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Plats och tid 

Justerade paragrafer 

Beslutande 

Nérvarande erséttare 

Ovriga deltagare 

Salen, Centralplanl, Alvesta 15 november 2016 k1.09.00 — 11.30 
Ajournering mellan § 143 och § 144 k1. 09.45-10.00 

137- 154 

Per Ribacke (S), ordf. §§137-145, 

§§ 147—154 

Thomas Haraldsson (C) lze Vice 0rdf. 
(ordf. § 146) 
Thomas J ohnsson (M) 2:6 Vice 
Rose—Marie Larsson (S) 
Frida Christensen (S) 
Anita Thérn V011 Rosen (MP) 
Matz Athley (M) 
Cristina Haraldsson (C) §§ 137—153 

Lars-Olaf Franzén (AA) §§ 137-145, 

§§ 147 -1 54 
Kauko Antbacke (-) 
Benny Lundh J ohansson (SD) 
Rolf Marklund (S) § 146 

Bengt-Olof Séderstrém (L) § 146 

Helene Andersson (C) § 154 

RolfMarklund (S) §§ 137—145, 

§§ 147—154 

Helen Andersson (C) §§ 137-154 
Johnny Lundberg (S) 
Bengt-Olof Séderstrém (L) §§ 137-145 

§§ 147-154 

Kristiina Kosunen Eriksson, 
kommunchef 
Jonas Tenje, 
kommunikationssamordnare 
Bertil Sandberg, VA—chef § 143 

Christina Utterstrém, ekonomichef, §§ 
140- 14 1 

Lisa Aberg, kanslichef 
J ovan Moradi, student fré’m 

Linnéuniversitetet
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Kommunstyrelsen 

Justermg tid och plats Alvesta 2016-11-23 k1. 15.00 

Sekreterare 
”JR-h; 533/7 14W” v/j K“ a ieéflbekq 

Ordfbrande 01/0W 
Per Ribacke (S) hl‘homas Haraldsson(C 
§§ 137— 145, § 146 

§§ 147—153] 

Justerare \ 
Frida C7flstensen (S) 

Anslangevis 

Protokollet 5r justerat. J usteringen har tillkéinnagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsen 

Sammantrédesdatum 2016—1 1-15 

Anslaget undertiden 2016—11—24 ~ 2016—12—16 

Férvaringsplats Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift L g,” AW’ ? 

Lisa Aberg I 
’3 

Utdragsbestyrkande 

7 

Justeringsméinnens sign Beslutsexpediering 
7 

Utdragsbestyrkande

%%
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Kommunstyrelsen 

Nicole Ndabateze, student frén 
Linnéuniversitetet 

Paragraferna behandlades i féljande ordning: §§137~139, §§143~145, §153, §152, §151,§150, §149, §148, §§140-142, 

7 

Justeringsmz'innens sign Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 137 Dnr 2016/013.000 

Information frén ordffirande och kommunchef 

Redogarelse 
1. Kommunstyrelsens ordférande informerar om fdljande: 

0 P51 Kommunalt forum har bredbandsfrégan diskuterats, liksom 
méjligheterna att genomfdra en gemensam bostadsupphandling. 

o Alvesta kommun har haft Véinortsbesiik fré’m Lengede. Vid 
beséket planerades fér ett skolutbyte for clever péi 

Vislandaskolan och en skolai Lengede. 
o Kommunstyrelsens presidium har haft besék av tekniska 

némnden i Véixjé, som Ville underséka Alvestas intresse fdr ett 
gemensamt renhéllningsbolag. 

o Kommunstyrelsens ordfiirande har traffat fdretréldare f6): 

trivselklubben samt fdretrédare fdr PRO och SPF fijr diskussion 
0m Hagagérden. 

