
SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Kommunstyrelsen

Plats  och  tid Den  5 december  2017,  klockan  09:00-13:10.

Sarmnanträdesmrmnet  Salen,  Centralplan  1, Alvesta  komrnun.

Ajournering  för  fika  mellan  FS) 169  och  Fg 163,  klockan  10:28-10:38.

Justerade paragrafer HH I 58182

Sida
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Paragraferna behandlades i följande ordning: gg 158-159, fl 167, fl 169, j5 163-165,
5172, g5 179-180, gg 161-162, g 166, g 168, gg 170-171, 5g 173-178, g 181, g 160,
j182.

Beslutande

ledamöter

Ej tjänstgörande

ersattare

Utses  att  justera

Per  Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Haraldsson  (C) 1 :e vice  ordförande

Thomas  Johnsson  (M)  2:e vice  ordförande

Rose-Marie  Larsson  (S)

Frida  Christensen  (S)

Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)  ersätter  Birgit  Andersson  (MP)

Mikael  Johansson  (M)

Cristina  Haraldsson  (C)

Lars-OlofFranz6n(AA)  gg 158-181

Börge Nielsen (V) ersätter Lars-Olof  Franz6n F:3 182
Kauko  Antbacke  (-)

David  Kristiansson  (SD)  ersätter  Benriy  Lundh  Johansson  (-)

Linda  Gustavsson  (S)

Edina  Maslac  (S)

Rolf  Marklund  (S)

Johnny  Lundberg  (S)

Börge Nielsen (V) 5g 158-181

Kauko  Antbacke  (-)

Övriga  deltagare Kristiina  Kosunen  Eriksson,  kormnunchef

Sandra  Mowide,  kornmunsekreterare

Lisa Åberg, kanslichef g% 167-169
Cbnstina  Utterström,  ekonornichef  Fg 165

Johan  Johansson,  upphandlingschef  Eg 172

Manta Lorentzon, mil)ösamordnare FB 172
Mats  Martinsson  (S),  ordföraride  för  omsorgsnämnden  F:g 179

Mats Hoppe, förvaltmngschef för omsorgsförvaltmngen FB 179
Sebastian  Ohlsson  (S),  ordförande  för  namnden  för  individ-  och

familjeomsorg  Eg 180

Gunilla Kai3 Bevheden, förvaltningschef för förvaltningen för individ-
och familleomsorg  E:3 180
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Sammanträdesdatum

2017-12-05

Kommunstyrelsen

Tid och plats  för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  6 december  2017  klockan  14:00  på

kommunl  a orvaltningen  i Alvesta  koimnun

Per  Ribacke  (S)

Sida
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Kauko  Antbacke  (-)

Anslagsbevis

Protokollet  för  kornmunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkämiagivits

genom  anslag  på  kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunstyrelsen

2017-12-05

2017-12-08  -2017-12-29

,Kr(,ffd6förvaltningen,  Alvesta kommun
Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

KS  g 158

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Sida
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Ordföranden  frågar  kornmunstyrelsen  om  utskickad  dagordning  kan

godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnmanträde:

1.  Närvaro

2. Val  av  justerare

3. Fastställande  av dagordning

4. Information  från  ordföranden

5. Information  från  kornmunchef

6. Besvarande  av motion  (KD)  angående  att involvera

fövilligorganisationerna  s integrationsarbetet  med  nyanlända

7. Förslag  till  avgifter  för  uthyrning  av Kulturkällaren

8. Ekonomisk  månadsrapport  för  kornrnunstyrelsen  per  oktober

månad  2017

9. Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kornrnun  per  oktober

månad  2017

10. Återrapportering  avkommunstyrelsens  internkontrollplanför  år

2017

1l.  Svar  på uppföljande  revisionsrapport  avseende  granskning

allmanna  handhngar  och  arkiv

12. Återrapportering  om  utredning  om  införande  av e-förslag

13. Revidering  av komrnunfullrnäktiges  arbetsordmng  med

anledning  av komrnunfullmäktiges  beslut  om  att avskaffa

medborgarförslag

14. Inforrnation  om  delrapport  1: Genomförandeutredning  om

gemensam  överförrnyndarnämnd

15. Komplettering  av kapitel  10 i miljöbalken  vid  övertagen  tillsyn

från  Länsstyrelsen

16. Revidering  av "Taxa  för  prövning  och  tillsyn  inom  miljöbalkens

område"

17. Förslag  till  drivmedels-  och  fordonspolicy  för  Alvesta

komrnunkoncern

18. Besvarande  av motion  (-) angående  att utreda  möjligheten  att

starta  ett eget  vaktbolag

19.  Ansökan  om  bidrag  ur  Nybygdenarvet  från  aktiveringsgruppen

på Torsgårdens  serviceboende  i Lönashult

20. Revidering  av VA-taxa  för  år 2018

21. Ansökan  om  medfinansiering  till  projekt  "Ryrnliga  ruimnet  med

Superskaparna  och  Stjärnstatus  -  Vi  lär  av varandra"

22. Beslut  om  höjning  av kornmunens  friskvårdsbidrag

23. Ansökan  om  kommunalt  borgensåtagande  från  Alvesta  GIF

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-12-05

24. Omsorgsnämndens  återrapportering  av åtgärdsplan  för  en

ekonomi  i balans

25. Nämnden  för  individ-  och  farniljeomsorgs  återrapportering  av

åtgärdsplan  för  en ekonomi  i balans

26. Meddelanden

27. Övriga  ärenden

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordmng.

Sida
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Kommunstyrelsen

KS  g 159

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Sida
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Ordföranden  inforrnerar  kornmunstyrelsen  om  aktuella  frågor/ärenden

i kormnunen.  Kormnunstyrelsen  informeras  bland  aiu'iat  om:

*  Sydarkivera  har  flyttat  in  i sina  nya  lokaler  i Alvesta.  Växjö

kommun  har  begärt  utträde  från  förbundet  och  Alrrföult  är också

påväg  att  träda  ut  förbundet.

*  Mötet  med  styrgruppen  för  energi  och  klimat.  Mötet  besöktes  av

Green  Act,  som  inforrnerade  om  sin  organisation  och  aktuella

projekt.

*  Mötet  med  Kulturparken  Småland  om  verksamheten  på

Hjärterföolm.

*  Mötet  med  Alvesta  GIF  om  en eventuell  byggnation  av en

konstgräsplan.

*  Mötet  med  Region  Kronoberg  om  arbetet  med  sociala  företag,  ett

projekt  som  heter  ASF  Kronoberg.

*  StrategiskaBRÅharhaftmöte.Pådettamöteinforrnerade

polisen  om  resultatet  i den  senaste  trygghetsmätningen.

*  Besöket  på  Bosniska  kulturdagen  där  Per  Ribacke  (S)  fick  motta

ett  tack  och  ett  pris  till  Alvesta  kornmun  för  det  mottagande  och

arbete  som  kornmunen  gjort  för  de personer  som  tvingades  fly

från  Bosnien  under  1990-ta1et.

*  Alvesta  Kormnunföretag  AB  har  diskuterat  sarnhällsmaster.

Frågan  har  aktualiserats  i samband  med  samtal  med  en

bredbandsförening.  Kommunföretaget  har  sagt  att  Alvesta

Utveckling  AB  ska  titta  närrnare  på frågan.

Beslut

Kormnunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Justeringsinännens  sign Beslutsexpediei'ing Utdi'agsbestyrkande



Kommunstyrelsen

KS g 160

Information  från  kommunchef

Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Sida
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Kommunchefen  infon'nerar  bland  annat  komrnunstyrelsen  om att

komrnunen  planerar  att genomföra  2019  års budgetinternat  den  

marsår2018,  r1r2-:'?)

Beslut

Kormnunstyrelsen  noterar  informationen.

(W1i117-

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5161

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-05

KS 2017/030.139

Besvarande  av  motion  (KD)  angående  att  involvera

friviIligorganisationerna  i integrationsarbetet  med

nyanlända

Beslutsunderlag

1 , Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  21

november  2017.

2 . Tjänsteskrivelse  'Jrån kormnunledningsförvaltningen,  daterad  den 7

november  2017.

3. Protokoll  från  kultur-  och  fritidsnämnden,  daterat  den  23 oktober

2017.

4 , Tjänsteskrivelse  från  1cultur-  och  fritidsnämnden,  daterad  den 10

november  2017.

5. Protokoll  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg,  daterat  den

25 september  2017.

