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Ajournering  för fika mellan Fg 143 och fl 139, klockan 10:20-10:30.

Justeradeparagrafer 55 130157

Paragrafernabehandladesifö1jandeordning:  5g 130-138, Fg 142,
5g 149-153, g 143, gg 139-141, 5g 146-148, g5 144-145, 55 154-157.

Beslutande

ledamöter

Ej tjänstgörande
ersättare

Utses att justera

Övriga deltagare

Per  Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)  l:e  vice  ordförande

Thomas  Johnsson  (M)  2:e  vice  ordförande

Rose-Marie  Larsson  (S)

Frida  Christensen  (S)

Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP),  ersättare  för  Birgit  Andersson  (MP)

Mikael  Johansson  (M)

Helen  Andersson  (C),  ersättare  för  Cristina  Haraldsson  (C)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Börge  Nielsen  (V),  ersättare  för  Kauko  Antbacke  (-)

Rolf  Marklund  (S),  ersättare  för  Benny  Lundh  Johansson  (-)

Edina  Maslac  (S)

Mikael  Johansson  (M)

Kristiina  Kosunen  Eriksson,  kormnunchef

Sandra  Mowide,  kommunsekreterare

Karolina  Olsson,  praktikant

ChristinaUtterström,  ekonomichef  %% 139-141, Fg 143
Fredrik Wärn, verksarrföetschef :4143
Lena  Cederlund,  ekonom  Fy 143

Mario  Jonjic,  planarkitekt  Fg 146

Karolina  B)ers,  planarkitekt  Fg 147

Patrik  Karlsson,  planarkitekt  ES) 148
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Tid och plats för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  15 november  2017  klockan  12:00  på

kornmun1edningsförva1tningen  i Alvesta  kormnun

Mikael  Johansson  (M)

Anslagsbevis

Protokollet  för  kornmunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkämiagivits

genom  anslag  på  koimnunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunstyrelsen

2017-11-14

2017-11-17-2017-12-08

K%ffi,u ffigsförvaltningen, Ålvesta kormnun
Mowide

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g 130

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  utskickad  dagordning  kan
godkämias  och  behandlas  på dagens  sammanträde:

1.  Närvaro

2. Val  av justerare

3. Fastställande  av dagordning

4. Infon'nation  från  ordföranden

5, Inforination  från  kormnunchef

6. Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

7 . Information  om  sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  koinrnun  per  september  månad
2017

8. Val  av representant  till  Winnet
9 . Val  av representant  till  Luftvårdsförbundet

10 . Val  av begravningsombud

l1.  Framställan  från  omsorgsnämnden  och  nämnden  för  individ-  och
familjeomsorgen  angående  omorganisation  av socialpsykiatrin

12. Beslut  om  kornrnunstyrelsens  verksamhetsplan  med  internbudget  2018
13. Beslut  om  kommunövergripande  internkontrollplan  för  år 2018
14. Beslut  om  kommunstyrelsens  internkontrollplan  2018
15. Beslut  om  skattesats  för  år 2018
16.  Förslag  till  riktlinjer  för  resursförde1ningsmode1l  avseende  volyrnförändringar

gällande  utbildningsnämnden

17. Ekonomisk  manadsrapport  för  koinmunstyrelsen  per  september  månad  2017
18. Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kotnrnun  per  september  månad  2017
19. Remiss  om förslag  till  nationell  plan  för  transportsystemet  2018-2029
20. Beslut  om  grönstmkturprogram  för  Alvesta  tätort
21. Fördjupad  översiktsplan  för  Alvesta  kormnun
22. Besvarande  av motion  (AA)  om  korsningen  som  Trafikverket  glömde
23. Besvarande  av medborgarförslag  angående  tillgång  till  frilufts-  och

skidanläggningen  i Hanaslöv  för  komrnunens  skolor
24. Besvarande  av medborgarförslag  angående  bussturer  till  och  från

Hanaslövsbacken

25. Svar  på skrivelse  från  revisorerna  avseende  frågor  av principiell  betydelse
26. Revidering  av reglementet  för  nämnden  för  myndighetsutövning  med  anledning

av ny  lag  om  elektroniska  cigaretter  och  påfy1lningsbehå11are
27. Beslut  om  näringslivspolicy  och  näringslivsstrategi

28. Revidering av rikt1in3er för priser, stipendier och utmärkelser
29. Revidering  av rerföållningstaxa  för  hushållsavfall  för  år 2018
30. Ovriga  ärenden

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediei'ing Utdragsbestyi'kande
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Kommunstyrelsen  beslutar  att godkämia  ordförandens  förslag  till

dagordning.