2. Kommunchefen informerar fre‘in koncernledningsgruppens senaste 

méte den 10-11 november. Huvudéimnet under dagarna var 
”Investeringar Alvesta kommun och de kommunala bolagen”. P51 

métet medverkade Oscar Hj elte, kreditriskanalytiker Kommuninvest, 
som lémnade information om Kommuninvest och den modell som 
anvéinds fdr att analysera kommunernas ekonomi p5 koncernnivéi. 
Kommunkoncernen har finansiella styrkor vad géiller: 
befolkningstillvéixt, lénsamma bolag, tillgéingar samt omvéirld med 
regionen. Christina Utterstrém, ekonomichef, redovisade infdr 
gemensamma diskussioner underlag med inriktning mot en budget 
fér investeringar 2018 (och plan 2019-2020) fdr hela 
kommunkoncernen inkluderande plan fdr finansiering. 
TVéi frégor diskuterades mer djupgé’tende: 

1) hur kan preliminéira férslag p51 investeringar i kommunen och i 
kommunbolagen struktureras fdr fortsatt arbete med prioriteringar? 
2) sammanséittning av beredningsgrupp pé tj éinstemannanivé vad 
gé‘tller investeringar i kommun och bolag. Arbetet ska utmynna i 
beslutsunderlag infdr bud getpro cess 2018. Under j anuari 2017 ska 
koncemledningsgruppen tillsammans med kommunen/bolagen géi 

igenom preliminéira underlag péi investeringar fiir 2018 — 2020. 

Kommunchefen tillsammans med kommunchefen i Véixjij kommer att 
tréiffas under veckan fdr att bland armat diskutera méjligheter till 
samverkan vad géiller fréigor som rér beredskap och séikerhet. 

J usteringsmfinnens Sig/LIP Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

fl
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Kommunstyrelsen 

KS § 138 Dnr 2016/255.020 

Information om sjukfrénvarostatistik i Alvesta kommun och 
pé kommunledningskontoret f6r september ménad 

Beslutsunderlag 
1. Sjukfrénvarostatistik fér Alvesta kommun september ménad, 1 

november 2016 
2. Sjukfrénvarostatistik fiir kommunledningskontoret september 

mé’mad, 1 november 2016 

Redogérelse 
Kommunstyrelsens ledaméter informeras om sjukfréinvarostatistik i 
Alvesta kommun och p5 kommunledningskontoret fér september 
ménad 201 6. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmiinnens si%\ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

71/3,
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Kommunstyrelsen 

KS § 139 Dnr 2016/590.049 

Beslut om skattesats 2017 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 105, 1 november 2016 
2. Tjéinsteskrivelse, 26 oktober 2016 

Redogérelse 
Enli gt bestéimmelsema i kommunallagen ska kommunfullm'eiktige 
fatta ett beslut om kommande firs skattesats senast i november manad. 
Om séirskilda skéil fdreligger, fér fullm'eiktige fére december mé’mads 

utgé’mg, faststéilla en annan skattesats in den som har bestéimts tidigare. 

Kommunfullméktiges beslut 0m budget 2017 i § 105/2016, samt 
kompletterande beslut i § 1 13/2016, utgér ifré’m oféré'mdrad skattesats 

0m 21 :42 per skattekrona. 

Skatteintéiktema baseras p5 SKL:S (Sveriges Kommuner och 
Landstings) skatteunderlagsprognos fréin slutet av april 2016. 

Beredning 
KS AU § 105 

Yrkanden 
Thomas J ohnsson (M) och Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets fo'rslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fdreslér kommunfilllméiktige besluta att 
skattesatsen 2017 Ska vara oféréindrad, d.V.s. 21 :42 kronor. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullméiktige 

Akten 

Justefingsmfinnens sigp?m Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 140 Dnr 2016/591.040 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 
2017 

Beslutsunderlag 
1. Férslag till verksamhetsplan med internbudget fdr 2017 med plan 2018-2019 
2. Tj éinsteskrivelse, 7 november 2016 
3. KS AU § 107, 1 november 2016 

Redogfirelse 
Kommunfilllméiktige beslutade i juni i § 105/ 2016 med 
kompletterande beslut i september i § 1 13/2016, en budget fér 2017 
med plan 2018-2019. Budgeten innehéller Vision, fokusomréiden, 
resultatmél och resultatindikatorer for verksamheten samt nettoram fdr 
néimnder och styrelse. 

Néimnderna och kommunstyrelsen ska, inom ramen fdr tilldelat 
budgetanslag, uppr'eitta en verksamhetsplan med internbudget, Vilken 
utgér planeringsverktyg fér det kommande verksamhetsfiret. I 
verksamhetsplanen faststéiller néimnden, tillika kommunstyrelsen, 
bland annat egna néimndsméil och resultatindikatorer som bygger pé 
kommunfullméiktiges resultatméil. 