6. Tjänstesknvelse från förvaltningen för individ- och fami5eomsorg,
daterad  den  22 augusti  2017.

7 . Motion,dateradden18januari2017

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 18 januari  2017  föreslås  det  att

komrnunen  bör  införa  ett nytt  kulturstipendium.  Motionären  menar  att

stipendiet  skulle  kunna  användas  till  att  uppmuntra  arbetet  med

integration  mellan  svenskar  och  nyanlända  på kultur-  och

fritidsornrådet.  Som  skäl  till  motionen  anges det att man  vill  förändra,

styra  och  involvera  civilsarrföället  för  att därigenom  öka  möjligheten

till  ett  mer  positivt  resultat  i integrationsprocessen.

Motionen  har  beretts  av nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg  samt

kultur-  och  fötidsnämnden.

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg  behandlade  motionen  på sitt

sarmnanträde  den 25 september  2017.  Nämnden  föreslår  att

fullmäktige  beslutar  att anse  motionen  som  besvarad  med  hänvisning

till  den  tjänsteskrivelse  som  förvaltningen  för  individ-  och

familjeomsorg  har  upprättat.  I tjänsteskrivelsen  redogörs  för  ett flertal

insatser  inom  nämnden  har  i syfte  att verka  för  integrationen  i

kornmunen.  Bland  annat  omnärmis  snabbstöd  integration,  språkcat6er,

olika  projekt,  Alvesta  folkfest,  och  löpande  råd och  stöd  från

förvaltningens  integrationsutveck1are.  Av  tjänsteskrivelsen  framgår

det att  förvaltmngen  har  en positiv  inställning  till

frivil1igorganisationers  roll  i integrationsarbetet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

7(43)
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Sida
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Kultur-  och  fötidsnäinnden  behandlade  motionen  på sitt  sarnrnanträde

den 23 oktober  2017.  Av  ndens  behandling  av ärendet  framgår  det

också  att snabbstöd  iiitegration  är ett av de främsta  stöden  som  finns

inom  kormnunen  som  riktar  sig särskilt  till  att främja  integration.

Nämnden  föreslår  bland  annat  att  kormnunfullmäktige  beslutar  att ge

kultur-  och  fötidsnämnden,  i smnverkan  med  nämnden  för  individ-

och  familjeomsorg,  i uppdrag  att göra  en fördjupad  utredning  av hur

integrationsstödet  används  och  vilka  behov  som  kan  finnas  av stöd  i

framtiden.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att komrnunfullrnäktige  beslutar  att:

1.  Kultur-  och  fritidsnämnden  och  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  gör  en fördjupad  utredning  och  utvärdering  kring  hur

dagens  integrationsstöd  på 100  000  används  och  vilka  behov  som

kan  finnas  av detta  stöd  och  hur  det  skall  hanteras  i framtiden.

2,  Kultur-  och  fötidsnämnden  och  nden  för  individ-  och

fami5eomsorg ger förslag på förändringar som kan verka
gynnsamma  för  en utveckling  kring  integrationsarbetet  på kultur-

och  fritidsornrådet.

3. Motionen  anses som  besvarad.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g 162

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-12-05

KS 20'1 7/341  .806

Förslag  till  avgifter  för  uthyrning  av  Kulturkällaren

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  21

november  2017.

2. Tjänstesla"ivelse  från  kormnunledningsförvaltningen,  daterad  den 8

november  2017.

3. Protokoll  från  kultur-  och  fritidsnämnden,  daterat  den  23 oktober

2017.

4. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad  den  6

oktober  2017.

Redogörelse

Kulturkällaren  är en kulturlokal  som  ägs av det  kormnunala  bolaget

Allbohus  AB.  Lokalens  1 :a hands  hyresgäst  är kultur-  och

fritidsförvaltningen.  Lokalen  är avsedd  för  att hyras  ut till  främst

kulturföreningar  och  andra  kulturaktörer.  Lokalen  ska främja

utvecklingen  av nya  evenemang  och  aktiviter  på  kulturområdet  för

olika  målgmpper  så som  barn  och  ungdomar,  vuxna,  äldre  och

funktionshindrade.

Typ  av verksarrföet  som  avses att bedrivas  är främst  olika

kulturevenemang,  samt  kurs-  och  utbildningsverksamhet  kopplat  till

kultur.  Tanken  är att lokalen  skall  vara  en öppen  kulturmötesplats  som

är lättillgänglig.  Bra  tillgänglighet  kan  Mr  skapas  genom  att det är lätt

att boka  samt  genom  låg  prisnivå.

Förslaget  på  nivå  av priser  följer  en indelning  itre  kategorier:

*  Taxa  1: Privatpersoner,  företag,  organisation

@ Taxa  2: Föreningar  och  förvaltningar  inom  Alvesta  kornmun

*  Taxa3:BidragsberättigandeföreningariAlvestakornmun

Den  nivå  som  har  högst  pris  är Taxa  1. Den  som  har  lägst  pris  är Taxa

3.

Hyra  av PA  anläggning  och  piano  kommer  också  erbjudas.  PA

anläggning  motsvarar  mixerbord,  4 monitorer,  högtalarsystem  samt  i

övrigt  fungerande  Ijudteknik  för  genomförande  av konsert.

Prisnivån  som  föreslås  är medvetet  låg. Skälet  är att främja  och  stödja

aktörernas  utveckling  av nya  verksarrföeter  och  evenemang  på

kulturområdet.

J/us/[t}e+rin7/;ens sign ?14,,

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Lokalhyra  slutna  grupper  (repetition,  utbildning,  möte)

Tid Taxa  I Taxa  2 Taxa  3

Hyra/timme 150 IOO 75

Dag/kväll

(max  16 tim.)

1500 IOOO 750

Lokalhyra  publika  evenemang  med  eller  utan  entr6

Tid Taxa  I Taxa  2 Taxa  3

Hyra/tirnme 300 200 150

Dag/kväll

i (max 16 tim.)

1750 1250 iooo

Lokalen  hyrs  ut  till  'föreningar,  juridiska  personer  eller  personer  över

18 år.

Hyra  mixer  och l,iudanläggning
Taxa  1 Taxa  2 Taxa  3

Hyra/timme 200 150 100

Dag/kväll

(max  16 tim.)

500 350 250

Hyra  av piano

Taxa  I Taxa  2 Taxa  3

Hyra/timme 200 150 IOO

I dag

(max  16 tirn.)

500 350 250

PA  system  samt  piano  hyrs  ut  till  föreningar,  juridiska  personer  eller

personer  över  18 år.

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslr  att  kornrnunfu1lrnäktige  beslutar  att:

1.  Godkänna  förslag  till  taxor  i enlighet  med  kultur-  och

fritidsnämndens  förslag.

Protokollet  skickas  till

Kormnunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

10(43)



f

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-05

KS  2017/342.042

Sida
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Ekonomisk  månadsrapport  för  kommunstyrelsen  per

oktober  manad  2017

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  21

november  2017.

2. Tjänsteslaivelse  från  koimnun1edningsförvaltningen,  daterad  den

13 november2017.

Redogörelse

Kormnunledningsförva1tningen  redovisar  för  perioden  januari  till

oktober  2017  en positiv  budgetavvikelse  som  uppgår  till  2,1 miljoner

kronor.  Prognosen  av helårsutfallet  är en positiv  budgetavvikelse  som

uppgår till I mi5on kronor. Den positiva avvikelsen mot budgeten
beror  på att alla  planerade  personal-  och  arbetsgivarpolitiska  åtgärder

inte  kormner  att  kunna  genomföras  under  år 2017  samt  att avsatta

medel  för  utveckling  av arkivverksamheten  inte  kormner  att användas

fullt  ut  för  detta  år.

De  redovisade  intäkterna  för  perioden  januari  till  oktober  2017  är 1,1

rniljoner  kronor  lägre  än periodens  budgetram.  Avvikelsen  beror

delvis  på eftersläpning  i interndebiteringar  och  kundfaktureringar  men

beror  även  på att inga  kormnunala  investeringsprojekt  pågår  för

tillffillet.  I jämförelse  med  motsvarande  penod  för  föregående  år, har

personalkostnaderna  stigit  på grund  av ett ökat  antal  tjänster  framför

allt  inom  kansliavdelningen  och  ekonomi-  och

upphandlingsavde1ningen.  Ijämförelse  med  periodens  budget  är dock

redovisade  personalkostnader  betydligt  lägre  och  beror  på vakanta

tjänster  på ekonomiavdelningen.  Trots  ökade  rekryterings-  och

konsultkostnader  för  vakanta  tjänster  är redovisade  övriga  kostnader

för  perioden  januari  till  oktober  2017,  1,2  miljoner  kronor  lägre  än

periodens  budgetram.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att godkärma  ekonomisk  månadsrapport

för  kornmunstyrelsen  per  oktober  månad  2017.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum
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KS 2017/352.042
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Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per

oktober  månad  2017

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkoimnunstyrelsensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad  den

17 november  2017.

