
II Alvesta 
.,,~ommun Sammantradesprotokoll 

Sarnmantradesdatum 

2016-12-06 

Sida 

1(35) 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Salen, Centralplanl, Alvesta 6 december 2016 kl. 09.00-14.00 
Ajoumering mellan § 156 och § 157 kl. 10.05-10.15 och § 164 och § 165, kl. 
12.00- 13.00 

Justerade paragrafer 155-178 

Beslutande 
Per Ribacke (S), ordf. §§155-167, 
§§ 170-178 
Thomas Haraldsson (C) l:e vice 
Thomas Johnsson (M) 2:e vice 
Rose-Marie Larsson (S) 
Frida Christensen (S) 
Birgit Andersson (MP) §§156-164 
Helen Gustavsson (M) 
Helen Andersson (C) §§155-167, §§170- 
178 
Lars-Olof Franzen (AA) 
Bengt-Olof Soderstrom (L) 
Benny Lundh Johansson (SD) 
Anita Thom vonRosen(MP) §§165-178 
Johnny Lundberg (S) §§168-169 
Rolf Marklund (S) §§168-169 

Narvarande ersattare Rolf Marklund (S) §§ 155-167, §§ 170- 
178 
Anita Thom von Rosen (MP) §§155-163 
Johnny Lundberg (S) §§ 155-167, §§170- 
178 
Borge Nielsen (V) §§ 155-169 

bvriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, 
kommunchef 
Lisa Aberg, Kanslichef 
Per Elmgren, budgetansvarig § 156 
Ola Agennark, Naringslivsansverig 
§ 157 
Cecilia Tumstedt, personalkonsult 
§ 158 
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Kommunstyrelsen 

Sekreterare 

Ordforande 
155-167, §§170-178 

) §§ 168-169 

Juste rare ~------------------ 

Ans lag/Bevis 

Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. 

Sammantradesdatum 
Anslaget under tiden 
Fi:irvaringsplats 
Underskrift 

Kommunstyrelsen 
2016-12-06 
2016 12-07-2016-12-29 

Utdragsbestyrkande 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 155 Dnr 2016/013.000 

Information fran ordforande och kommunchef 

Redogorelse 
1. Kommunstyrelsens ordforande informerar om foljande: 

• Kommunstyrelsens presidium har genomfort en invanardialog 
i Grimslov med temat "Trygghet". Ca 30 personer besokte 
motet och den allmiinna uppfattningen var att <let 
uppskattades. Polisen deltog med lokal information. 

• Kommunstyrelsens ordforande har tillsammans med 
kommunens naringslivsansvarig uppvaktat Alvestaforetaget 
GEAB pa deras 40-arsjubileum som foretag. 

• Kommunstyrelsens ordforande och vice ordforande har traffat 
Vaxjo kommun och Region Kronoberg for att diskutera 
j amvagsdragning mellan kommunema. Diskussion fordes 
bl.a. om hur man ska ga vidare med dubbelspar. 

• Kommunstyrelsens ordforande har fort samtal med 
kommunstyrelsen ordforanden i Ljungby om eventuella 
samarbeten framover, Exempel pa omraden som diskuteras ar 
overformyndarverksamhet, avfallshantering, IT, turism och 
arkiv. 

• Region Kronoberg har besokt Alvesta kommun for att samtala 
om regional utveckling och hur Alvesta kommun arbetar med 
detta. Vidare diskuterades Ianstransportplanen och andra 
fragor som kommer att vara aktuella infer nasta 
mandatperiod. 

• Den senaste befolkningsprognosen visar en befolknings 

2. Kommunchefen informerar om foljande: 

• Information om resultatet av organisationsoversynen av 
kommunledningskontoret som gors i anslutning till anpassning av 
forvaltningsorganisationen till den nya kultur- och fritidsnamnden 
kommer att lamnas vid nasta sammantrade for kommunstyrelsen. 

• Ny forvaltningschef for omsorgsforvaltningen tilltrader den 9 
januari 2017. Rekryteringsprocessen fortsatter. Den nya 
forvaltningschefen ar visstidsanstalld, inledningsvis 6 manader 
med mojlighet till forlangning med tre manader samt tre manader. 