Beredning 
KS AU § 107 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan 2017 med intembudget 2017 
och plan 2018-2019 fdr k01mnunfilllméiktige och kommunstyrelsen. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullméiktige 

Ekonomi 

Akten 

Justeringsmfinnens 
Sig?¥?\ 

Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande

7i
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Kommunstyrelsen 

KS § 141 Dnr 2016/607.042 

Ekonomisk uppféljning per september ménad 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 106, 1 november 2016 
2. Redovisning frz‘in utbildningsnéimnden, néimnden fér individ— och 

familj eomsorg, omsorgsnéimnden samt fréin néimnden fdr 
samhéillsplanering, 1 november 2016 

3. Tj'émsteskrivelse, 1 november 2016 

Redogérelse 
Total helérsprognos per september Visar ett férvéintat resultat fo’r fir 
2016 p5 12 miljoner kronor, Vilket éir en fdrbéittring med 3 milj oner 
kronor jéimfért med uppféljningen per augusti. 

Prognosen for air 2016 per september indikerar ett positivt 
helérsresultat pé 11,9 miljoner kronor, inklusive effekt tillfeilligt 
statsbidrag flyktingstéd med 32 milj oner kronor. J éimfért med 
budgeterat resultat p51 11,5 milj on kronor éir det en positiV avvikelse 
med knappt 0,4 miljon kronor. 

Uppféljning per augusti, som sker i form av en delérsrapport, it mer 
omfattande och get en fdrdjupad analys av néimndernas utfall fiir 
perioden och helérsprognos. Deléirsrapporten innehz‘iller uppfdljning 
béide av verksamhet och ekonomi och éir lagreglerad i sin uppstéillning 
och struktur. Delfirsrapport per augusti redovisades fdr 
kommunstyrelsen den 18 oktober och hanteras aV kommunfullméiktige 
den 1 november. 

Féréindringar i helz‘irsprognosen per september jéimfdrt med augusti éir 

en fdrbéttring med drygt 3 milj oner kronor och avser fdlj ande: 

o + 6 milj oner kronor bz'ittre pro gnos fdr omsorgsnéimnden héinfdrt 
till budgettillskott 2016, som finansieras aV det tillfeilliga 
flyktingstédet fré’m gemensam finansiering. 

o — 6 miljoner kronor fdr gemensam finansiering enligt punkt ovan. 

o + 1,3 miljoner kronor béittre pro gnos fdr utbildningsnémnden. 

o + 0,5 miljoner kronor béittre pro gnos fdr néimnden fdr individ- och 
familj eomsorg 

Justeringsménnens sigg? Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

E91.
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Kommunstyrelsen 

o + 1,5 miljoner kronor férbéittrad pro gnos fér slutavréikningen 
skatteintékter enli gt SKL:S skatteunderlagsprognos i bérj an av 
oktober 2016. 

Enligt beslut i kommunfullméiktige i maj 2016, ska redovisning av 
kommunens ekonomiska léige ske Vid varje sammantréide i kommun- 
fullméiktige. 

Beredning 
KS AU § 106 

Beslut 
Kommunstyrelsen fdresléir kommunfullméiktige besluta att notera 
informationen i protokollet 0m det ekonomiska léiget 2016 utifre‘in 

helérsprognos per september. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullméktige 

Akten 

Justefingsménnens Sign Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande

‘%
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Kommunstyrelsen 

KS § 142 Dnr 2016/502.041 

Besvarande av némnden far individ- och familjeomsorgs 
anm'a'llan av fiverskridande av budget 2016 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 112, 1 november 2016 
2. Skrivelse, 15 september 2016 

Redogérelse 
Néimnden fdr individ- och familjeomsorg har anméilt till fullméiktige 
0m fiverskridande av budget 2016. Kommunfullméiktige beslutade att 
fiverléimna anméilan 0m fiverskridande av budget till kommunstyrelsen 
fiir beredning. 