Redogörelse

I rapporten,  som  baseras  på utfallet  till  och  med  sista  oktober,  framgår

att nämnderna  prognostiserar  ett underskott  på knappt  rninus  1l

miljoner  kronor,  vilket  är en förbättring  på drygt  18 miljon  kronor,

jämfört  med  förra  prognosen,  detta  till  stor  del på grund  av de extra

medel  som beslutats  av kornmunfullmäktige  att delas ut till  såväl

omsorgsnämnden  som  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorgen  (IO

miljoner vardera). Samtidigt möter ett pro@iostiserat överskott på totalt
drygt  43  miljoner  kronor  avseende  gemensam  finansiering,

gemensarmna  nettokostnader  och  en engångsintäkt  (32,5  mnkr  i forrn

av en reavinst  för  byte  av kapitalförvaltare).  Detta  innebär,  netto,  ett

prognostiserat  överskott  per  2017-12-31  på drygt  34 miljoner  kronor

jämfört  med  budgeterat  resultat.  Det  budgeterade  resultatet  för  2017

uppgår  till  drygt  12 miljoner  kronor  vilket  betyder  att resultatet

prognostiseras  till  drygt  46 miljoner  kronor  för  2017.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  ekonomisk  månadsrapport

för  Alvesta  kornmun  per  oktober  månad  2017.

Protokollet  skickas  till

Ekonornichef
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Återrapportering  av  kommunstyrelsens  internkontrollplan

för  ar  2017

Beslutsunderlag

1.  Protoko1lfrånkomrnunstyrelsensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnun1edningsförva1tningen,  daterad  den

10 november  2017.

3. Återrapporteringavkommunstyrelsensinternkontrol1p1an2017,

daterad  den lO november  2017.

Redogörelse

Nämnd/styrelse  ska  varje  år i samband  med  fastställande  av

internbudget  anta  en särskild  plan  för  den  interna  kontrollen  och

resultatet  av genomförd  internkontroll  ska  rapporteras  till

nämnden/styrelsen  i den  omfattning  som  fastställs  i planen.  I samband

med  årsredovisningens  upprättande  är nämnden  skyldig  att till

kormnunstyrelsen  rapportera  fel/brister  som  konstaterats  vid

uppföljningen  av kontrollplanen.

Denna  återrapportering  avser  kommunstyrelsens  uppföljning  av

internkontrollplan  2017 som ansvarig nämndfijr
kommunledningsförvaltnirtgens  verksamhet. Denna rapport avser alltså
inte  att utvärdera  övriga  nämnders  uppföljning,  det  görs  i ett annat

ärende.

I enlighet  med  reglementet  för  internkontroll  finns  dels  en

kormnunövergripande  internkontrollplan,  och  dels en närmidspecifik

kontrollplan  gällande  kormnunstyrelsen.  Denna  rapport  omfattar  också

en uppföljmng  av vissa  föreslagna  åtgarder  i2016  ars uppföljning  av

internkontrollplan.  Att  också  detta  ska föl)as  upp  i denna  rapport

framgår av förra årets uppfö5ning.

Yrkanden

1.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  att koimnunstyrelsen  beslutar  att

åtgärder ska vidtas för att eliminera de s3u kontrollmoment  som
bedöms  som  bristfälliga  och  att i övrigt  godkänna

återrapporteringen.

2. Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  att kormnunstyrelsen  beslutar  att

godkänna  återrapporteringen  samt  de atgärder  som  framgår  i

rapporten  för  kornmunstyrelsens  internkontrollplan  för  år 2017.

Justeringsmäru'+ens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden  ställer  de två  yrkandena  mot  varandra  och  finner  via

acklamation  att komrnunstyrelsen  beslutar  enligt  Thomas  Haraldssons

(C)  yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  återrapporteringen  samt  de

åtgärder  som  frarngår  s rapporten  för  kormnunstyrelsens

internkontrollplan  för  år 2017.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Komrnunchef

Justering5männens sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Svar  på uppföljande  revisionsrapport  avseende  granskning

allmänna  handlingar  och  arkiv

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  21

november  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad  den

12 november  2017.

3. Missivfrånrevisionen,dateratden15september2017.

4. Revisionsrapport,dateradden15september2017.

Redogörelse

På uppdrag  av kornrnunens  revisorer  har  PwC  genomfört  en

uppföljatxde  granskning  av kommunstyrelsens  och  nämndemas

hantering  av allmanna  handlingar  och  arkivvård.  I den uppföljande

granskningen  bedömer  revisorerna  att komrnunstyrelsen  och

nämnderna  inte  fullt  ut  har  åtgärdat  de brister  som  påtalades  i

samband  med  revisionen  år 2016  eller  genomfört  de åtgärder  som

presenterades  i svaren  till  revisionen.  I uppföljningen  görs  följande

noteringar  avseende  kormnunstyrelsen:

*  Det  finns  fortsatta  brister  vad  gäller  centralarkivet

*  Det  finns  ingen  kommunövergripande  dokumenthanteringsp1an

*  Kommunstyrelsen  saknar  arkivbeskrivning  och  arkivförteckning

*  Arkivförteckningen  för  komrnunarkivet  behöver  uppdateras

I en tjänsteskrivelse  från  kormnun1edningsförvaltningen  anges  det  att,

sedan  revisorerna  genomförde  sin  granskrung  i mars  2016,  har

kansliavdelningen  arbetat  med  att kornma  till  rätta  med  de påtalade

bristerna  avseende  centralarkivet.  Endast  kansliavdelningen  har

tillgång  till  nyckeln  till  arkivet.  Den  som  vill  besöka  arkivet  måste  ta

kontakt  med  kansliet.  Med  anledning  av omflyttningen  och

renoveringen  i kornmurföuset  som  skedde  under  våren  2017  fick

kansliavdelningen  prioritera  att se över  avdelmngarnas  tillgång  till

närarkiv  och  mellanarkiv  samt  hjälpa  förvaltningens  avdelmngar  med

att göra  omflyttningar  av handluigar  samt  gallra  handlingar  för  att

frigöra  utryrnrne.  Ett  större  arbete  är under  slutförande  vad  gäller  att

omorganisera  centralarkivet  så att de äldsta  handlingama  återfinns

längst  ini  arkivet  och  de nya  handlingar  längst  ut  samt  att alla

gallringsbara  handlingar  flyttas  ut  från  centralarkivet  och  gallras  enligt

gällande  gallringsfnster.  När  omorgamsationen  av arkivhandlingar  är

ffirdig kormner kansliavdelmngen borla  förteckna de oförtecknade

Juster'ngsmämiens sign i Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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handlingarna.  Till  stöd för förteckningsarbetet  komrner  ett digitalt
arkivförteckningssystem  att köpas in  inovember/december  2017.

Utredning  pågår om en långsiktig  arkivlösning  för  Alvestas

centralarkiv  då arkivlokalen  inte lever  upp till  lagstiftningens  krav.

Med  största sannolikhet  kommer  ett framtida  komrnunarkiv

organiseras  i samverkan  med en eller  flera andra komrnuner  för  att

kunna  säkerställa  en ändamålsenlig  arkivvård  med tilMckliga
personella  resurser.

En uppdatering  av kommunstyrelsens  dokumenthanteringsp1an

påbörjades  under  hösten  2016 men fick  sedan stå tillbaka  till  förrnån
för  arbetet  med att få till  stånd ändamålsenliga  närarkiv  och

mellanarkiv  åt koimnun1edningsförvaltningens  avdelningar.  Arbete

pågår i kormnunens  rfömndsekreterarrfötverk  med att ta fram  en

ändamålsenlig  dokumenthanteringsplan.  Planeringen  är att

uppdateringen  ska vara klar  senast i mars  2018, då en uppdaterad

dokumenthanteringsp1an  krävs vid  införandet  av ett nytt

ärendehanteringssystem.  I samband  med att

dokumenthanteiingsp1anen  uppdateras  kormner  även  en

arkivbeskrivning  och en arkivförteckning  att upprättas.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att anta kornmunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse  som  sitt eget yttrande.