Justei'ingsmännens  sign  Bes)utsexpedie+'ing Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-14

KSg131

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Ordföranden  inforrnerar  kormnunstyrelsen  om  aktuella  frågor/ärenden
i korru'nunen.  Ordföranden  informerar  bland  annat  om:

*  Ägarsamråd  med  Wexnet.  Wexnet  presenterade  sin  plan  om
forcering  av utbyggnaden  till  2020.

*  Möte  med  Moheda  hembygdsförening  om  projektet  "Ryrnliga
rummet".  Hembygdsföreningen  önskar  få hjälp  med
medfinansiering  av det  projektet.

*  Dialog  med  IP-Only  om  bredbandsutbyggnad.

*  Invånardialog  i Moheda.  Frågor  som  diskuterades  var  bland  anriat
skolan,  bostäder  och  trygghet.

*  Möte med Arbetsmiljöverket,  som har giort inspektion på några
av komrnunens  särskilda  boenden.

*  Utbildningsdag  på länsstyrelsen  om  vikten  av ANDT-arbete.

*  En avsiktsförklaring  har  tecknats  med  NCC  om  byggnation  i
Sjöparken.  NCC  avser  att  bygga  cirka  80 hyreslägerföeter.

*  Ordföranden  har  fått  infornnation  om  att bygglov  om  20 parhus
har,  eller  komrner  att, lämnas  in  för  bostadsrätter  på Gitarrvägen.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Justeringsmärmens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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KS g 132

Information  från  kommunchef

Redogörelse

Kormnunchefen  inforrnerar  bland  aruiat  korru'nunstyrelsen  om

följande:

*  En  medarbetarenkät  har  skickats  ut  till  alla  ti11svidareanstä11da  i

kom+'nunen.  I slutet  av  jatmari  20181evereras  resultatet  av

undersökningen  till  kommunen.  Personalavdelningen  planerar  för

att arbeta  vidare  med  vad  som  frarnkorm'ner  av  resultatet  av

enkäten,

*  Den23-24november2017kormnerdetattgenomförasett

chefsinternat  i Karlshamn.  Då  koinrner  komrnunens  chefer  att

diskutera  värdegrund,  budgetfömtsättningar  och  ledarskap.

Beslut

Koimnunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeiingsmännens  sign  Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-11-14

KS 5133 KS 201  7/06'1.002

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteslaivelse  från  kormnun1edningsförva1tningen,  daterad  den
2 november  2017.

2. Delegationsbes1ut14/2017somfattatsavekonomichef.

Redogörelse

Enligt  koimnunallagen  får  en nämnd  delegera  sin  beslutanderätt.
Delegerad  beslutanderätt  innebär  att nämnden  överlåter

beslutanderätten  ivissa  ärenden  till  en delegat.  Delegaten  fattar  beslut
på näinndens  vägnar  och  besluten  har  sarmna  rättsverkan  som
nämndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska redovisas
till  näinnden.

Sedan  kommunstyrelsens  senaste  sammanträde  den 17 oktober  2017
har  det fattats  ett delegationsbeslut  av ekonomichefen  inom

komrnunstyrelsens  verksamhetsområde.

*  Delegationsbeslut  14/2017  -  Tecla'iande  av borgen  för  Allbohus
Fastighets  AB  i samband  med  omsättning  av lån  för  59 000  000
kr.

Beslut

Kommunstyrelsen  godkäm"ier  redovisningen  av fattade
delegationsbeslut.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpedieiing

,i'M7

Utdi'agsbestyrkande

Sida
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KS g 134 KS 201  7/1 67.026

Information  om  sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  kommun
per  september  manad  2017

lnformationsunderIag

1.  Sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  kommun  per  september  månad
2017,  daterat  den 30 oktober  2017.

