kan enligt gällande bestämmelser utgå
som "Aktivitetsstöd", "Bidrag till drift av egen anläggning", "Bidrag
till förhyrda lokaler", "Främjandebidrag", "Investeringsbidrag" samt
"Ledarutbildningsbidrag" (Bidragsbestämmelser för organisationer
verksamma inom Alvesta kommun).

Bidrag söks för kommande år och ansökan ska avseende bidrag för
2016 ha lämnats in senast den 15 april 2015. Utbetalning av bidragen
sker efterföljande år i februari och augusti månad.

I beredningen av ansökningarna bedöms respektive förenings
verksamhet. Bidragets storlek kan variera beroende på föreningens
aktiviteter.

Förslag till fördelning av bidrag redovisas i bilaga A.

Beredning
KS AU§ 115

Yrkanden
Per Ribacke (S) yrkar på en redaktionell ändring på arbetsutskottets
förslag till beslut där ordet bidrag till idrottföreningar tas bort och
ersätts med bidrag till föreningar.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela bidrag till idrottsföreningar för
verksamhetsår 2016 enligt bilaga A, med den redaktionella ändringen
enligt Per Ribackes (S) yrkande.

Protokollet ska skickas till
Avdelningen för kultur- och fritid
Akten

Justeringsmännens sign

~~

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 115 Dnr 2015/130.805

Bidrag till kultuñöreningar i Alvesta kommun för
verksamhetsåret2016

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 116, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 12 oktober 2015

Redogörelse
Bidrag till kulturföreningar kan enligt gällande bestämmelser utgå
som "Främjandebidrag" eller "Bidrag till speciella ändamål"
(Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta
kommun, sid 8).

Bidrag söks för kommande år och ansökan ska avseende bidrag för
2016 ha lämnats in senast den 15 april 2015. Utbetalning av bidragen
sker efterföljande år i februari och augusti månad.

I beredningen av ansökningarna bedöms respektive förenings
verksamhet. Bidragets storlek kan variera beroende på föreningens
aktiviteter.

Beredning
KS AU§ 116

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela följande bidrag till
kulturföreningarna för verksamhetsår 2016:
D. Främjandebidrag
Förening belopp
Allbo barockkör 5000
Alvesta allmänna konstförening 30000
Alvesta junktion Line Dancers 3000
Alvesta Musikkår 35000
Alvesta Teaterförening 75000
Moheda sockens hembygdsförening 30000
Benestads Hembygdsförening 6000
Blädingen Hembygdsförening 5000
Föreningen Norden 2500
Hjortsberga Hembygdsförening 13000
Jazz och blues 35000
Mistelås Sockenråd 1800
Mistelås Hembygdsförening 1000

Justeringsmännens sigï::vl:.)\.

f\v
UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Norra Allbo hembygdsförening
Popcorner 30000
SkatelövsHembygdsförening 6000
SlätthögsHembygdsförening 10000
SomaliWeyn 5000
SverigenVajnakh Förening 15000
SångkörenRösträtt 7000
Vislanda föreläsningsförening 5000
Vislanda Hembygdsförening 6000
Vislanda Musikkår 35000
Västra Torsås Hembygdsförening 6000

C. Bidrag till förhyrda lokaler
Förening belopp 2016
Jazz och Blues 36000
SomaliWeyn 21600
Vislanda Musikkår 25000

Protokollet ska skickas till
Avdelningen för kultur-och fritid

Akten

Justeringsmännens sign?~
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UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 116 Dnr 2015/524.049

Ansökan om finansiering från Alvesta ridklubb

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 117, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 12 oktober 2015