Beredning 
KS AU § 112 

Beslut 
Kommunstyrelsen fdreslér fullméiktige besluta att: 

1. notera anméilan om fiverskridande av budget i protokollet, 
2. anse amnfilan 0m fiverskridande av budget fdr besvarad, genom de 

fitgéirder som néimnden fdr individ- och familj eomsorg Vidtagit fdr 
att uppnz‘i en budget 1 balans. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullméiktige 

Akten 

Justeringsmiinnens 
Si??? 

Beslutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande 
V a
fz
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Kommunstyrelsen 

KS § 143 Dnr 2016/596.346 

Beslut om VA-taxa f6r 2017 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§113,1n0vember 2016 
2. NFS § 67, 11 oktober 2016 
3. Bilaga D, VA-avgifteri framtiden, 11 Oktober 2016 
4. Férslag till VA-taxa 2017 

Redogérelse 
Kommunfullméiktige ska anta VA-taxa fdr 2017 péi sammantréidet den 
29 november 2016. 

Némnden fdr samhéillsplanering bedémer att det finns ett behov av att 
héja VA-taxan fdr 2017, bedémningen grundar Sig p5 att det firms ett 
behov av 6kad investering. 

I bedémningen redo gérs fdr att VA-taxan b6r héj as med + 2,8 %, samt 
att konsumentprisindex (KPI) har 6kat med + 0,94 %. Sammantaget 
fiiresléir néimnden fdr samhéillsplanering att VA-taxan fdr 2017 héjs 
med + 3,74 %. 

Beredning 
KS AU § 113 

Beslut 
Kommunstyrelsen fdresléir fullméiktige besluta att: 

1. Indexreglera VA-taxan med + 0,94 %, och déirutéver héja taxan 
med + 2,8 %, 

2. den totala héjningen av VA-taxan pé + 3,74 % ska géilla fre‘in och 
med 2017-01-01. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullméiktige 

Akten 

Justeringsméinnens signfi Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

V91
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Kommunstyrelsen 

KS § 144 Dnr 2016/592.508 

Godkénnande av Alvesta Motorklubb som 
bidragsberéttigad férening samt beslut om startbidrag 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 108, 1 november 2016 
2. Tj Einsteskrivelse, 20 oktober 2016 
3. Ansékan fréin Alvesta motorklubb, 12 Oktober 2016 

Redogérelse 
Under hésten 2016 har Alvesta Motorklubb inkommit med de handlingar 
som Alvesta kommuns bidragsbestéimmelser kréiver fdr att en fijrening ska 
kunna bli registerad som bidragsberéittigad. 

Samtidigt har Alvesta Motorklubb ansékt om startbidrag, Vilket géfllande 
bidragsbestéimmelser har satt till en summa pé’l 1200 kronor, fiir att kurma 
administrera kostnader Vid uppstart aV verksamhet. 

Beredning 
KS AU § 108 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Alvesta Motorklubb godkénns som bidragsberéittigad fdrening, 
2. Alvesta Motorklubb beVilj as ett startbidrag pé 1200 kronor fdr 

uppstart av verksamhet. 

Protokollet ska skickas till 

Alvesta Motorklubb 

AVdelningen fdr kultur- och fritid 

Akten 

J usteringsméinnens Sign? Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande 

47/,
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Kommunstyrelsen 

KS § 145 Dnr 2016/593.805 

Godkénnande av Grimslévs Bridgeklubb som 
bidragsberéttigad f6rening samt beslut om startbidrag 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 109, 1 november 2016 
2. Tjéinsteskrivelse, 20 oktober 2016 
3. Ansékan in fré'm Grimslévs Bridgeklubb, 12 oktober 2016 

Redogérelse 
Under hésten 2016 har Grimslévs Bridgeklubb inkommit med de handlingar 
Alvesta kommuns bidragsbestéimmelser kréiver fér att fiireningen ska kunna 
bli registerad som bidragsberéttigad. 

Samtidigt har Grimslévs Bridgeklubb ansékt 0m startbidrag, vilket géillande 
bidragsbestéimmelser har satt til] en summa pé 1200 kronor, fdr att kunna 
administrera kostnader Vid uppstart aV verksamhet. 

Beredning 
KS AU § 109 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Grimslévs Bridgeklubb godkéinns som bidragsberéittigad forening, 
2. Grimsliivs Bridgeklubb beVilj as ett startbidrag p51 1200 kronor fdr 

uppstart av verksamhet. 