Redogörelse

Koinrnunstyrelsen  informeras  om sjukfrånvarostatistiken  för  Alvesta

kornmun per september månad 2017. Slukfranvaron för Alvesta
komrnun  per  september  2017  har  minskat  sedan  föregående  månad

gällande antal slukdagar  per smttanställd under senaste 12 månaderna.
En  minslaung  gällande  antalet  anställda  med  långa  sjukskrivmngar  s
Alvesta  komrnun  kan  noteras.

Uppgången  i sjukfrånvaron  på kornmun1edningsförva1tningen  och  på

förvaltningen  för sarrföällsplanering gällande antal s3ukdagar  per
smttanställd  beror  på enstaka  medarbetare  som  har  blivit

långtidssluka.  En minskad sjukfrånvaro på omsorgsförvaltningen  per
smttanställd  kan  noteras  för  tredje  manaden  s rad  medan  en uppgang

kan  noteras  för  förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg  som  kan
härledas  till  en omställningsprocess.  I övrigt  beror  en minskad
sjukfrånvaro  per  snittanställd  på förvaltningen  för  samhällsplanering
pa att en långhdss)uksknven  ater  ar 1 arbete.

Beslut

Kormnunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Justeringsmännens  sign

.ly,, '
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5135 KS 201  4/495.113

Val  av  representant  till  Winnet

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komi'nunstyrelsen,  daterat  den 8 juni  2016.

Redogörelse

Efter  att kommunstyrelsen  beslutade  att entlediga  Emma  Känno  från

sitt  uppdrag  som  representant  i styrelsen  Winnet  Kronoberg,  har

korru'nunstyrelsen  i uppdrag  att utse  en ny  representant.

Beslut

Koim'nunstyrelsen  beslutar  att:

1.  utse  Frida  Christensen  (S) som  representant  i styrelsen  Winnet  Kronoberg.

Protokollet  skickas  till

Frida  Christensen  (S)

Winnet  Kronoberg

Justeringsinännens  sign  Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g 136 KS 201  4/559.113

Val  av  representant  till  Luftvårdsförbundet

Redogörelse

Frida  Christensen  (S)  har  ombett  att bli  entledigad  från  sitt  uppdrag
som  representant  i Luftvårdsförbundet.  Kormnunstyrelsen  har  där'för  i
uppdrag  att välja  en ny  representant.

Beslut

Koinmunstyrelsen  beslutar  att:

1.  utse  Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)  till  representant  till  Luftvårdsförbundet.

Protokoll  skickas  till

Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)

Luftvårdsförbundet

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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KS g 137

Val  av  begravningsombud

KS 201  7/280.112

Beslutsunderlag

1.  Slaive1sefrånLänsstyrelsen,dateratden7september2017.

Redogörelse

Länsstyrelsen  liar  gett  korru'nunstyrelsen  iuppgift  att  föreslå  en
lämplig  person  för  uppdraget  som  begravmngsombud  med  uppgift  att
granska  begravningsverksai'rföeten.

När  en församling  är huvudman  för  begravningsverksamheten  ska
Länsstyrelsen  förordna  ett  begravningsombud  vars  uppgift  är att
granska  liur  församlingen  tar  till  vara  de personers  intressen  som  inte
tillhör  Svenska  kyrkan.

Länsstyrelsen  bör  utse  ett ombud  som  har  kunskap  och  förståelse  för
olika  religioner,  livsåskådningar  och  begravningsseder  och  som  har
god  kompetens  i ekonomiska  frågor.  Den  som  förordnas  som
begravningsombud  får  inte  ha sådana  kopplingar  till  Svenska  kyrkan
eller  annat  trossamfund  att opartiskheten  kan  ifrågasättas,  däremot  är
medlemskap  inget  hinder.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att  till  Länsstyrelsen  föreslå  Bertil  Olsson
(S) som  begravmngsombud.

Protokollet  skickas  till

Bertil  Olsson  (S)

Länsstyrelsen

Justeringsmämiens  sign

/'j[4

Beslutsexpediei'ing Utdi'agsbestyrkande
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KS g 138 KS 201  7/31  9.003

Framställan  från  omsorgsnämnden  och  nämnden  för

individ-  och  familjeomsorg  angående  omorganisation  av

socialpsykiatrin

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 31 oktober

2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  koinmun1edningsförva1tningen,  daterad  den 13

oktober  2017.