Justeringsmannens sign 

?e~ 9 
Beslutsexpecliering Utdragsbestyrkancle 
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Komm u nstyrelsen 

KS§ 156 Dnr 2016/683.000 

Utbildning i intern kontroll 

Redoqorelse 
Per Elmgren, budgetansvarig pa ekonomiavdelningen utbildar 
kommunstyrelsens ledamoter och ersattare i intern kontroll. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 157 Dnr 2016/684.000 

Information fran naringslivsavdelningen 

Redogorelse 
Ola Agermark, naringslivsansvarig pa kommunledningskontoret, 
informerar fran naringslivsavdelningen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar infonnationen i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

?e}"\ 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 158 Dnr 2016/255.020 

Information om sjukfranvarostatistik i Alvesta kommun och 
pa kommunledningskontoret for oktober rnanad 

Beslutsunderlag 
1. Sjukfranvarostatistik for Alvesta kommun oktober manad, 28 november 2016 
2. Sjukfranvarostatistik for kommunledningskontoret oktober manad, 

28 november 2016 

Redoqdrelse 
Cecilia Tumstedt infonnerar om sjukfranvarostatistik i Alvesta 
kommun och pa kommunledningskontoret for oktober manad 2016. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmannens sign~ 

9 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 159 Dnr 2016/680.049 

Information om omsorgsnamndens aterrapportering av 
atgardsplan 

Beslutsunderlag 
1. ON§ 49, 9 november 2016 
2. Skrivelse, 9 november 2016 

Redoqorelse 
Omsorgsnamnden anmalde till fullmaktige om overskridande av 
budget i § 80/2016, varfcir fullmaktige i § 114/ 2016 beslutade att ge 
omsorgsnamnden 6 miljoner kronor i tillfiilligt ramtillskott. 
Omsorgsnamnden ska atcrrapportera en atgardsplan for en langsiktig 
ekonomi i balans till kommunstyrelsen senast i november manad 
2016. 

Omsorgsnamnden antog fcirslag pa nya atgarder i § 40/2016, 
atgardsplanerna redovisas nedan: 

• Foresla fullmaktige besluta att ge kommunstyrelsen och 
omsorgsnamnden i uppdrag att undersoka mojligheten att 
omvandal hela eller delar av Furulidens hoghusdel till ett 
mellanboende, samt vilka effekter en sadan omvandling skulle 
medfcira. 

• F oresla fullmaktige besluta att ge kommunstyrelsen och 
omsorgsnamnden i uppdrag att undersoka vilka eff ekter en 
bolagisering av delar av omsorgsnamnden verksamhet skulle 
medfcira for kommunen och for omsorgsnamnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om aterrapportering av 
atgardsplan i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Omsorgsnamnden 

Akten 

Justeringsmiinnens sign /':J. Beslutsexpediering 
't{0'- 

9 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 160 Dnr 2016/642.003 

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

Beslutsunderlag 
1. MBL-fcirhandlingsprotokoll, 23 november 2016 
2. KS AU§ 117, 22 november 2016 
3. Tjansteskrivelse (inklusive bilagor), 16 november 2016 

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

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

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

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

Beredning 
KS AU§ 117 

Justeringsmiinnens sig~ Beslutsexpediering 

9 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Ordforanden Per Ribacke (S) yrkar foljande tillagg till punkt 1 i 
arbetsutskottets forslag till beslut: vilket ska vara samma budget for 
verksamheten som for ar 2016. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till forslaget och Per Ribackes (S) 
tillaggsyrkande. 

Thomas Johnsson (M) yrkar foljande andring i punkt 2 i arbetsutskottets 
forslag till beslut: Fordelningen aven ska kompletterats med Musikverkstan. 

Beslutsgang 
Ordforanden Ribacke (S) fragar forst om kommunstyrelsen kan 
faststalla beslutspunkt 1 enligt arbetsutskottets forslag till beslut med 
sitt eget (S) tillaggsyrkande. 