Protokollet ska skickas till 

Grimslévs Bridgeklubb 

Avdelningen fdr kultur— och fritid 

Akten 

J Llsten'ngsmiinnens sign Beslutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande 

ww
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KS § 146 Dnr 2016/594.805 

F6rs|ag pé f6rdelning av medel f6r f6reningsbidrag — 

bidragskategori E 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 110, 1 november 2016 
2. Tjéinsteskrivelse, 20 oktober 2016 
3. Bilaga, fdrslag pé fiirdelning av medel fiir bidragskategori E. 

Redogérelse 
Kultur— och fritidsavdelningen har totalt mottagit 38 olika ansékningar 
inom ramen fdr bidragskategori E. Bidrag till speciella andamc‘il - 

verksamhet och investeringar. 

T otalt har 18 foreningar 56kt till en total kostnad fdr 3 024 299 kronor. 
I beslutsunderlaget finns en bifogad bilaga, déir samtliga ansékningar 
éir sammanstéillda. Kultur- och fiitidsavdelningen féreslér, enligt 
bilaga, att 371 000 kronor beVilj as ansékta projekt. 

Beredning 
KS AU § 110 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. beVilja investeringar enligt bilaga p51 371 000 kronor fdr 2017, 
bidraget kan endast betalas ut under perioden 1 januari — 31 

december 2017, 
2. 125 000 kronor avséitts fér lépande investeringsfrégor under 

verksamhetséret 2017. 

Jéiv 

P5 grund av j éiv deltar inte Per Ribacke (S) och Lars-Olof Franzén 
(AA) i handléiggningen av detta éirende. 

Protokollet ska skickas till 
AVdelningen fdr kultur— och fritid 

Akten 

Justefingsméinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

@373 
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Kommunstyrelsen 

Sida 

15(24) 

KS § 147 Dnr 2016/595.820 

Beslut om nytt kylsystem f6r Virdavallens ishall 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§111,1november 2016 
2. Tjéinsteskrivelse, 20 Oktober 2016 

Redogérelse 
Virdavallens ishall hat idag ett kylssystem fré’m 2003. Kylsystemet éir slitet 
och medfiir héga driftskostnader. 

Under Véren 2016 bestéfllde kyltur— och fritidsavdelningen en éversyn 
av Energi och kylanalys AB. Oversynen redovisas i rapporten ”Analys 
kring energibesparande effekter”, daterad 2016—04—07. 

Rapporten pekar speciellt pé att ett system, C02 indirekt med export, 
éir det mest férdelaktiga att investera i fdr Alvesta kommun. Systemet 
firms bland annat i Véxjé Ishall. Total investeringskostnad fér detta 
system beréiknas till 4,9 miljoner kronor. 

Férdelarna med ett nytt kylsystem, C 02 indirekt med export, it att det 5r 
energieffektivt och att (fiver 90 % kan étervinnas till att skapa ett 
sj éilvférsérj ande véirmesystem i ishallen. Systemet har ockséi légre drift- och 
servicekostnader och kan p5 sikt byggas ut fdr att skapa ett sj éilvfdrsérj ande 

system for hela Virdavallen. 

Beredning 
KS AU § 111 

Besl ut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. avséitta 4,9 miljoner kronor till kultur- och fritidsavdelningens 
investeringsbudget fdr 2017 till nytt kylsystem, C02 indirekt med 
export i Alvesta Ishall, 

2. investeringen beréiknas ge en besparing 5rligen frin och med 2018 
p5. cirka 212 000 kronor, Vilket ger utrymme fdr fortsatta 
investeringar och energieffektiviseringar i kultur— och 
fritidsavdelningens anl'eiggningar, 

3. kultur— och fiitidsavdelningen tilléts ett tillfeilligt budgetunderskott 
fdr 2017 p51 cirka 450 000 kronor, som en féljd av investeringeni 
ny kylanléggning och nedskrivning av befintli gt kylsystem. 