Protokollet  skickas  till

Kormnunchef

Revisionen

Kanslichef

J/us+teringsmännens signv,(.-c'y=,, SI Beslutsexpediering
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Återrapportering  om  utredning  om  införande  av  e-förslag

Böslutsunderlag

1.  Protokol1frånkormnunstyrelsensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornrnun1edningsförvaltningen,  daterad  den

13 november  2017.

Redogörelse

Kornmunstyrelsens  presidium  gav  under  våren  2017

koimnunledningsförvaltningen  s uppdrag  att utreda  en eventuell

ändring  av kommunfullrnäktiges  arbetsordning,  vilken  innebär  att

möjligheten  att  lämna  medborgarförslag  eventuellt  tas bort.  Detta  med

anledning  av att införandet  av medborgarförslag  inte  upplevs  ha gett

de lokaldemokratiska  effekter  som  förväntats  och  att komrnunen

erbjuder  kornrnuninvånarna  andra  forrner  för  påverkan  och  dialog.

Kormnunfullmäktige  behandlade ärendet i F:3 35, den 2 maj 2017 och
beslutade  att:

*  Uppdra  åt kornrnunstyrelsen  att under  hösten  2017  utreda  ett

införande  av e-förslag  i Alvesta  kornmun  från  och  med  2018-01-01.

«h Ändra komrnunfu11rnäktiges  arbetsordning  så att  möjligheten  att

väcka  medborgarförslag  i Alvesta  koinmun  upphör  från  och  med

2018-01-01.

@ Uppdra  till  kormnunstyrelsen  att  upprätta  riktlinjer  för  hanteringen

av e-förslag  som  även  inkluderar  hur  invånare  utan  tillgång  till

Intemet  kan  ges möjlighet  att lämna  e-förslag.

I en tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad  den

13 november  2017,  presenteras  förvaltningens  utredning  och  förslag

till  införande  av e-förslag  i Alvesta  kornmun.  Av  tjänsteskrivelsen

framgår  bland  annat  vad  ett e-förslag  är, hur  ett införande  av e-förslag

skulle  kunna  gå till  samt  förslag  till  riktlinjer  för  hur  e-förslag  ska

handläggas.

Kormnunstyrelsens  arbetsutskott  behandlade  ärendet  på sitt

sammanträde  den 21 november  2017.  Arbetsutskottet  beslutade  att

föreslå  kornrnunstyrelsen  att föreslå  kormnunfullrnäktige  besluta  att:

1.  Göra  det  möjligt  att lämna  e-förslag  i Alvesta  kormnun  från  och  med

den 1 febmari  2018.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2. Anta  förslag  till  riktlinjer  för  e-förslag  i Alvesta  kornrnun.

3. Uppdra  till  koimnunstyrelsen  att införa  ett system  för  e-förslag.

4. Kostnaderna  för  införandet  av e-förslag  ska täckas  av befintliga

budgetmedel  i koimnunstyrelsens  budget.

Yrkanden

Mikael  Johansson  (M)  och  Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till

arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att kornrnunfullrnäktige  beslutar  att:

5. Göra  det  möjligt  att lämna  e-förslag  i Alvesta  kommun  från  och  med

den I febmari  2018,

6. Antaförslagtil1riktlinjerföre-förslagiAlvestakormnun.

7. Uppdra  till  kormnunstyrelsen  att införa  ett system  för  e-förslag.

8. Kostnaderna  för  införandet  av e-förslag  ska täckas  av befintliga

budgetmedel  i kormnunstyrelsens  budget.

Protokollet  skickas  till

Kormnunfullmäktige

Juslte,rin+g/smännens sigr.<Pe-)l I Beslutsexpediering
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Revidering  av  kommunfullmäktiges  arbetsordning  med

anledning  av  kommunfullmäktiges  beslut  om  att  avskaffa

medborgarförslag

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkommunstyre1sensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförva1tningen,  daterad  den

12  november  2017.

Redogörelse

Kormnunstyrelsens  presidium  gav  under  våren  2017

kommun1edningsförvaltningen  iuppdrag  att  utreda  en eventuell

ändring  av kornrnunfullmäktiges  arbetsordning,  vilken  innebär  att

möjligheten  att  lämna  medborgarförslag  eventuellt  tas bort.  Detta  med

anledning  av att införandet  av  medborgarförslag  inte  upplevs  ha gett

de lokaldemokratiska  effekter  som  förväntats  och  att  kormnunen

erbjuder  kommuninvånarna  andra  fornner  för  påverkan  och  dialog.

Kormnunfullmäktige behandlade ärendet i F:4 35, den 2 maj 2017 och
beslutade  att  ändra  kommunfullrnäktiges  arbetsordning  så att

möjligheten  att  väcka  medborgarförslag  i Alvesta  kormnun  upphör

från  och  med  2018-01-01.  Mot  bakgrund  av ovanstående  krävs  att

fullmäktige  fattar  beslut  om  ändrad  arbetsordning  enligt  följande:

*  Nuvarande 25 6 "Medborgarförslag"  i komrnunfullmäktiges
arbetsordning  utgår

*  Nuvarande 18 Fg far följande nya lydelse: ",4ktuellt  från revisorerna
ska hållas efter att allmänhetens frågestund har hållits och innan
fid1mä7ctige behandlar ärertdena enligt kungörelsen."

*  Dennyaparagrafordningenblirföljande:

Inforrnation  och  temadebatter

Återrapportering

Expediering  m.m.

Fördelning  av  uppgifter  och  ansvar  inom  arbetsmiljöområdet

Väckta  medborgarförslag  fram  till  och  med  den  31 december  2017  ska

behandlas enhgt gällande regleringar om medborgarförslag i25 83 i

komrnunfullrnäktiges  arbetsordmng.

Justeringspn.ännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att komi'nunful1rnäktige  beslutar  att:

1. Ändra kormnunfii11mäktiges arbetsordning så att nuvarande 25 F3
"Medborgarförslag"  utgar.  Den  nya  paragrafordningen  blir  föl)ande:

Inforrnation  och  temadebatter
Återrapportering

Expediering  m.m.

Fördelning  av uppgifter  och  ansvar  inom  arbetsmiljöområdet

Medborgarförslag  som  anmäls  fram  till  och  med  den 31 december  2017  ska
behandlas enligt gällande reglenngar om medborgarförslag i25  el i
kommunfullmäktiges  arbetsordnu'ig.

2. Paragraf18,punkt4,fårföljandenya1yde1se:"A7cttxet7/t7rån
revisorerna ska hållas efter att allmänhetens frågeshmd  har hållits
och innan fitllmäktige  behandlar ärendena enligt k'ymgörelsen."

3. Ändringarna  i arbetsordningen  träder  ikraft  den  1 januari  2018

Protokollet  skickas  till

Kornrnunfullmäktige

Justeringsmännens  stgn
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Information  om  delrapport  I - genomförandeutredning

gemensam  överförmyndarnämnd

Redogörelse

Kanslichef  inforrnerar  kommunstyrelsen  om delrapport  li

utredningen  om  en gemensam  överförrnyndarnämnd.  Utredningen  är

ett samverkansprojekt  som  initierades  med  anledning  av svårigheter  i

kompetensförsörjning  i Alvesta  och  Växjö.  En  intresseanmälan  om  att

deltaiutredningen  om  en gemensam  nämnd  har  skickats  till  samtliga

överförrnyndarnämnder/överförrnyndare  i I(ronobergs  län. Alvesta

kormnun,  Lessebo  kommun,  Tingsryd  kommun  och  Växjö  kornmun

har ställt  sig  positiva  till  en utredning  om  samverkan.

Efter  att ha genomfört  studiebesök  och samlat  in  statistik/inforrnation

från  andra  gemensarmna  överföimyndarnämnder  och  kornmunerna  i

Kronobergs  län,  har  utredningen  genom  delrapport  1, utrett

fömtsättningarna  för  en samverkan  genom  en gemensam  nämnd.

Av  utredningen  frarnkomrner  att  vinsterna  med  en gemensam

överförmyndarnämnd  skulle  vara  en minskad  sårbarhet,  ökad

rättssäkerhet  för  ställföreträdare  och  huvudmän,  kollegialt  utbyte  samt

lägre  kostnader.

Av  utredningen  frarnkormner  även  identifierade  utmaningar  som

komrner  med  ett införande  av en gemensam  nämnd.  Tillgängligheten  i

respektive  kornmun  är en utmaning.  Initialt  krävs  också  resurser  för

att bygga  upp  ett gemensamt  strukturkapital  och  formerna  för

handläggning.  Aven  harmonisering  av arvoden  till  ställföreträdare  ses

som  en utmaning.