Ordforanden (S) finner att kommunstyrelsen beslutar att beslutspunkt 
1 faststalls enligt arbetsutskottets forslag till beslut med Per Ribackes 
(S) tillaggyrkande. 

Ordforanden (S) staller darefter proposition pa Thomas Johnssons (M) 
andringsyrkande av beslutspunkt 2 och arbetsutskottets forslag till 
beslut for beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets forslag till beslut avseende beslutspunkt 2. 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige att: 

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

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

Protokollet ska skickas till 
Fullmaktige 

Akten 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 9~~ Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 161 Dnr 2016/648.001 

Forslag - Andring av Alvesta kommuns 
forvaltninqsorqanlsation och komplettering av reglemente 
for kultur- och frltidsnamnd 

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

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

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

Beredning 
KS AU§ 118 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta att: 

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

2. 2 kapitlet 1 § reglemente for kultur- och fritidsnamnd ges 
fciljande lydelse: Den administrativa organisationen och 
personal som ska bitrada namnden vid fullgorandet av 
namndens uppgifter ingar i kultur- och fritidsfcirvaltningen. 

Justeringsmiinnens sign~ Beslutsexpediering 

/ 
Utdragsbestyrkande 



B Alvesta 
iifi.9 l~ommun 

Sammantradesprotokoll 
Sammantradesdaturn 

2016-12-06 

Sida 

11 (35) 

Kommunstyrelsen 

Dock utfors namndsadministration av 
kommunledningsforvaltningen. 

Protokollet ska skickas till 
Fullmaktige 

Akten 

Justeringsmiinnens sign 

·\tJ) 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 162 Dnr 2016/663.024 

Foralaq - Arvoden for ny kultur- och fritldsnamnd 

Beslutsunderlag 
1. Tj ansteskrivelse inklusive bilaga, 5 december 2016 
2. KS AU§ 133, 22 november 2016 

Redoqorelse 
Partiernas gruppledare har sammantratt den 17 november och tagit 
fram ett forslag till arvodesnivaer for den nya kultur- och 
fritidsnamnden. Respektive gruppledare har fatt i uppdrag att 
aterkomma med sin partigrupps yttrande over forslaget senast den 2 
december 2016. Forslaget innebar att 

Beredning 
KS AU§ 133 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar foljande andring av utskickat forslag till beslut: 

Punkt 1 far foljande lydelse: Godkanna forslag till arsarvoden for 
ordforanden (20 % ) och vice ordforanden (10 % ) i kultur- och 
fritidsnamnden, 

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

Lars-Olof Franzen (AA) yrkar bifall till Per Ribackes (S) 
andringsyrkande. 

Beslutsqanq 
Ordforande (S) staller proposition pa arbetsutskottets forslag till beslut 
och pa sitt eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller det 
egna yrkandet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta att: 

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

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

Justcringsmannens sign (;J Beslutsexpediering 

~ ,~ Utdragsbestyrkande 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmaktige 
Akten 

Justeringsmannens si~ 

1/ 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 163 Dnr 2016/650.210 

Forslag - Lokalforsorjning for Alvesta kommuns 
verksamheter 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§ 119, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 16 november 2016 

Redoqorelse 
Alvesta kommuns verksamheters lokalbehov ar omfattande och under 
kontinuerlig forandring, Kostnader for hyrda lokaler ar stora (overslag 
ca 100 Mkr per ar) och en optimerad anvandning ar nodvandig. Detta 
galler oavsett om det galler hyrda lokaler eller eventuella framtida 
agda lokaler. 

Manga iir berorda och behover bidra med olika moment till en effektiv 
lokalforsorjning. Det behovs ett tydligt system, en tydlig 
ansvarsavgransning med klargjorda beslutsnivaer, uppfoljning och 
aterrapportering. 

Overgripande mal ar att etablera en effektiv lokalforsorjning som ar 
val forankrad i namnder/forvaltningar och en effektiv relation mellan 
kommun och AllboHus. 