Redogörelse
Alvesta Ridklubbs verksamhet har under de senaste åren utökats och
efterfrågan på ridskoleplatser är mycket stor. I Alvesta kommun bidrar
Ridklubben med en av de största ungdomsidrottema. Det bedrivs
ridskola för både vuxna och barn samt handikappridning. Dess
verksamhet engagerar främst flickor. Ridklubben drivs helt ideellt.
Ridklubben har för att fortsätta utveckla och utöka sin verksamhet
genomfört och genomför investeringar i anläggningen.Klubben har
bland annat vidtagit åtgärder beträffande ridunderlag och
arbetsmiljörelaterade insatser. För att finansiera sin del har klubben
erhållit pengar från Smålandsidrottens anläggningsstöd. Klubben har
behov av fler ridskolehästar. För att kunna köpa in fler hästar har
Klubben sökt banklån och då ställt fråga till Alvesta Kom.munom
ställande av borgen.
Efter särskild prövning kan Kommunen bevilja borgen för lån till
större ny, - om, eller tillbyggnad av idrottsanläggningar, d.v.s.
investeringsstöd. Inom ramen för gällande bidragsbestämmelser kan
Kommunen bevilja bidrag till "investeringar såsom reperationer eller
nyanskaffning samt till oförutsedda utgifter. Investeringsbidrag kan
dock inte användas eftersom begreppet investering, i den mening som
anges i bidragsbestämmelsema, inte omfattar hästar.

Klubbens önskemål innebar en kommunal borgen avseende ett lån hos
bank på 200 000 kronor för inköp av hästar. Klubben har till idag köpt
in några hästar med egna medel (motvarande ca 1 OO 000 kronor). För
att kunna utveckla verksamheten och möta efterfrågan krävs dock fler
hästar.

Det saknas, enligt nu gällande bidragsbestämmelse, möjlighet för
Kommunen att bevilja stöd/bidrag till inköp av hästar. Klubben är i ett
viktigt läge där nya hästar innebär ökade intäkter och bidrar till ett lyft
för verksamheten. Ridklubbens verksamhet medverkar i hög grad till
att det inom kommunen erbjuds olika former av fritidsaktiviteter. Det
är också en viktig verksamhet eftersom den engagera främst flickor.
För att klubben ska kunna fortsätta sin satsning har närmare utretts
möjligheterna för att Kommunen ska kunna vara ett stöd. I samråd

Justeringsmännens sig~e9-\, Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

med Ridklubben föreslås att klubben får ett lån på 1 OO 000 kronor.
Lånet löper på fem år och amorteras med 5 000 kronor var tredje
månad med den första betalningen per 2016-02-01. Lånet föreslås vara
räntefritt.

Beredning
KSAU § 117

Yrkanden
Benny Lund Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Alvesta Ridklubb ett lån på
1 OO 000 kronor med löptid av fem år och amortering med 5 000
kronor var tredje månad, med första betalningen per 2016-02-01.

Protokollet ska skickas till
Alvesta ridklubb

Akten

Justeringsmârmens sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 117 Dnr 2015/193.822

Fastställande av budget för Vislandabadet

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 97, 20 oktober 2015.

Redogörelse
Ärendet ligger ute för anbud. Anbudstiden avslutas 12 november
2015. Tidplanen för byggprojektet är planerad och utformad så att
byggnadsarbetena ska vara färdigställda så att Vislandabadet ska
kunna öppna inför sommaren 2016. Inom ramen för Budget 2015 plan
2016-2017 finns visst ekonomiskt utrymme för genomförande av
byggprojektet. Ärendet har väckts i kommunstyrelsens arbetsutskott
för att eventuella erforderliga politiska beslut ska kunna tas i
överensstämmelsemed tidplanen för projektet. I det fall
kommunfullmäktige behöver fatta beslut om budget för investering
måste detta ske på dess novembersammanträde.

Beredning
KS AU§ 97

Beslut
Kommunstyrelsen anser att tidplanen för Vislandabadet bör hållas.
Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelsens arbetsutskott i
uppdrag att, i det fall beslut om budget för investering behöver fattas
av Kommunfullmäktige, bereda ärendet å styrelsens vägnar. Ärendet
lämnas vidare till Kommunfullmäktige.

Protokollet ska skickas till

Kommunfullmäktige

Akten

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 118 Dnr 2015/107.000

Besvarande av motion (SD) angående ekonomiskt bidrag
till UNHCR

Besluts underlag
l. KS AU§ 112, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 13 maj 2015
3. KF § 11, 24 mars 2015
4. Motion, 5 mars 2015

Redogörelse
I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) föreslås att samtliga
ledamöter i Alvesta kommunfullmäktige donerar 1 procent av sitt
arvode från kommunen under en månad till UNHCR.