Protokollet ska skickas till 

AVdelningen fdr kultur- och fritidsavdelningen 
Justeringsmfinnens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

V693 
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Kommunstyrelsen 

Akten 

J usteringsmz’innens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 148 Dnr 2016/561.106 

Beslut om lénsgemensam folkhéilsopolicy f6r Kronobergs 
léin 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 114, 1 november 2016 
2. Tj finsteskrivelse, 31 Oktober 2016 
3. Missiv, 17 oktober 2016 
4. Region Kronoberg, fdrslag péi gemensam folkhéilsopolicyi 

Kronobergs 1511, 17 oktober 2016 

Redogérelse 
Region Kronoberg har {fiverséint férslag till lénsgemensam 
folkhéilsopolicy fiir stéillningstagande och beslut av 
kommunfullméiktige. Policyn fir en revidering av Léinsgemensam 
folkhéilsopolicy fdr Kronobergs 15m med prioriteringar 2012—2015. 

Folkhéilsopolicyn éir en gemensam Vilj eriktning fdr det 
lénsgemensamma folkhéilsoarbetet i Kronobergs léin. Med stéd av 
policyn ska léinets kommuner, Region Kronoberg och Léinsstyrelsen i 
Kronobergs 15m samarbeta och samhandla kring folkhéilsofréigor och 
verka fdr att skapa fdrutsittningar fijr en god och jémlik héilsa f'dr 

léinets befolkning. 

Policyn har tagits fram i samarbete med kommunerna i léinet och med 
lfinsstyrelsen och varit hos remiss hos samma aktérer. 

I den léinsgemensamma folkhéilsopolicyn fdr Kronobergs léin 2012- 
2015 valdes méilomréidena 3 (barn och ungas uppvéixtvillkor) och 11 

(alkohol, tobak, narkotika och dopning) som sérskilt prioriterade 
omréiden. I fdreliggande policy kommer dessa fortsatt vara 
prioriterade Vid sidan av mé’tlomré’lde 1 (delaktighet och inflytande i 
samhéillet) som lyfts in som ett sérskilt Vikti gt omréde i den reViderade 
policyn. 

Beredning 
KS AU § 114 

Yrkanden 
Ros—Marie Larsson (S), med instéimmande av Lars-Olof Franzén (AA) 
yrkar fdlj ande tilléigg arbetsutskottets fdrslag till beslut: den lokala 
handlingsplanen ska utvéirderas efter ett ér. 

Beslutsgéng 
Ordfdrande (S) frfigar kommunstyrelsen 

Justeringsméinnens Sign? Beslutsexpediering Utdlagsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

om tilléiggsyrkandet kan bifallas, och firmer att kommunstyrelsen 
bifaller tilléiggsyrkandet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fdresléir fullméiktige besluta att: 

1. anta reviderad léinsgemensam folkhéilsopolicy fér Kronobergs léin, 

2. uppdra till kommunstyrelsen att uppréitta en lokal 
handlingsplan fdr folkhéilsoarbetet i Alvesta kommun utifré’m 

den léinsgemensamma folkhéilsopolicyn, 
3. den lokala handlingsplanen ska utvérderas after ett 5r. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullméiktige 

Akten 

J usteling51néinnens sign/7 Beslutsexpediefing Utdmgsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 149 Dnr 2016/149.318 

Besvarande av motion (AA) angéende den planerade 
rondellen vid VérnamovégenIOdlingsvégen 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 115, 1 november 2016 
2. NFS § 65, 17 oktober 2016 
3. KF § 17, 1 mars 2016 
4. Motion, 24 februan' 2016 

Redogbrelse 
I en motion fré’m Lars-Olof Franzén (AA) redo gérs fdr att den 
planerade rondellen Vid Véimamovéigen/Odlingsvéigen, innebéir att den 
nuvarande gingtunneln under Vfimamovéigen fdrsvinner. Motionéren 
menar att tunneln anvénds som en naturlig del av skolvéigen fdr hela 
Pfivelgérdsomrédet, och har lange varit en trygg passage under den 
hért trafikerade Véirnamovéigen. Trafikplanen bér ompréva genom att, 
rondellen skjuts 6sterut, Vilket medfér att gé’mgtunneln bibehélls och 
den nygj orda bussangérningen blir kvar i nuvarande lage. 