Beredning 
KS AU§ 119 

Yrkanden 
Thomas J ohnsson (M) yrkar bi fall till arbetsutskottets forslag till 
beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkanna forevarande fcirslag 
"Lokalforsorjning for Alvesta Kommuns verksamheter". 

Protokollet ska skickas till 

Kommunchef 

Alden 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

·~ 

9 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 164 Dnr 2016/648. 730 

Foralaq - lnriktningsbeslut - Framtidens aldreomsorq 
Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§ 120, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 16 november 2016 

Redoqorelse 
I den av kornmunfullmaktige beslutade Budget 2017, plan 2018-2019 
anges att inget nytt aldreboende ska byggas nu, daremot ska kvarteret 
vid aldreboendet Hogasen forberedas for att kunna byggas ut vid ett 
framtida behov. I den av kommunstyrelsen beslutade budgeten finns 
forslag till nytt aldrecenter pa vastra Ronnedal i Alvesta om ca 70 
lagenheter sarnt att servicehuset Bryggaren ska laggas ned som 
sarskilt boende for att skapa "vanliga lagenheter. 
Kommunfullmaktiges beslut motsvarar moderaternas budgetforslag 
och kommunstyrelsens budgetbeslut den styrande minoritetens forslag 
(S), (C) och (MP). 

De fyra partierna S, C, MP och M har traffat en gemensam 
overenskornmelse om att bygga ett nytt aldreboende pa vastra 
Ronnedal samt tillganglighetsanpassade lagenheter 
"Trygghetsboende" for framtida behov av seniorboende. 
Overenskcmmelsen syftar till att ge en grund for fortsatt 
planeringsarbete i ett langsiktigt strategiskt och hallbart perspektiv. 

Beredning 
KS AU§ 120 

Yrkande 
Thomas J ohnsson (M), Thomas Haraldsson (C) och Birgit Andersson 
(MP) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta att: 

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

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

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

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Reservation 
Lars-Olof Franzen (AA) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Fullmaktige 

Akten 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 1~ Utdragsbestyrkande 



II Alvesta 
91~ommun Sammantradesprotokcll 

Sammantradesdatum 

2016-12-06 

Sida 

17(35) 

Kommunstyrelsen 

KS§ 165 Dnr 2016/646.333 

Beslut anqaende hardqorande av yta for skatepark i 
Grlmalov 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§ 121, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 16 november 2016 

Redoqorelse 
I ett medborgarforslag daterat den 1 7 juli 2014 fores las att en 
skatepark ska anlaggas i Grimslov, 

Kultur- och fritidavdelningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen i § 
14/2015 att utreda kostnader for uppforande, skotsel, drift samt 
skateparkens eventuella placering. Kultur- och fritidsavdelningen har 
under 2015/2016 genomfort utredningen. 
Utredningen har resulterat i att: 

• Alvesta kommun, kultur- och fritidsavdelningen, foreslas hardgora 
en asfalterad yta pa 15 x 3 0 meter i Generationsparken, 
fastighetsbeteckning Alvesta Grimslov 1 :47. I uppdraget av att 
hardgora ytan innefattas aven projektering, underarbete av ytan 
samt att ansvara for att belysning kommer pa plats. Detta arbete 
till en beraknad kostnad av 3 00 000 kronor. 

• Det nyttjanderattsavtal, vilket reglerar hur fastigheten kan 
anvandas, som finns skrivet mellan Alvesta kommun och 
Grimslov Mitt i Fagelriket loper pa enligt avtal, se bilaga 1. 

• Grimslov Mitt i Fagelriket ansvarar for inkop av redskap till 
anlaggningen samt montering, drift och besiktning av de samma. 

Beredning 
KS AU§ 121 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. 300 000 kronor tillfors kultur- och fritidsavdelningens 
investeringsbudget for 2017 for hardgorande av aktuell yta, 

2. 20 000 kronor tillfors kultur- och fritidsavdelningens driftbudget 
med start 2017 for att finansera kapitalkostnader for investeringen. 
Detta tillskott finansieras via medel fran strategiska kontot. 