3. Protokoll  från  nämnden  för  individ-och  familjeomsorg,  daterat  den  25

september  2017.

4. Protokollfrånomsorgsnämnden,dateratden28september2017.

5. Utredningomsocia1psykiatriniAlvesta,dateradden8september2017.

6. Budgetkalkyl,  daterad  den  3 oktober  2017.

Redogörelse

På uppdrag  av förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg  ocli

omsorgsförvaltningen  har  en extern  utredare  utarbetat  ett förslag  om

ett helhetsansvar  för  socialpsykiatrin  i Alvesta  kommun.  Utredaren

bedömer  att det  finns  en betydande  potential  i att utveckla  stödet  och

insatserna  genom  en sammanläggning  av socialpsykiatrin  med  en

helhetsansvarig  namnd.  Omsorgsnämnden  och  namnden  för  individ-

och  familjeomsorg  har  behandlat  förstudien  i ärendet  under  våren

2017  och  beslutade  i samband  med  detta  att inriktningen  ska vara  att

verksamheten  inom  socialpsykiatrin  överförs  från  omsorgsnämnden

till  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg.  Förvaltningarna  fick  s

uppdrag  att vidare  utreda  frågan  inför  ett slutgiltigt  beslut  som

behöver  fattas  av kommunfullmäktige.

En  utredning  som  preciserar  överflytten  av verksarnheten  inom

socialpsykiatrin  från  omsorgsnämnden  till  näimiden  för  individ-  och

familjeomsorg  har  tagits  fram.  Utredaren  läinnar  förslag  på

ansvarsfördelning  mellan  omsorgsnämnden  och  nämnden  för  individ-

och  familjeomsorg  för  att överflytten  av huvudansvaret  för

socialpsykiatrin  från  omsorgsnämnden  till  nämnden  för  individ-  och

fami5eomsorg ska medföra positiva effekter för den enskilde.

Efter  en översyn  av reglementena  för  omsorgsnämnden  ocli  näinnden

för  individ-  och  familjeomsorg  föreslår  kommun1edningsförva1tningen

att följande  ändringar  görs  i nämndernas  reglementen,  för  att flytta

ansvaret  för  socialpsykiatrin  från  omsorgsnämnden  till  nämnden  för

individ-  och  familjeomsorg:

Justeiingsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Nuvarande

formulering

Ny  formulering

Reglemente  för

omsorgsnämnden
I  ] kapitlet I fi, ptmkt 3, tmder nibrikeri
"Ansvarsområde  "  står  det:

"3.  oinsorg  om  pei'soner  med  psykisk,  fysisk

och  intellekhiell  funktionsnedsättning"

I  l kapitlet  ] fi, punkt 3, mider rubriken

Ansvarsområde preslås  följande  fornudermg.'

"3.  omsorg  om  pei'soner  med  psykisk,  fysisk  ocli

intellekhiell  funktionsnedsättning,  ined  undantag

för  de uppgifter  som  anförtrotts  nainnden  för

individ-  ocli fami%jeomsorg gällande
socialpsykiatii."

Reglemente  för  nämnden

för  individ-  och

familjeomsorg

Finm  ingen  punkt  19inuvarande

reglemente.
I I kapr[let 5 fi, under rubrrken "Särskilda
trppgifter"  föreslås  att en punkt  19 laggs till  med
följande  fr»rnudering.'

"19. Socialpsykiatti,  med  rindantag för  pei'soner

med en kombination  av gei'iatrisk  oc]i

psykiatiisk  diagnos OC]] SO1I1 saintidigt  är i beliov

av särskilt  boende."

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  komrnunfullmäktige  besluta  att:

1.  Verksai'rföetenisocialpsykiatrininomAlvestakommunöverförs

från  omsorgsnämnden  till  nämnden  för  individ-  och

fami5eomsorg, med undantag för personer med en kombination av
geriatrisk  och  psykiatrisk  diagnos  och  som  samtidigt  är i behov  av

särskilt  boende,  fran  den 1 januari  2018.  Andringar  görs  i

respektive  nämnds  reglemente  motsvarande  beslutet.