I en tjänsteskrivelse redogörs för att fullmäktige inte har rätt att fatta
beslut om hur förtroendevaldas enskilda ersättningar ska användas. Ett
beslut i fullmäktige kan inte ligga till grund för personliga avdrag.

Yrkanden
Benny Lundh Johansson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska
besvara motionen med att uppmana fullmäktiges ledamöter att skänka
pengar till UNHCR.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på arbetsutskottets förslag till
beslut och Benny Lundh Johanssons (SD) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beredning
KSAU § 112

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.

Protokollet ska skickas till

Kommunfullmäktige

Akten

Justeringsmännens sig~
,(2)"\
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Kommunstyrelsen

KS§ 119 Dnr 2015/198. 739

Besvarande av motion (SD) gällande tillsättande av
äldreombudsman i Alvesta kommun

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 113, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 9 maj 2015
3. KF § 39, 28 april 2015
4. Motion, 22 april 2015

Redogörelse
I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs att
Sverigedemokraterna vill att det ska bli lättare för pensionärer i
Alvesta kommun att ta kontakt med kommunen för att få sina frågor
besvarade eller lämna synpunkter.
Med anledning av detta föreslår motionären att en äldreombudsman
tillsätts vars uppgift är att tillvarata pensionärernas intressen.
Äldreombudsmannen ska ha löpande kontakt med
omsorgsförvaltningen.
I en tjänsteskrivelse redogörs för att omsorgsförvaltningen anser att
det finns en organisering och förhållningssätt som tillgodoser de krav
som Sverigedemokraternamenar att en äldreombudsman skulle arbeta
med. Omsorgsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås.

Beredning
KS AU§ 113

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

Mikael Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsens 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 Lund Johansson (SD) yrkande.

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign

'tV'-
Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Med 9 ja-röster och 1 nej- röst samt en som avstår från att delta i
beslut beslutar kommunstyrelsens att besluta enligt arbetsutskottets
förslag till beslut.

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

Nej röster: Benny Lundh Johansson (SD).

Avstår från att delta i beslut
Lars-OlofFranzén (AA) avstår från att delta i omröstningen och därav
från att delta i beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.

Protokollet ska skickas till

Kommunfullmäktige

Akten

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sig~e,"- Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 120 Dnr 2015/023.730

Besvarande av motion (KO) angående kompiskort

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 114, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 12 maj 2015
3. KF § 8, 24 mars 2015
4. Motion, 21 januari 2015

Redogörelse
I en motion från Kauko Antbacke (lill) redogörs för att ett kompiskort
ger en möjlighet till den som har en funktionsnedsättning att
tillsammans med en kompis eller stödperson ta del av olika aktiviteter
och arrangemang. Den som ansökt och erhållit kompiskort tar med
kompis eller stödperson, som då har fritt inträde, träning, eller
deltagaravgift. Kortet kan vara länstäckande och gäller då i de
kommuner vilka är anslutna till Kronobergs län.
I en tjänsteskrivelse redogörs för att i dagsläget är Lessebo, Ljungby,
Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner anslutna till
Kompiskort Kronoberg. Kompiskortet gäller i hela länet, men bara
hos de arrangörer som har anslutit sig till Kompiskortet som
exempelvis bowlinghallen och Medley i Växjö.

Omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till att kommunen ansluter sig
till Kompiskort Kronoberg för de kommuninvånare som har en
funktionsnedsättning. Alla kommuninvånare ska kunna ta del av det
utbud som finns inom kultur, fritids- och idrottsaktiviteter.

De bärande principerna för Sveriges handikappolitik är valfrihet,
integritet och en möjlighet till ett självständigare liv. Förvaltningen
anser att Kompiskortet skulle kunna underlätta för den enskilde att ta
del av samhällets utbud och fåmöjlighet att leva som andra.