Justeringsmanuens si~ 

9 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Protokollet ska skickas till 
K.ultur- och fritidsavdelningen 

Alden 

Justeringsmannens si~ 

I 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 166 Dnr 2016/651.006 

Beslut om inforande av Netpublicator for digital 
distribution av moteshandlinqar till fortroendevalda 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§ 122, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 21 november 2016 

Redogorelse 
I april 2014 infordes digital distribution av rndteshandlingar till 
kommunstyrelsens ledamoter och ersattare. Distributionen av handlingar har 
skett via en sarskild programvara i form av en "politikerapp" fran Atea. 
Vidare har 29 surfplattor leasats fran Atea for en period om tre ar. Aven 
kommunens revisorer och ett antal tjansteman pa kommunledningskontoret 
har haft tillgang till surfplatta och programvara. 

En utvardering av systemet for digital distribution av moteshandlingar 
genomfordes i oktober 2015, da samtliga ledamoter och ersattare gavs 
mojlighet att svara pa en enkat om surfplattans och politikerappens 
anvandarvanlighet. Resultatet av enkaten visade att systemet inte fullt ut 
fungerar tillfredsstallande, varken vad galler drift eller politikerappens 
anvandarvanlighet. Vidare ar kommunkansliets administration och 
publicering av moteshandling i politikerappen arbetskravande och 
omstandlig, sarskilt vid forandring av dagordningen och utskick av 
extraarenden. 

Mot bakgrnnd av ovanstaende har kommunstyrelsens arbetsutskott gett 
kommunkansliet i uppdrag att undersoka mojligheten att infora 
"Netpublicator" som nytt verktyg for publicering och distribution av 
moteshandlingar. 

Beredning 
KS AU§ 122 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. infora N etpublicator som verktyg for digital distribution av 
moteshandlingar till ledamoter och ersattare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fran 
och med ar 2017, 

2. att teckna ett ettarsavtal for 150 anvandare och erbjuda ovriga 
namnder att prova Netpublicator under ar 2017, 

Justeringsmannens sign ~ Beslutsexpediering 

9 
Utdragsbestyrkande 



• Alvesta 
-l~ommun 

Sammantradesprotokoll 
Sarnmantradesdaturn 

2016-12-06 

Sida 

20(35) 

Kommunstyrelsen 

3. att kostnadema pa 148 000 kronor for inforandet av 
Netpublicator for ar 2017 finansieras av medel fran strategiska 
kontot 

Protokollet ska skickas till 
Kanslichef 
Upphandlingschef 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 167 
GSL 

Dnr 2016m51.042 

Ekonomisk uppfoljning per oktober manad 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§ 124, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 21 november 

Redoqorelse 
Total helarsprognos per oktober visar ett forvantat resultat for ar 2016 
pa 11 miljoner kronor, vilket ar en forsamring med knappt 1 miljon 
kronor jamfort med uppfoljningen per september. 
Prognosforsamringen avser i stort sett omsorgsnamnden. 

Prognosen for ar 2016 per oktober indikerar ett positivt helarsresultat 
pa 11, 1 miljoner kronor, inklusive effekt tillfalligt statsbidrag 
flyktingstod med 32 miljoner kronor. Jamfort med budgeterat resultat 
pa 11,5 miljon kronor ar <let en negativ avvikelse med 0,4 miljon 
kronor. Forandringar i helarsprognosen per oktober jamfort med 
september ar en forsamring med 0,8 miljoner kronor och avser 
foljande: 

• +0,3 miljoner kronor battre prognos for utbildningsnamnden. 
• - 1,1 miljoner kronor forsamrad prognos for omsorgsnamnden avseende 

aldreomsorgen 

Enligt beslut i kommunfullmaktige i maj 20161
, ska redovisning av 

kommunens ekonomiska lage ske vid varje sammantrade i kommun 
fullmaktige. 

Beredning 
KS AU§ 123 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta att notera 
informationen i protokollet om det ekonomiska laget 2016 utifran 
helarsprognos per oktober. 