Ijanuari  2018  kormner  delrapport  2 med  förslag  till  organisation  och

kostnadsfördelning  att presenteras.  Delrapporten  kormner  att

överläinnas  till  varje  kommun  för  ett imiktningsbeslut.  Senast  i

augusti  2018  behöver  fullrrföktige  ivarje  komrnun  fatta  beslut  om att

inträda  ny  nämnd,  för  att det  ska  vara  praktiskt  genomförbart.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Juster+ngHmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Komplettering  av  kapitel  10  i miljöbalken  vid  övertagen

tillsyn  från  Länsstyrelsen

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkommunstyre1sensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad  den

7 november  2017.

3. Protokoll  och  tillhörande  beslutsunderlag  från  nämnden  för

myndighetsutövi'iing,  daterat  den 16 oktober  2017.

Redogörelse

Den  18 oktober  2007  beslutade  Länsstyrelsen  i Växjö  att Alvesta

kommun  övertar  tillsynen  för  ett antal  verksamheter  som  är

tillståndspliktiga  enligt  miljöbalken.  Det  beslutet  omfattar  inte  tillsyn

enligt 10 kap. millöbalken.  Alvesta kormnun har dock, rent praktiskt,
även  genomfört  denna  tillsyn  trots  att det inte  finns  ett forrnellt  beslut.

Detta  eftersom  Länsstyrelsen  och  Alvesta  komrnun  har  ingått  en

muntlig  överenskormnelse  om  att  Alvesta  kornmun  även  ska

genomföra  den  tillsynen.  I ett  mejl  från  Länsstyrelsen,  daterat  den  6

september  2017,  framförs  önskemål  om  att få denna  överenskormnelse

formaliserad  i ett slaiftligt  beslut.  Kormnunfullmäktige  måste  därför

ansöka  om en komplettering  till  Länsstyrelsen.

De verksamheter  som  idag  berörs  av tillsynen  har  alla  en sådan  storlek

och  omfattning  av sin  verksamhet  att de har  behövt  ansöka  om

miljötillstånd.  Verksarrföeterna  som  avses finns  uppräknade  i

beslutsunderlaget  "Lista  på nu  gällande  övertagna  verksarrföeter"  som

ligger  till  gmnd  för  nämnden  för  myndighetsutövnings  beslut  den 16

oktober  2017.

Nämnden  för  myndighetsutövning  har  på sitt  satmnanträde  den 16

oktober  2017  föreslagit  kormnunfullmäktige  att ansökahos

Länsstyrelsen  Kronoberg  om  en utökning  och  formalisering  av

Länsstyrelsens  beslut,  med  ärende  nurnrner  504-7042-07,  att även

innefatta  tillsyn  enligt  10 kapitlet  miljöbalken  (1998:808)  för  redan

övertagna  verksamheter  och  eventuella  nya  verksarrföeter  i framtiden.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  föreslår  att  komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1,  Ansöka  hos Länsstyrelsen  Kronoberg  om  en utökning  och

forrnalisering  av Länsstyrelsens  beslut,  med  ärendenurnrner  504-

7042-07,  att även  im'iefatta  tillsyn  enligt  10 kapitlet  i miljöbalken

Justeringsmännens  sign
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(1998:808)  för  redan  övertagna  verksanföeter  och  eventuella  nya

verksainheter  i framtiden.

Protokollet  skickas  till

Kornrnunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Revidering  av  "Taxa  för  prövning  och  tillsyn  inom
miljöbalkens  område"

Beslutsunderlag

1. Protokollfrånkommunstyre1sensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

2. Tjänsteskrivelsefrånkomrnun1edningsförva1tningen,dateradden

7 november  2017.

3. Protokoll  från  nämnden  för  myndighetsutövning,  daterat  den 30
oktober  2017.

4. Taxebi1agal,dateradden30oktober2017.

5. Taxebi1aga2,dateradden30oktober2017.

Redogörelse

Nämnden  för  myndighetsutövning  har  på sitt  sarnmanträde  den  30
oktober  2017  berett  ett ärende  till  fullmäktige  med  förslag  till
revidering  av taxa  för  rniljöbalken.  Den  nu gällande  taxan  för
miljöbalken  antogs  av fullmäktige  den 16 december  2014,  S, 118.
Bakgmnden  till  behovet  av revidering  av taxan  är att
mi1jöprövningsförordningen  (2013:251)  haruppdaterats.  Vilket
medför  att den nu  gällande  taxebilaga  I och  taxebilaga  2 avseenden
miljöbalken  också  behöver  uppdateras.

Förändringarna  imi1jöprövningsförordningen  beror  på en anpassning
till  framförallt  industriuts1äppsdirektivet  (IED).  De  flesta  ändringarna
av beskrivningarna  innebär  ingen  ändring  i sak. Det  kan  vara  vissa  ord
eller  begrepp  som  ändrats/lagts  till,  ändrade  paragrafer  i hänvisningar
eller  att man  helt  tagit  bort  hänvisning  till  andra  punkter  beroende  på
att det har  införts  intervall  för  till  exempel  produktion.  Många
beskrivningar  har  ändrats  för  att tydliggöra  vad  som  är en IED-
verksarnhet  och  inte.  Flera  har  därför  delats  upp  i nya  punkter.

För  alla  beskrivningar  som  innebär  IED-verksamhet  har  ett  tillägg
giorts i verksamhetskoden, -i. På flera IED-purikter har det lagts till en
dygns-  eller  timnivå  som  komplement  till  årsnivån.  Detta  följer  av
aripassningen  till  industriuts1äppsdirektivet.

Alla  U-punkter  har  setts över  så att de ska följa  stmkturen  utifrån
miljöprövningsförordningen.  Flera  av dem  är borttagna  för  att de inte
längre  är aktuella  och  en del  har  skrivits  om  utifrån  erfarenhet  och
förslag  (SKL).

Hänvisning  till  lagrum  följer  paragraferna  i den gällande
mi1jöprövningsförordningen.

Justeringspiännens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Underlaget  har  tagits  fram  av Sveriges  Kommuner  och  Landsting

(SKL).

I samband  med  uppdateringen  föreslås  en uppdelning  av verksamhet

för  bassängbad  i två  verksamhetskoder,  200.50-2  för  bassängbad  med

två  eller  fler  bassänger/badkar  som  omfattas  av årlig  avgift  (6h)  och

200.50-3  (ny)  för  bassängbad  med  en bassäng/badkar  som  omfattas  av

timavgift.

Verksamhet  200.50-4,  strandbad,  ändras  från  timavgift  till  årlig  avgift

(2h).

Verksamhet  20.8002,  Anläggning  för  lagring  av högst  500  kubikmeter

timrner  fast  matt  under  bark  (m3 fub)  i vatten,  andras  från  årlig  avgift

till  timtaxa.

Verksamhet  10.20-6,  10.20-7,  10.20-8,  10.20-9,  10.20-10,  torvtäkter

sänks  från  20 h till  10 h utifrån  erfarenhetsbedömning.

Allt  som  är ändrat  på något  sätt  jämfört  med  gamla  bilagan  är

markerat  med  lila  i bilaga  1 och  med  rött  i bilaga  2. För  de punkter  i

bilaga  2 där  ingenting  står  i rött  har  inga  ändringar  skett

överhuvudtaget.

Beslut

Kormnunstyrelsen  föreslår  att  kormnunfullmäktige  beslutar  att anta

föreslagna  ändringar  i "Taxa  för  prövning  och  tillsyn  inom

miljöbalkens  ormåde".

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullmäktige

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Förslag  till  drivmedels-  och  fordonspolicy  för  Alvesta
kommunkoncern

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  21
november  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad  den
16 november  2017

3. Förslag  till  drivrnedels-  och  fordonspolicy,  daterad  den 16
november  2017

4. Bräns1edeUarationSEAT,dateraddecember2015

5. Kostnadskalkyl,dateradden16november2017

6. Restvärdesamtdnvmedelspris,dateradden14november2017

Redogörelse

Kormnunfullmäktige  antog  i oktober  2015  "Energi-  och  klimatstrategi
ink1usivehand1ingsplanforA1vestakormnun"  (g 134/2017).  Det
övergi-ipande  målet  för  energi-  och  klimatstrategin  är att den  direkta
användningen  av fossila  bränslen  i kommunen  senast  år 2030  i piincip
ska ha upphört.  Strategin  anger  mål  för  såväl  koinmunens  organisation
som  för  komrnunen  som  geografiskt  ornråde.  Vad  avser  förnybara
drivtnedel  är målet  att kommunkoncernens  alla  personbilar/lätta  lastbilar
år 2020  ska  köras  på förnybara  drivmedel.