Beredning
KS AU§ 114

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 121 Dnr 2015/581.730

Besvarande av motion (V) angående framtida LSS-boende i
Alvesta kommun

Beslutsunderlag
l. KS AU 118 §, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 28 maj 2015
3. KF § 13, 24 mars 2015
4. Motion, 16 december 2014

Redogörelse
I en motion från Ola Andersson (V) redogörs för att det i Alvesta
kommun finns flera barn och ungdomar med funktionshinder som
inom en snar framtid är i behov av eget boende (LSS). Det är av
största vikt att en byggklar tomt finns tillgänglig för att snabbt kunna
tillgodose behovet av ett eget boende för funktionshindrade unga
vuxna. Att ha en god framförhållning är alltid bra i alla verksamheter
och det blir också lättare för alla politiker att kunna ta rättvisa och bra
beslut för våra medborgare. Vidare är det ett bra sätt att slippa betala
viten. Dessutom föreslås att Alvesta kommun bygger och driver sina
egna LSS-boenden.

I en tjänsteskrivelse redoförs för att omsorgsförvaltningen har i början
av 2015 tagit fram en boendeutredning som bland annat beskriver
vilket behov som finns av bostäder med särskild service i kommun de
närmsta åren. Underlag visar att sammanlagt elva ungdomar med
LSS-insatser överförs från utbildningsförvaltningen till
omsorgsförvaltningens verksamhet under åren 2015 till 2017. För
2018 till 2020 beräknas ytterligare tolv personer komma över till
omsorgsförvaltningen från utbildningsförvaltningen.

I Boendeutredningen redogörs för att de signaler som erhållits från de
ungdomar som kommer över till omsorgsförvaltningens ansvar 2015-
2020 är att dessa ungdomar avser att flytta hemifrån snarast efter att
deras skoltid är avslutad. Emellertid visar erfarenheter att någon
ungdom vanligtvis väljer att läsa vidare på folkhögskola, bo kvar
hemma några år eller flyttar till annan kommun. Den samlade
bedömningen som görs i förvaltningens Boendeutredning är dock att
kommunen kommer behöva bygga ytterligare en servicebostad, utöver
den servicebostad med 12 lägenheter som redan är beslutad,
omfattande 10 till 12 lägenheter samt att denna bostad bör stå klar
2018/2019.

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

I nuläget äger kommunens fastighetsbolag AllboHus samtliga
servicebostäder vilka hyrs av omsorgsförvaltningen. Samtlig
verksamhet vad gäller servicebostädernabedrivs i förvaltningens regi.
Mot bakgrund av att omsorgsförvaltningenhar en relativt god bild
över det framtida behovet av bostäder med särskild service enligt LSS
torde en mer långsiktig planering vara möjlig. Omsorgsförvaltningen
ställer sig positiv till att det finns byggklara tomter med i kommunens
bostadsplanering som är särskilt tänkta för bostäder med särskild
service. Ett förslag är att tänka in detta i en eventuell
bostadsförsörjningsplan.

Beredning
KS AU§ 118

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara
motionen med att vi ser till att ha planberedskap för bostäder i Alvesta
kommun.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Akten

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 122 Dnr 2015/052.149

Besvarande av motion om saluhall i Alvesta

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 119, 20 oktober 2015
2. Tjänsteskrivelse, 8 oktober 2015
3. KF § 9, 24 mars 2015
4. Motion, 5 februari 2015

Redogörelse
I en motion från Kauko Antbacke (KD), Tommy Everthsson (AA),
Anne Grotmaak (V) och Bengt-Olof Söderström (FP) redogörs för att
en saluhall möjliggör daglig försäljning året runt oberoende av vädret.
Den är lämplig för de mindre producenterna i kommunen att
marknadsföra sina varor. Det har under åren visat sig att saluhallar är
ett lyft för företagandet och ger tillfällen att testa marknaden samt
skapar sysselsättning. En intressant aspekt i detta är att våra
invandrare kan komma ut med sina för oss okända produkter.

Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna att
kommunfullmäktige ger nämnden för samhällsplanering i uppdrag att
tillsammans med näringslivsansvarige och lokalsamordnaren hitta en
för verksamheten lämplig lokal till en saluhall.

Ien tjänsteskrivelse redogörs för att motionären har goda intentioner
gällande försäljning varor från lokala producenter.

Det finns inget underlag som visar på något behov eller efterfrågan av
en saluhall i Alvesta och i nuläget har inga näringsidkare uttryckt
något intresse om uppförande av en saluhall.