I ett yttrande fré’m Néimnden fdr samhéillsplanering redo gérs fdr att det 
inte ar méjligt att flytta Cirkulationen sé langt ésterut att gé’mgtunneln 

kan bevaras. Kommunstyrelsen har i (3' 70/2016 beslutat att ge 

startbesked flir genomférande och iordningstéllande av ny cirkulation, 
och att rivning av nuvarande gé’mgtunneln ska ske. Detta arbete 
beréiknas vara firdigstéillt i bérj an av november 2016. 

Beredning 
KSAU§1U 

Beslut 
Kommunstyrelsen fdreslér filllméiktige besluta att avsléi motionen med 
hénvisning till att kommunstyrelsen 1 § 70/2016 beslutat att ge 

startbesked flit genomfo'rande och iordningstéllande av 
cirkulationsplatsen Vid Véirnamovéigen/Odlingsvéigen. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullméiktige 

Akten 

Justeringsméinnens sign 
7 

Beslutsexpediering Utdmgsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 150 Dnr 2016/339.332 

Besvarande av medborgarfiirslag angéende ny lekplats i 

Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 116, 1 november 2016 
2. NFS § 64, 17 oktober 2016 
3. KF § 77, 20jun12016 
4. Medborgarfdrslag, 9 juni 2016 

Redogérelse 
I ett medborgarfdrslag daterat den 9 juni 2016 fiireslés att det ska 
byggas en ny lekplats i Alvesta kommun. Férslagstéillaren féresléir att 
lekplatsen ska byggas Vid Sjéparkens 6stra del. 

Néimnden fér samhéillsplanering har den 6 september 2016 i § 56 
beslutat att ge férvaltningen for samhéillsplanering i uppdrag att 
genomfdra en utredning som ska framstélla fdrutséittningar fdr utegym 
och lekplats i Sjéparken. 

Beredning 
KS AU § 116 

Beslut 
Kommunstyrelsen féreslér fullméiktige besluta att anse 
medborgarfdrslaget besvarat, med hanvisning till att fdrvaltningen fér 
samhéillsplanering har féitt i uppdrag att utreda méjligheterna fdr 
utegym och lekplats Vid Sjéparken. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfilllméiktige 

Akten 

Justel‘ingsméinnens Sign? Beslutsexpediering Utdl‘agsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 151 Dnr 2016/018.006 

Anméilan av protokoll frén kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. KS AU protokoll, 4 oktober 2016 
2. PU protokoll, 4 oktober 2016 

Red ogérelse 
Kommunstyrelsen tar del aV protokoll fré’m kommunstyrelsens utskott. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anméila fdlj ande protokoll fré’m utskotten 
samt att légga dessa till handlingarna: 

1. KS AU, 4 Oktober 2016 
2. PU, 4 oktober 2016 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

J usteringsménnens Sign Beslutsexpedien'ng Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

KS § 152 Dnr 2016/016.000 

Meddelanden 

Beslutsunderlag 
1. Migrationsverket, planering av mottagande av nyanléinda fdr 

boséittning 2017, 1 november 2016 
2. Underréittelse frén Léinsstyrelsen angéiende inspektion av 

fiverfiirmyndarverksamhet, 31 oktober 2016 
3. Information fré’m Sydarkivera 0m arkivinspektion pé 

omsorgsfdrvaltningen och fdrvaltningen pé individ- och 
familj eomsorg, 31 Oktober 2016 

4. Remiss fréin Miljé- och energidepartementet, 
riksintresseutredningens betéinkande Planering och beslut fér, 
he‘illbar utveckling, 20 oktober 2016. 

5. Remiss frén Léinsstyrelsen angéiende kommunalt kulturmiljéarbete, 
12 oktober 2016 

Redogérelse 
Kommunstyrelsen tar del av fdlj ande meddelanden: 

- Migrationsverket, planering av mottagande av nyanléinda fdr boséittning 2017. 