Kommunstyrelsen  behandlade  ärendet  på sitt  sarnrnanträde  den 17
oktober  2017  och  beslutade  då att återremittera  ärendet  med  motivering
att policyn  skulle  uppdateras  enligt  de fömtsättningar  som  gäller  idag,
och  i framtiden,  vad  gäller  förnyelsebara  drivmedel  samt  vad  detta
innebär  kopplat  till  en ekonornisk  konsekvensanalys.

KommunledningsförvaItningen  har  sedan  komrnunstyrelsens  möte  den
17 oktober  uppdaterat  förslaget  till  policy.  Den  nu  justerade  policyn
anger  koimnunkoncernens  framtida  inriktning  för  att  uppnå  en
fossilbränslefö,  trafiksäker  och  kostnadseffektiv  fordonsflotta.  Till
policyn  finns  även  en ekonomisk  analys  mellan  olika  drivmedel  såsom
gas,  HVO  och  el. Analysen  är kopplad  till  olika  körsträckor  samt
ägandetid.  Utifrån  den  ekonomiska  jämförelsen  kan  konstateras  att det
ekonomiskt  mest  fördelaktiga  drivrnedlet  i dagsläget  är el följt  av gas och
därefl:er  HVO.  Rangordningen  av drivmedlen  gmndas  primärt  på den  nu
gällande  skattereduktionen.

Juster'ngsmämiens  sign  Beslutsexpediering
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Koimnunstyrelsens  arbetsutskott  behandlade  ärendet  på sitt
sarrunanträde  den 21 november.  Arbetsutskottet  beslutade  att föreslå
komrnunstyrelsen  att föreslå  kornmunfullrnäktige  besluta  att:

1.  Anta  förslag  till  ny  drivmedels-  och  fordonspolicy,
2. Ändra  de kormnunala  bolagens  ägardirektiv  så att antagen

fordons-  och  drivmedelspolicy  även  gäller  för  Alvesta  kommuns
hel-  och  ma)oritetsägda  bolag.

Yrkanden

1.  Thomas  Johnsson  (M)  och  Mikael  Johansson  (M)  yrkar  på
återremiss  av ärendet  med  motiveringen  att drivmedels-  och
fordonspolicyn  ska uppdateras  enligt  de fömtsättningar  som  gäller
idag  OC1I i framtiden  vad  gäller  förnyelsebara  drivmedel.  Samt
vad  detta  innebär  kopplat  till  en ekonomisk  konsekvensanalys
samt  en mi1jökonsekvensanalys  med  hänsyn  taget  till  varje
bränsleslag  och  fordons  livscykel.

2. Thomas  Haraldsson  (C),  Per  Ribacke  (S) och  Kauko  Antbacke  (-)
yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

3. David  Knstiansson  (KD)  yrkar  på återrermss  av ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att det  har  lagt  fram  två  förslag  till  beslut  i
arendet.  Thomas  Jobnssons  (M)  m.fl.  aterremiss  och  Thomas
Haraldssons  (C)  m.fl.  bifallsyrkande.

Ordföranden  frågar  kormnunstyrelsen  om kommunstyrelsen  beslutar  att
bifalla  Thomas  Johnssons  (M)  m.fl.  återremiss  eller  om
komrnunstyrelsen  vill  avgöra  ärendet  på dagens  sammanträde.  Via
acklamation  finner  ordföranden  att kormnunstyrelsen  beslutar  att ärendet
ska avgöras  idag.

Ordföranden  frågar  om  kommunstyrelsen  kan  besluta  i enlighet  med
Thomas  Haraldssons  (C)  m.fl.  bifallsyrkande  till  arbetsutskottets  förslag
till  beslut.  Via  acklamation  finner  ordföranden  att kormnunstyrelsen
beslutar  i enlighet  med  Thomas  Haraldssons  (C)  m.fl.  bifallsyrkande.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kormnunstyrelsen  föreslår  att  komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Anta  förslag  till  ny  drivmedels-  och  fordonspolicy,

2.  Ändra  de kommunala  bolagens  ägardirektiv  så att antagen

fordons-  och  drivmedelspolicy  även  gäller  för  Alvesta  kommuns

hel-  och  majoritetsägda  bolag.

Protokollet  skickas  till

Koimnunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Besvarande  av  motion  angående  utredning  av  kommunalt

vaktbolag

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkoimnunstyre1sensarbetsutskott,dateratden21

november  2017.

2. Tjänsteslaivelse  från  kornmun1edningsförva1tningen,  daterad  den

7 november  2017.

3. Motion,  daterad  den 18 november  2016.

Redogörelse

I en motion  från  Benny  Lundh  Johansson,  daterad  2016-11-16,

föreslås  att "kormnunstyrelsen  utreder  möjligheter  att starta  ett  eget

vaktbolag,  dels  för  att inte  stå helt  oförberedda  om  utvecklingen  skulle

eskalera  även  i vår  kormnun,  samt  dels  för  att  motverka  bildande  av

medborgargarden,  något  som  har  börjat  spridas  på flera  håll  i ett

alltmer  otryggt  Sverige."

För  att kormnuner  själva  ska få ha hand  om  en angelägenhet  krävs  att

det  ryms  inom  den s.k. komrmmala  kompetensen.  Den  kommunala

kompetensen  anger  de uppgifter  en kommun  får  utföra.  Den

kornrnunala  kompetensen  definieras  i kornmunallagen  (så kallad

allmän  kompetens)  och  s speciallagstiftmng  (den  special1agsreg1erade

kompetensen).  Reglerna  begränsar  kormnunens  verksamhet.  I2  kap.

7-8 gg komrnunallagen  finns  särskilda  bestärnmelser  som  reglerar

kormnunens  kompetens  inäringslivsfrågor.  Bestärnrnelserna  ger

utrymme  för  kommunen  att  bedriva  sådant  som  bmkar  kallas

sedvanlig  kormnunal  afförsverksarrföet.  Sådana  verksarrföeter,  har

karaktären  av att  tyngdpunkten  ligger  i att tillhandahålla  kollektiva

anläggningar  eller  anordningar  av olika  slag,  exempelvis

bostadsföretag,  el- och  värrneverk,  renhållningsverk,

parkeringsanläggningar.

Mot  bakgrund  av gällande  lagstiftning  bedöms  verksamhet  som

innebär  att kommunen  driver  ett eget  vaktbolag  inte  ryrnmas  inom  den

kornmunala  kompetensen.  Skäl  att utreda  frågan  vidare  föreligger

således  inte.  Motionen  föreslås  därför  avslås.

Juiste,,ö,/Xämiens sign, yHe. 'i, ll Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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Komrnunstyrelsen  föreslår  att komrnunfullmäktige  beslutar  att avslå
motionen.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Jufiste)rin,gsmännens sign z.H, I Beslutsexpediering
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Ansökan  om  bidrag  ur  Nybygdenarvet  från
aktiveringsgruppen  pa Torsgardens  serviceboende  i
Lönashult

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  korrununstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 21
november  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornrnun1edningsförva1tningen,  daterad  den
7 november  2017.

3. Protokol1frånarbetsgruppenförNybygdenarvet2016,dateratden

27 mars  2017.

4. Ansökan  om  bidrag  från  Torsgårdens  serviceboende  i Lönashult,
daterat  den  28 december  2016.

Redogörelse

Aktiveringsgruppen  på  Torsgårdens  serviceboende  i Lönashult  har
inkornrnit  med  en ansökan  om  bidrag  från  Nybygdenarvet.  Ansökan
uppgår  till  15 000  kronor  och  är tänkt  att användas  till  underhållning
och aktivering till alla som bor i Västra Torsas. Medlen möjliggör  fiör
Aktiveringsgr't.tppen  att  exempelvis  ge de äldre  eri trevlig  stund  med
musik eller andra aktiviteter som pyssel med förskola och skola. För
201  7 amöker  a7ctiveringsgrrtppert  om I  5 000  kr  ur  Nybygdenarvet  till
dessa  aktiviteter.

Arbetsgruppen  för  Nybygdenarvet  har  på sitt  möte  den  27 mars  2017
behandlat  ansökan.  Arbetsgruppen  beslutade  att föreslå
kommunstyrelsen att bevi13a Torsgarden ett bidrag på 15 000 kr för
2017  till  underhållning  och  aktivenng  till  alla  som  bor  s Västra  Torsås.