Beredning
KS AU§ 119

Yrkanden
Thomas Johnsson (M) yrkar att besvara motionen med att skicka
motionen till arbetet med fördjupad översiktsplan tillsammans med
motion (M) om utredning av de framtida förutsättningarna i Alvesta
centrum, KS § 123.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara
motionen med att skicka motionen till arbetet med fördjupad
översiktsplan tillsammans med motion (M) om utredning av de
framtida förutsättningarna i Alvesta centrum, KS§ 123.

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign Beslutsexpediering
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Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Akten

BeslutsexpedieringJusteringsmännens sign Utdragsbestyrkande
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KS§ 123 Dnr 2015/183.21 O

Besvarande av motion (M) om utredning av de framtida
förutsättningarna i Alvesta centrum

Besluts underlag
l. KS AU§ 120
2. Tjänsteskrivelse, 8 oktober 2015
3. KF § 40, 28 april 2015
4. Motion, 20 april 2015

Redogörelse
I en motion från Thomas Johnsson (M) redogörs att centrumhandeln i
mindre orter, däribland Alvesta, har svårt att konkurrera med den
växande internethandeln och i Alvestas fall närheten till Växjö.
Motionären menar att detta är en ödesfråga för kommunen,
köpmännen, fastighetsägarna och inte minst kommuninvånarna samt
att en blomstrande centrumhandel bidrar till ett attraktivt samhälle.

Med anledning av detta föreslår motionären en utredning för att få
klarhet i vilka förutsättningar det finns för en framtida positiv
utveckling av Alvesta centrum. Motionären föreslår även att en
styrgrupp och en projektgrupp sätts samman som tillsammans med en
upphandlad utredare genomför denna utredning.

I en tjänsteskrivelse redogörs för att Alvesta centrum skiljer sig
jämfört med många andra centrum eftersom det finns få egentliga
stråk, i stort sett endast en dominerande fastighetsägare och ett par
naturliga mötesplatser. Statistik kring köpvanor och köpkraft m.m.
finns tillgänglig idag via tex Handelns Utredningsinstitut. Alvesta
centrum har idag också en centrumledare som jobbar med frågorna
kring utveckling av handeln.

Beredning
KS AU§ 120

Yrkanden
Per Ribacke (S) yrkar att "tillträdande samhällsplaneringschef" ändras
till "kommunchef' så att beslutsförslaget får följande lydelse:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen
med att skicka motionen till arbetet med fördjupad översiktsplan samt
att kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
framtida Alvesta centrum.

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen
med att skicka motionen till arbetet med fördjupad översiktsplan samt
att kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
framtida Alvesta centrum.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Akten

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens sign
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Kommunstyrelsen

KS§ 124 Dnr 2015/176. 71 O

Besvarande av medborgarförslaggällande rätt till förskola
vid sjukskrivning

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 121
2. UN§ 73, 10 juni 2015
3. Tjänsteskrivelse, 1 juni 2015
4. KF § 32, 28 april 2015
5. Medborgarförslag, 14 april 2015

Redogörelse
I ett medborgarförslag anser förslagställaren det vara mycket
bristfälligt att det är förskolechefen på respektive förskola som ska
besluta huruvida barnet ska vara mer än 15 timmar per vecka i fall där
någon av föräldrarna till barnet är hel tidssjukskriven. Med anledning
av detta föreslår förslagställaren att i fall där förälder till barn i
förskola blir heltidssjukskriven ska barnet ha rätt att vistas på
förskolan under de tider som den ej sjukskrivne föräldern arbetar.
Detta oavsett orsak till sjukskrivningen.

I en tjänsteskrivelse redogörs för att det alltid görs en individuell
bedömning vid önskemål om utökad tid i förskola när en
vårdnadshavare blivit sjukskriven, Bedömningen görs utifrån barnets
behov, samtidigt som man försöker tillmötesgå familjens önskemål i
den mån skäl föreligger.

Det är viktigt att bedömningen görs utifrån den specifika familjens
situation. Familjesituationer är ju så olika att det är svårt att göra
verkligen rättviska i en bedömning där hänsyn tas enbart till
omfattningen av en förälders sjukskrivning. Det handlar inte bara om
att det är en stor variation i vilken förmåga man som förälder har att ta
hand om sitt barn vid en sjukskrivning, utan också att det är en stor
variation i vilka behov olika barn har: beroende bland annat på ålder
och personlig utveckling. Familjesituationen i stort spelar också in,
vissa föräldrar är till exempel ensamstående och i andra familjer finns
det stor variation på hur den andra förälderns livssituation ser ut.