0 Underréittelse frén 'Léinsstyrelsen angéiende inspektion av 
6verfdrmynderiverksamhet. 

0 Information fré’m Sydarkivera 0m arkivinspektion pé’l 

omsorgsférvaltningen och fdrvaltningen péi individ- och 
familj eomsorg 

0 Remiss fréin Miljé- och energidepartementet, 
riksintresseutredningens betéinkande Planering och beslut fdr, 
héllbarutveckling 
(http://Www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga— 
utredningar/ZOI5/12/sou-201599/). 

o Remiss fré’m L'einsstyrelsen angéende kommunalt kulturmiljéarbete. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar de redovisade meddelandena i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justefingsmz'innens sigma Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

W

@



Sammantrédesprotokoll Sida 

Sammantrédesdatum 

2016—11—15 23(24) 

Kommunstyrelsen 

KS § 153 Dnr 2016/636.050 

Upphandling av ramavtal f6r ”basstandardbostfider” 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, den 15 november 2016 

Redogbrelse 
Alvesta kommun har ett stort behov aV nya bostéider. Kommunen har under 
september ménad 1 5r fastst‘cillt en bostadsférsérjningsplan av Vilken det 
framgé’tr att det behéver produceras 85 0—95 0 bostéider de néirmaste tio éren samt 
att det under samma tidsperiod behévs planléiggas fdr 450-550 bostéider, fdr att 
méta det beréiknade behovet. 

Under flera fir har produktionen av bostider varit 15g, samtidigt som 
befolkningen har 6kat i kommunen. Det medfér att det firms ett akut behov av 
nyproduktion av bostéider. Kommunens bedémning 'eir att det inom det 
néirmaste first b6r fardigstéillas minst 150 légenheter och 50 sméihus. 

Det fir olika méilgruppers behov av bostéider som behéver tillfiedsstéillas. Det 
firms bland annat behov av bostéider fdr grupper déir bostadslésningarna méiste 

vara inriktade pé’l en rimlig hyresnivé d5]: inte (Sverstandard fir prioriterad. 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C), Kauko Antbacke (-) och Thomas Johnsson 

(M) yrkar bifall till fdreliggande férslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. uppdra at upphandlingschefen att genomfdra upphandling aV 

ramavtal fér uppfdrande av basstandardbostéder enligt 
ovansté’tende beskrivning, 

2. teckna ramavtal med maximalt tre entreprenérer. 

Avstér frén att delta i beslut 
Benny J ohansson (SD) avstéir att frén att delta 1 beslut 

Protokollet ska skickas till 

Upphandlingschef 

Akten 

Justeringsméinnens sign/~ Beslutsexpediefing Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 

§ 154 Dnr 2016/008.000 

évriga érenden 

Lars-Olof Franzén (AA) léimnar kompletterande upplysning om sédra 
stambanan. 

Lars-Olof F ranzén (AA) stéiller fréiga 0m trygghetsboenden och 
séirskilda boenden med anledning av tidningsartikel i Smilandsposten. 

Thomas Johnsson (M) sté‘tller fréga till Kauko Antbacke (-) 0m hans 
nirvaro i kommunstyrelsen. 

Justeringsméinnens Sign Beslutsexpediefing UtdtagsbestyrkandeW
%
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Néirvaro- och voteringslista vid kommunstyrelsens sammantréide 
2016-11-15 

Ordinarie ledaméter 31:0 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

1. Thomas Haraldsson C 1 

2. Thomas Johnsson M 1 

3. Rose-Marie Larsson S 1 

4. Frida Christensen 8 1 

5. Birgit Andersson MP 0 

6. Mikael Johansson M O 

7. Cristina Haraldsson C 1 

( Bes|utande §§ 137—153) 

8. Lars-Olof Franzén AA 1 

( Beslutande §§ 137—145, 

§§ 147—154) 

9. Kauko Antbacke - 1 

10. Benny Lundh SD 1 

Johansson 
11. Per Ribacke S 1 

(Beslutande §§ 137-145, §§ 

147-154) 

Erséttare 

1. Rolf Marklund S 1 

(Beslutande § 146) 

2.Helen Andersson C 1 

( Beslutande § 154) 

3. Matz Athley M 1 

4. llich Idensjé S 

5. Adelisa Barakovic S 

6. Anita Thérn von Rosen MP 1 

7. Helen Gustavsson M 

8. Johnny Lundberg S 

9. Bérge Nielsen V 
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f Alvesta 
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10. Bengt-Olof S'C'Jderstrém L 

@slutande § 146) 

11. David Kristiansson SD