Protokollet ska skickas till 

Fullmaktige 

Akten 

1 Enligt beslut KF § 49 p 2, 2016-05-03. 
Justeringsmlinnens sign Beslutsexpediering 9 ~~ Utdragsbestyrkande 
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KS§ 168 Dnr 2016/647.805 

Forslaq - Fordelning av bidrag till frltldsforeninqar 2017 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§ 124, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 16 november 2016 
3. Bilaga, fordelning av bidrag, 16 november 2016 

Redoqorelse 
Bidragsberattigade foreningar inom Alvesta kommun kommer senast 
den 15 april varje ar in med ansokningar om foreningsbidrag. 

Kultur- och fritidsavdelningen har gjort en bedomning av respektive 
forenings verksamhet och underlag till beslut for en utbetalning av 
totalt 2 718 924 kronor for 2017, fordelat enligt bilaga 1 pa foljande 
bidragskategorier: 
A. Aktivitetsbidrag 

B. Bidrag till drift av egen anlaggning eller lokal 

C. Bidrag till forhyrda lokaler 

D. Framjandebidrag for fritid 

Noteras att hojningen av aktivitetsstodet enligt beslut i KS AU § 14/ 
2016, far genomslag pa utbetalningen av aktivitetsbidraget till 2017. 

Utbetalningar efter fattade beslut sker i februari och augusti 2017. 

Beredning 
KS AU§ 124 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om utbetalning enligt foljande: 

1. A. Aktivitetsstod till en summa av 697 110 kronor 
2. B. Bidrag till drift av egen anlaggning till en summa av 1 714 341 kronor, 
3. C. Bidrag till forhyrda lokaler till en summa av 154 273 kronor 
4. D. Framjandebidrag for fritid till en summa av 153 200 kronor. 

Jav 
Pa grund av jav deltar inte Per Ribacke (S), Helen Andersson (C) och 
Lars-Olof Franzen (AA) i handlaggningen av detta arende. 

Protokollet ska skickas till 
A vdelningen for kultur- och fritid 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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KS§ 169 
G~7 'tJrfS 

Dnr 2016/.00'8".000 

Komplettering gallande fordelninq av fritidsbidragen for 
2017 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§ 134, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 21 november 2016 

Redoqorelse 

Naturskyddsforeningen Alvesta har skickat in de handlingar som 
kravs for att sakerstalla for en utbetalning av driftbidraget. Dock har 
foreningen inte fyllt i att man ansoker om driftbidrag. Kultur- och 
fritidsavdelningen har 2016-11-21 kontaktat foreningen och fatt 
besked att foreningen ansoker om driftbidrag. Foreningen ansvarar for 
ett fageltorn som ger foreningen mojlighet till totalt 2250 kronor i 
driftbidrag for 2017 enligt beslutad poanglista, 

Beredning 
KS AU§ 134 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att betala ut 2250 kronor i drift- och 
anlaggningsbidrag till Alvesta Naturskyddsforening, 

Jav 
Pa grund av jav deltar inte Per Ribacke (S), Helen Andersson (C) och 
Lars-Olof Franzen (AA) i handlaggningen av detta arende. 

Protokollet ska skickas till 

A vdelningen for kultur- och fritid 

Akten 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 170 Dnr 2016/653.805 

Godkannande av bidragsberattigad foreninq - Foreninqen 
Bladingegarden 

Beslutsunderlag 
I. KS AU§ 125, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 17 november 2016 

Redoqcrelse 
Under hasten 2016 har Foreningen Bladingegarden inkommit med de 
handlingar Alvesta kommuns bidragsbestammelser kraver for att foreningen 
ska kunna bli registerad som bidragsberattigad, dock med undantag for 
drog- och alkoholpolicy. Foreningen arbetar pa att ta fram en ny policy. 