Beslut

Koinmunstyrelsen  beslutar  att  bevilja  Torsgården  ett bidrag  på 15 000
kr  för  2017  till  underhållmng  och  aktivering.

Protokollet  skickas  till

Torsgårdens  serviceboende

Justeringsmänt+ens  srgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat den 21
november  2017.

2. Tjänsteskrivelsefrånkommunledningsförva1tningen,dateradden
17 november  2017.

3. Delegationsbeslut  från ordföranden  från  nämnden  för

samhällsplanering,  daterad den 17 november  2017.

4. Förslag  till  VA-taxa,  daterad 17 november  2017.

5. Bilaga  D från Alvesta  koimnuns  VA-plan,  daterad den 3 februari
2015.

Redogörelse

Nuvarande  VA-taxa  antogs av kornrnunfullmäktige  den 29 november

ar 2016 och började  gälla  från och med den I )anuari  2017. Enligt

VA-taxan  Eg 10 samt Fg 22 får nämnden  för samhällsplanenng  årligen
reglera  avgiftsbeloppen  i taxan vid  årsskiftet  enLtgt  förändringen  s

konsumentprisxndex,  KPI.  Avgifterna  i antagen VA-taxa  baserades  på

mdextalet  316,38 (2016-08)1  konsumentprisindex,  KPI  (1980=100).

Senast publicerade  indextal  är 323,18 (2017-08),  vilket  innebär  en

ökningmed+2,15  %.

En VA-plan  för Alvesta  kormnun  antogs av  kormnunfullrnäktige  den

28 april  2015. 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 mil)oner  kronor  per  år under  de närrnaste

tio åren motsvarar  en taxeökning  om +2,8 % om  året utöver  KPI.

Under  innevarande  år har KPI  gått  upp med +2,15 %. I samband  med
taxehöjningen  görs även en indexjustering  av taxan vilket  innebär  en
taxehöjning  om +4,95 %.

Ordföranden  för  nämnden  för sarrföällsplanering  har  i ett

delegationsbeslut,  daterat den 17 november  2017, beslutat  att på

nämndens  vägnar  föreslå  kornmunfullmäktige  att indexreglera  VA-
taxan, vilket  imiebär  en ökning  om +2,15 %, samt att höja  taxan

dämtöver  med +2,8 %. Den nya VA-taxan,  som sarnmantaget  innebär

en höjning  med +4,95 %, föreslås gälla  från 2018-01-01.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kormnunstyrelsen  föreslår  att kormnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Antaförslagtil1VA-taxaförår2018,vilketimiebärenhöjningmed
+ 4,95 %.

2. VA-taxan  för  år 2018 börjar  gälla  från  och med  den I januari  2018.

Protokollet  skickas  till

Kormnunfullmäktige

Beslutsexpedierit+g Utdragsbestyrkande
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Ansökan  om  medfinansiering  till  projekt  "Rymliga  rummet
med  Superskaparna  och  Stjärnstatus  -  Vi  lär  av  varandra"

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  21
november  2017.

2. Tjänsteskrivelsefrånkommun1edningsförvaltningen,dateradden

21 november2017.

3, Mejl  från  Leader  Linn6  om  villkorat  beslut  om  medfinansiering,
daterad  den  20 november  2017.

4. Ansökan  om  medfinansiering  från  Moheda  hembygdsförening,
daterad  den  7 november  2017.

5. Projektansökan,  daterad  den 21 november  2017.

Redogörelse

Moheda  sockens  hembygdsförening  har  ansökt  hos Leader  Lim'i6  om
projektstöd  för  projekt  "Rymliga  mmmet  med  Superskaparna  och
Stjärnstatus  -  Vi  lär  av varandra".  Hembygdsföreningen  har  i
skrivelse  inkommen  till  Alvesta  komrnun  under  november  2017
ansökt  om  medfinansiering  med  totalt  300  000  kronor.  Projektet  avses
bedrivas  under  en tre-års  period  med  start  under  år 2018.

Syfl:et  är att skapa  en levande  landsbygd,  en attraktiv  mötesplats  för
kultur  och  lärande,  stärka  gemenskapen  och  samverkan  ibygden  och
skapa  en medveterföet  om att värna  både  om  varandra  och  om  miljön.

Projektets  mål  är att skapa  en kulturplattform  i Moheda  för  barn  och
unga  som  bygger  på  hållbarhet  för  både  människor  och  miljö.  Genom
projektet  ska ett stort  antal  föreningar  och  företag  arbeta  tillsarmnans
och  lära  av varandra.

Styrelsen  för  Leader  Limi6  Småland  har  vid  styrelsemöte  den 15
november  2017  beviljat  937  734  kronor  till  projektet.  Styrelsens  beslut
är villkorat  med  att Alvesta  komrnun  bidrar  med  300 000  kronor.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Alvesta  kommun  bidrar  med  300 000  kronor  till  projekt  "Rymliga
rumrnet  med  Superskaparna  och  Stjärnstatus  -  Vi  lär  av varandra"

2, Bidraget  utbetalas  i sin  helhet  under  2017

3. Bidraget  finansieras  med  medel  från  kormnunstyrelsens  anslag  för
Övriga  strategiska  åtgärder

Justeringsmännens sign i Beslutsexpediering
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4. Omprojektetintegenomförsskapengarnaåterbetalastil1Alvesta

kommun.

5. Redovisning  från  projektet  ska årligen  lämnas  till

kormnunstyrelsen,  senast  den 15 januari  2019,  den 15 januari

2020  respektive  den15  januari  2021.

Protokollet  skickas  till

Moheda  sockens  hembygds'förening

Leader  Linn6  Småland

Justeringsmännens  sign
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Beslut  om  höjning  av  kommunens  friskvårdsbidrag

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kormnunstyrelsens  personalutskott,  daterat  den  9

november  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,  daterad  den

1 november  2017.

Redogörelse

Alvesta  kommuns  friskvårdsbidrag  syftar  att främja  de anställdas

föskvårdande  aktiviteter  vilket  indirekt  ger  hälsopositiva  effekter  och

har  en förebyggande  verkan  för  ohälsa.  Personalchefen  har  därrned

aktualiserat  frågan  om en eventuell  höjning  av komrnunens

föskvårdsbidrag  från  1000  kronor  till  1500  kronor  från  och  med  den 1

januari  2018.  Höjningen  beräknas  utifrån  nuvarande  nyttjandegrad  till

250 000  kronor  på  årsbasis.  Kostnaden  för  friskvårdsbidraget  belastar

förvaltningarna  utifrån  nyttjandegrad.

Personalutskottet  behandlade  ärendet  på sitt  sarmnanträde  den 9

november  2017.  Personalutskottet  beslutade  att föreslå

koimnunstyrelsen  besluta  att:

1.  Höja  kornrnunens  föskvårdsbidrag  med  500 kr  från  och  med  1

januari  2018.

2. Höjningen  finansieras  i efterskott  via  komrnunstyrelsens  konto  för

Övriga  strategiska  åtgärder  efter  framställan  från  respektive

förvaltning.

Yrkanden

1 , Per  Ribacke  (S) yrkar  att första  att-satsen  i personalutskottets

förslag  till  beslut  förtydligas  i kornmunstyrelsens  beslut  genom  att

forrnulera  om att-satsen  på följande  sätt: "Höja  kommunens

föskvårdsbidrag  med  500  kr  per  individ  och  år från  och  med  1

3anuart  2018".
2 . Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  personalutskottets  förslag

till  beslut  och  Per  Ribackes  (S) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  komrnunstyrelsen  om  kornmunstyrelsen  kan  besluta  i

enlighet  med  Per  Ribackes  (S) ändringsyrkande.  Via  acklamation  finner

ordföranden  att kornrnunstyrelsen  beslutar  s enlighet  med  Per  Ribackes

(S) yrkande.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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1.  Höjakornmunensfriskvårdsbidragmed500krperindividochår

från  och  med  1 januari  2018.

2.  Höjningen  finansieras  i efterskott  via  kommunstyrelsens  konto  för

Övriga  strategiska  åtgärder  efter  framställan  från  respektive

förvaltning.

Protokollet  skickas  till

Personalchefen

Juster'ngsmännens sign i Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Ansökan  om  kommunalt  borgensåtagande  från  Alvesta  GIF

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrive1sefrånkormnun1edningsförva1tningen,dateradden

27 november  2017

2. Ansökan  om  borgensåtagande  från  Alvesta  GIF

Redogörelse

Alvesta  GIF  har  i skrivelse  daterad  2017-11-26  ansökt  om kormnunal
borgen  för  anläggande  av konstgräsplan  på Virdavallen,  Alvesta.