Att bedömningen görs utifrån den aktuella familjens unika situation
där man väger in många olika faktorer i beslutet, istället för att besluta
efter en förutbestämd mall, tror vi ökar sannolikheten att ett barn som
behöver utökad tid i förskolan också får det.

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Beredning
KSAU § 121

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara
medborgarförslaget för besvarat.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Akten

UtdragsbestyrkandeJusteringsmännens si~ Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 125 Dnr 2015/174.710

Besvarande av medborgarförslagangående utökad tid på
förskola för syskon vid tvillingfödsel

Beslutsunderlag
l. KS AU§ 122, 20 oktober 2015
2. UN§ 72, 10 juni 2015
3. Tjänsteskrivelse, 1 juni 2015
4. KF § 31, 28 april 2015
5. Medborgarförslag, 14 april 2015

Redogörelse
I ett medborgarförslag redogör förslagssällaren att förskoletiden i
Alvesta kommun idag inte utökas för syskon vid tvillingfödsel, eller
fler. Detta anser förslagställaren vara bristfälligt och redovisar förslag
på hur andra kommuner gjort för att utöka antalet timmar på förskola
för syskon vid en eventuell tvillingfödsel. Med anledning av detta
föreslår förslagsställaren att vid en eventuell tvillingfödsel, eller fler,
ska syskonet automatiskt bli beviljad utökad tid på förskola.
Förslagsvis 30 timmar per vecka i minst tre månader.
I en tjänsteskrivelse redogörs för att det alltid görs en individuell
bedömning vid önskemål om utökad tid i förskola för syskon till
nyfödda barn. Bedömningen görs utifrån barnets behov, samtidigt som
man försöker tillmötesgå familjens önskemål i den mån skäl
föreligger.
Utbildningsförvaltningen tycker att det är viktigt att bedömningen
görs utifrån den specifika familjens situation. Familjesituationer är så
olika att det är svårt att göra verkligheten rättvisa i en bedömning där
hänsyn tas enbart till hur många barn som fötts. Att en familj får
tvillingar b etyder ibland att de behöver extra tid på förskolan för äldre
barn i familjen, men så är inte alltid fallet. Samtidigt finns det
situationer där en familj får ett barn finner sig i en situation där
storasyskonet behöver utökad tid på förskola.
Att bedömningen görs utifrån den aktuella familjens unika situation,
där man väger in många olika faktorer i beslutet, istället för att besluta
efter en förutbestämdmall, tror vi ökar sannolikheten att ett barn som
behöver utökad tid i förskola också får det.

f>J
Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Beredning
KS AU§ 122

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara
medborgarförslaget för besvarat.

Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering1er\_ Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 126 Dnr 2014/064.002

Delegationsbeslut

Beslutsunderlag
1. Beslutslista för kommunstyrelsen, 26 oktober 2015

Redogörelse
Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-10-09-2015-10-26.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de under perioden 2015-10-09-
2015-10-26 fattade delegationsbesluten.

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

KS§ 127 Dnr 2014/066.006

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsensutskott

Beslutsunderlag
l. Protokoll KS AU, 20 oktober 2015

2. Protokoll KS AU, 22 september 2015
3. Protokoll KS AU, 15 september 2015
4. Protokoll PU, 8 september 2015

Redogörelse
Kommunstyrelsen tar del av protokollen från kommunstyrelsens
utskott.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anmäla följande protokoll från utskotten
samt lägga dessa till handlingarna:
1. Arbetstutskottet, 22 september 2015
2. Arbetsutskottet, 15 september 2015
3. Personalutskottet, 8 september 2015

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeringsmännens sign~ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS§ 128 Dnr 2015/021.000

Meddelanden

Redogörelse
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden:

1. Information om kartläggning av kommande behov av bostad med särskild service
för vuxna, LSS (Dnr: 2015/573.000).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de redovisade meddelandena
samt lägga dessa till handlingarna.

Protokollet ska skickas till
Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

~

Utdragsbestyrkande
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