Beredning 
KS AU§ 125 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Foreningen Bladingegarden godkanns som bidragsberattigad 
forening 

2. Utbetalning av foreningsbidrag sker forst efter inlamnad och 
godkand drog- och alkoholpolicy. 

Protokollet ska skickas till 
A vdelningen for kultur- och fritid 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 171 Dnr 2016/654.805 

Godkannande av bidragsberattigad forening - Alvesta 
tradqardssallskap 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§ 126, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 17 november 2016 

Redoqorelse 
Under hasten 2016 har Alvesta Tradgardssallskap inkommit med de 
handlingar Alvesta kommuns bidragsbestammelser kriiver for att foreningen 
ska kunna bli registerad som bidragsberattigad. 

Beredning 
KS AU§ 126 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Alvesta Tradgardssallskap godkanns som bidragsberattigad 
forening. 

Protokollet ska skickas till 
A vdelningen for kultur- och fritid 

Alden 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 172 Dnr 2016/655.805 

Godkannande av bidragsberattigad forening - Bosniska 
Hercegovina Banja Luka 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§ 127, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 17 november 2016 

Redoqorelse 
Under hasten 2016 har Bosniska Hercegovina Banja Luka inkommit med de 
handlingar Alvesta kommuns bidragsbestammelser kraver for att fcireningen 
ska kunna bli registerad som bidragsberattigad. 

Beredning 
KS AU§ 127 

Beslut 
Arbetsutskottet foreslar kommunstyrelsen besluta att: 

1. Bosniska Hercegovina Banja Luka godkanns som 
bidragsberattigad fcirening. 

Protokollet ska skickas till 

A vdelningen for kultur- och fritid 

Akten 

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkancle 
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KS§ 173 Dnr 2016/656.805 

Forslag - Bidrag till kulturforeningar 2017 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§ 128, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 17 november 2016 

Redogorelse 
Foreningarna i Alvesta kommun kommer varje ar in med ansokningar om 
foreningsbidrag. Ansokningarna har handlagts under sommaren och hasten 
2016. 

Forslag pa fordelning av kulturbidrag gors enligt tva olika 
bidragskategorier: 

• C. Bidrag till forhyrda lokaler, forslag enligt bilaga pa 46 600 kronor. 
• D. Framjandebidrag, forslag pa fordelning enligt bilaga pa 369 300 

kronor. 

I bifogat forslag har det gjorts en bedomning av foreningens verksamhet. 
Bidragets storlek kan minska eller oka, beroende pa foreningens aktiviteter, 
verksamhet, antal medlemmar, antal evenemang och aktiviteter oppna for 
allmanheten. 

Utbetalningar sker efter beslut i februari och augusti 2017. 

Beredning 
KS AU§ 128 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt foljande: 

1. Kategori C. Bidrag till forhyra lokaler, 46 600 kronor, 
2. Kategori D. Framjandebidrag, 369 300 kronor, 
3. Utbetalning av framjandebidrag till Foreningen Bladingegarden sker 

forst efter godkannande av inlamnad drog- och alkoholpolicy. 

Protokollet ska skickas till 
A vdelningen for kultur- och fritid 

Alcten 

Utdragsbestyrkande 
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KS§ 174 Dnr 2016/151.609 

Besvarande av motion (AA) anqaende utdkat anvandande 
av skollokaler 

Beslutsunderlag 
1. KS AU§ 130, 22 november 2016 
2. 'Ijansteskrivelse, 18 september 2016 
3. UN§ 76, 21 september 2016 
4. KF § 18, 1 mars 2016 
5. Motion, 24 febrnari 2016 

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

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

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

Motioniiren foreslar att fullmaktige ger utbildningsniimnden i 
uppdrag att utreda mojligheten att utnyttja befintliga och extema 
lokaler fore anskaffandet av tillfalliga paviljonger, samt utreda 
mojligheten att utnyttja befintliga lokaler genom andrade 
undervisningstider. 