Alvesta  GIF  för  fram  att det saknas  möjligheter  för  att bedriva
fotbo11sverksai'rföet  på  Virdavallen  under  penoden  oktober  till  april.

Gräsplanerna  inte  är brukbara  under  denna  period.  Den  grusyta  som
fimis  är inte  användbar  jämfört  de krav  som  idag  ställs  på en
anläggning  som  kan  användas  året  mnt.  I syfte  att skapa
fömtsättningar  som  bidrar  till  att öka  tillgänglig  träning  och  matcher
över  hela  året  såväl  för  barn  som  ungdomar  utreds  möjligheterna  att
anlägga  konstgräsplan.

Alvesta  GIF  har  tillsatt  en projektgrupp  för  att genomföra  en förstudie
med  syfte  att ta fram  en situationsplan  och  en investeringskalkyl.  Med
bakgrund  av det  totala  behovet  av tramngstider  framst  under  vuitertid

har pro3ektgruppen tagit fram en beläggningskalkyl vilken visar pa ett
behov  av en 1 I-manna  plan  samt  en 7-manna  plan.

Alvesta  GIF  för  vidare  fram  att enligt  tidigare  beslut  i
kornmunfullmäktige  har  det fastställts  att föremngar  kan  ansöka  om
borgensåtagande  för  investeringar  i föreningens  regi.  Detta  ska goras
enhgt  den  s.k. Vislanda-modellen.  Alvesta  GIF  ansöker
sarmnanfattningsvis  om  borgen  för  en uppskattad  total  investering  om
7100  000  kronor.

Kommun1edningsförvaltningen  bedömer  att den
finansiering/investeringskalkyl  som  redovisas  av Alvesta  GIF  behöver
kompletteras  inför  eventuellt  beslut  av kormnunstyrelsen.

Kormnunledningsförvaltningen  föreslår  i en tjänsteskrivelse,  daterad
den 27 november  2017,  att  kornmunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Stä1lasigpositivti1lA1vestaGIF:sansökanomborgenför

anläggande  av konstgräsplan  på Virdavallen  iAlvesta.

2.  Kommunchefen  ges i uppdrag  att tillse  att  beslutsunderlag
inkluderande  närrnare  investeringskalkyl  tas fram  inför

kormnande  beslut  om  komrnunal  borgen  till  Alvesta  GIF.

Ju[st eL .m}ännens
SigIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

1.  Per  Ribacke  (S) yrkar  att andra  att-satsen  i förvaltningens  förslag

till  beslut  ändras  till:  "Kormnunchef  ges i uppdrag  att tillse  att

beslutsunderlag  inkluderande  narmare  investertngskalkyl  och

mil1ökonsekvensana1ys  tas fram  inför  kormnande  beslut  om
kormnunalt  borgen  till  Alvesta  GIF".

2. Kauko  Antbacke  (-)  och  Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)  yrkar  att

första  att-satsen  i förvaltningens  förslag  till  beslut  stryks/tas  bort.

3. Thomas  Haraldsson  (C)  och  Frida  Christensen  (S) yrkar  bifall  till

förvaltningens  förslag  till  beslut  med  tillägget  enhgt  Per  Ribackes

(S) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att det  finns  två  yrkanden  som  koimnunstyrelsen

har  att ta ställning  till.  Per Ribackes  (S) m.fl.  ändringsyrkande  och  Kauko

Antbackes  (-)  m.fl.  yrkande  att första  att-satsen  ska strykas.

Ordföranden  frågar  kormnunstyrelsen  om  kormnunstyrelsen  kan  besluta  i

enlighet  med  Kauko  Antbackes  (-) m.fl.  yrkande  om  att stryka/ta  bort

första  att-satsen  i beslutsförslaget.  Ordföranden  fimier  via  acklamation  att

kommunstyrelsen  beslutar  att  inte  bifalla  Kauko  Antbackes  (-)  m.fl.

yrkande.  Kommunstyrelsen  beslutar  därmed  att behålla  första  att-satsen  i

enlighet  med  förvaltningens  förslag  till  beslut.

Därefter  frågar  ordföranden  komrnunstyrelsen  om  kornrnunstyrelsen  kan

besluta  i erffighet  med  Per  Ribackes  (S) m.fl.  ändringsyrkande.

Ordföranden  finner  via  acklamation  att komrnunstyrelsen  beslutar  att

bifalla  Per  Ribackes  (S)  ändringsyrkande.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Stäl1asigpositivti1lAlvestaGIF:sansökanomborgenför

anläggande  av konstgräsplan  på Virdavallen  iAlvesta.

2.  Kormnunchefgesiuppdragattti11seattbes1utsunder1ag

inkluderande  narinare  investeringskalkyl  och

miljökonsekvensanalys  tas fram  inför  kormnande  beslut  om

kormnunalt  borgen  till  Alvesta  GIF.

Protokollet  skickas  till

Kormnunchef

Alvesta  GIF

Just1e,ring7ä/nnens s\,
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Omsorgsnämndens  återrapportering  av  åtgärdsplan  för  en

ekonomii  balans

Beslutsunderlag

1.  Återrapportering av åtgärdsplan  från  omsorgsnämnden,  daterad

den 15 november2017.

2. Tjänstesktivelse  från  förvaltningen  för  omsorgsförva1tningen,

daterad  den  8 november  2017.

Redogörelse

Med  anledning  av omsorgsnämndens  am'rfölan  om  överskridande  av

budget  beslutades  underkommunfullrnäktiges  sarnmanträde  den  31

oktober  att ge omsorgsnämnden  10  miljoner  kronor  i tillfälligt

ramtillskott.  På gmnd  av den  negativa  avvikelsen  mot  budget  ska

omsorgsnämnden  även  återrapportera  en åtgärdsplan  för  en ekonomi  i

balans  till  kornmunstyrelsen.  Omsorgsförvaltningen  har  tagit  fram  ett

förslag  pa aterapportenng  av åtgärdsplan  som  redogör  för  de åtgärder

som  redan  är inledda  för  att  nå  en ekonomi  i balans.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  omsorgsnämndens

återrapportering  av åtgärdsplan  för  en ekonomi  i balans.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Förvaltningschef
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Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorgs  återrapportering

av  åtgärdsplan  för  en ekonomi  i balans

Beslutsunderlag

1.  Åtgärdsplan  från  nämnden  för  individ-  och  farniljeomsorg,  daterad

den  27 november  2017

Redogörelse

Med  anledning  av nämnden  för  individ-  och  familjeomsorgs  anmälan

om  överskridande  av budget,  beslutades  det  under

kommunfullmäktiges  saimnanträde  den 31 oktober  att ge nämnden  för

10 miljoner  kronor  i tillfölligt  ramtillskott.  På grund  av den  negativa

avvikelsen  mot  budget  ska  nämnden  även  återrapportera  en

åtgärdsplan  för  en ekonomi  i balans  till  komrnunstyrelsen.

Nämnden för individ- och fami5eomsorg har den 27 november 2017
tagit  fram  ett förslag  på återapportering  av åtgärdsplan  som  redogör

för  de åtgärder  som  redan  år inledda  för  att nå en ekonomi  i balans.

Beslut

Kornmrinstyrelsen  beslutar  att godkänna  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorgs  återrapportering  av åtgärdsplan  för  en ekonomi  i

balans.

Protokollet  skickas  till

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

Ekonomichef
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Redogörelse

Följande  meddelande  delges  till  kormnunstyrelsen:

@ Skrivelse  från  Ragnar  Carlsson  till  kommunstyrelsen  angående

Björklidens  äldreboende  iVislanda  (KS  2017/317.000)

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpedier'ng Utdi'agsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-05

Ordföranden  frågar  kormnunstyrelsen  om  kommunstyrelsen  har  några

övriga  frågor  som  de vill  diskutera  på dagens  sarnrnanträde.

Kauko  Antbacke  (-)  aktualiserar  följande  frågor:

*  Saluhall  i Alvesta.

*  Finlands  nationaldag  och  sjä1vständighetsdag.

*  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  utmärkelse  till  hedersmedborgare  i

Turnov.

Ordföranden  informerar  om  att detta  är sista  komtnunstyre1semötet  för

år 2017.  Ordföranden  önskar  kommunstyrelsens  ledamöter  en god  jul

och  ett gott  nytt  år.

Bes1ut

Kormnunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Justering4männens  sign  i Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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