Beslut 
K.ommunstyrelsen foreslar fullmaktige besluta att anse motionen 
besvarad genom att utbildningsnamnden har gett 
utbildningsforvaltningen i uppdrag att lopande planera for temporara 
lokallosningar samt att skapa langsiktighet i lokalplaneringen. Inom 
ramen for uppdraget iir det rimligt att undersoka om det iir mojligt, att 
som en atgard i kombination med flera, forandra undervisningstider 
om elevtalet framover kommer att oka pa ett sadant satt att befintliga 
lokaler inte ar tillrackliga, 

Justeringsmannens sign 
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Protokollet ska skickas till 
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Akten 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 175 Dnr 2016/109.620 

Besvarande av motion (SD) anqaende kvinno- och 
mansjourers mojliqhet att besoka hoqstadleskolcr 

Bes I uts u nderlag 
1. KS AU§ 131, 22 november 2016 
2. Tjansteskrivelse, 17 november 2016 
3. UN§ 75, 21 september 2016 
4. KF § 13, 1 mars 2016 
5. Motion, 8 februari 2016 

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

Motionaren foreslar att fullmaktige ger lamplig namnd i uppdrag att: 

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

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

Beredning 
KSAU§l31 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar fullmaktige besluta att anse motionen 
besvarad med hanvisning till att: 

1. Det finns inget som hindrar kvinno- och mansjourer att komma ut 
och informera pa skoloma, 

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

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

Justeringsmiinnens sign ~.Ji Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 176 Dnr 2016/017.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Beslutslista for kommunstyrelsen (inklusive delegationsbesluten) 

30 november 2016 

Redoqorelse 
Kommunstyrelsen tar del av foljande delegationsbeslut fattade under 
perioden 2016-09-06- 2016-10-10: 

• Forordnande av tjanstefbrattande kommunchefunder ordinarie 
Befattningshavares ledighet (kommunchefsbeslut). 

• Omfordelning av budgetmedel enligt Mal och Budget 2016 
avseende kapitalkostnader och okade driftkostnader byggnation 
Vislandabad (se sid 25, rubrik Strateg/'ska atgarder, bifogas 
utdrag). Ar 2016 tillfors 750 tkr (halvarseffekt) i budgetram till 
kultur- och fritidsavdelningen, inom kommunledningskontoret 
(KS) och ytterligare 750 tkr ar 2017 for helarseffekt, Finansering 
gors fran strategiska anslaget (kommunchefsbeslut). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkanna redovisningen av 
delegationsbeslut for perioden 2016-10-11 -2016-11-30. 

Protokollet ska skickas till 
Alden 
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KS§ 177 

Meddelanden 

Dnr 2016/016.000 

Beslutsunderlag 
1. information om Boverkets Bostadsrnarknadsenkat och Plan-, bygg- och 

tillsynsenkat 2017, 16 november 2016 
2. Beslut fran Lansstyrelsen i Jonkoping angaende ersattning for att starka 

och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt 
§ 37a forordning 2010:1122, 15 november 2016 

3. Information fran Migrationsverket om statliga ersattningar, 10 november 
2016 

4. Minnesanteckningar fran invanardialog Grimslov tema trygghet, 14 
november 2016 

5. Cirkular fran Sveriges kommuner och landsting angaende kommunala 
ansvarsataganden for egna hem och smahus i bostadsrattsform, 3 
november 2016 

6. Sammantradesprotokoll, Varends raddningstjanstforbund, 1 november 
2016 

7. Samrads handling frdn Vaxjd angaendefordjupad oversiktsplan for 
Alvesta tatort, 1 november 2016 

Kommunstyrelsen tar del av foljande meddelanden: 

• information om Boverkets Bostadsmarknadsenkat och Plan-, bygg- och 
tillsynsenkat 2017 

• Beslut fran Lansstyrelsen i Jonkoping angaende ersattning for att 
starka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter enligt § 37a forordning 2010:1122 

• Information fran Migrationsverket om statliga ersattningar 
• Minnesanteckningar fran invanardialog Grimslov tema trygghet 
• Cirkular fran Sveriges kommuner och landsting angaende kommunala 

ansvarsataganden for egna hem och smahus i bostadsrattsform 
• Sammantradesprotokoll, Varends raddningstjanstforbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar de redovisade meddelandena i protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 
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KS§ 178 Dnr 2016/008.000 

Ovriga arenden 
Benny Lundh Johansson (SD) staller fraga om vaccinering mot 
smittsamma sjukdomar. 
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