2.  DetsamIadebudgetanslagetförverksamhetenpå12607tkr,en1igt

budget  2017,  ska  tillföras  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

vid  verksamhetsövergången.

Protokollet  skickas  till

Komrnun'fullmäktige

Justeiingsmäm'ienssign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5139 KS  201  7/242.040

Beslut  om kommunstyrelsens  verksamhetsplan  med
internbudget  2018

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31 oktober
2017.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförva1tningen,  daterad  den  23
oktober  2017.

3.  Förslag  på verksamhetsplan  med  internbudget  2018  för

kominunfullmäktige  och  kormnunstyrelsen,  daterad  den  8 november

2017.

Redogörelse

Koinnmnfullmäktige  beslutade  i juni  2017  en budget  för  2018  med  plan
2019-2020.  Budgeten  uinehåller  vision,  fokusområden,  resultatmål  och
resultatindikatorer  för  verksai'rföeten  samt  nettodriftram  och

investeringsram  för  näinnder  och  styrelse.

Nämnderna  och  kommunstyrelsen  ska,  inom  ramen  för  tilldelat

budgetanslag,  upprätta  en "Verksai'rföetsplan  med  internbudget",  vilken
utgör  planeringsverktyg  för  det  kornrnande  verksamhetsåret.  I

verksamhetsplanen  fastställer  nämnden,  tillika  kormnunstyrelsen,  bland

annat  egna  näinndmål  och  resultatindikatorer  som  bygger  på

kormnunfullmäktiges  resultatmål.

På dagens  sainrnanträde  informerar  ordföranden  Per  Ribacke  (S)  om  att

verksarrföetsplanen  med  internbudget  2018  har  ändrats  sedan

arbetsutskottets  möte.  Investeringen  för  en vammärkesplattforrn  har
tagits  bort  fran  internbudgeten.  Arendet  komrner  istället  att  komrna  upp
som  ett  eget  ärende  till  kommunstyrelsen  vid  ett  annat  tillfölle.

Beslut

Koimnunstyrelsen  beslutar  att  anta  verksamhetsplan  med  internbudget

för  2018  för  koinmunfullmäktige  och  kornrnunstyrelsen.

Protokollet  skickas  till

Komi'nunchef

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  kommunövergripande  internkontrollplan  för  år
2018

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  korru'nunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31 oktober
2017.

2.  Tjänsteskrive1sefrånkominunledningsförva1tningen,dateraddenlO

oktober  2017.

3. Förslag  till  kornrnunövergripande  internkontrollplan,  daterad  den  10
oktober  2017.

Redogörelse

Gällande  reglemente  för  intern  kontroll  beslutades  av

kormnunfullmäktige  i juni 2008 (KF fl 71/2008). Reglementet syftar
till  att säkerställa  att styrelser  och  nämnder  upprätthåller  en
tillfredsställande  intern  kontroll.  Enligt  reglementet  ska  även  en
kormnunövergripande  internkontrollplan  upprättas.  I febmari  2017

(KS FSI 9/2017) kompletterades reglementet med
förvaltningsövergripande  anvisningar  för  intern  kontroll.  Av
anvisningarna  framgår  bland  amiat  vilken  modell  för  riskanalys  som
ska  användas  vid  framtagande  av interkontrol1p1anen.  Riskanalysen
har  utgått  ifrån  en modell  om  sannolikhet  och  konsekvens  där  man  har
bedömt  sam'iolikheten  för  att en risk  inträffar  samt  hur  allvarlig
konsekvensen  blir  om  riskerna  inträffar.

Förslag  till  internkontrollplan  utgår  ifrån  ovanstående  modell,  där
bedömt  riskvärde  framgår  för  varje  systein/mtin  som  ska  kontrolleras.
Återrapportering  av uppföljning  av den  kornrnunövergripande

internkontro1lplanen  2018  görs  i febmari  2019.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  förslag  till
kormnunövergnpande  internkontrollplan  för  ar 2018.

Protokollet  skickas  till

Komrnunchef

Ekonomichef

Justeiingsmännens  sign Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  kommunstyrelsens  internkontrollplan  2018

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 31 oktober
2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  koinrnun1edningsförvaltningen,  daterad  den 10
oktober  2017.

3. Förs1agtil1internkontrol1planförkomi'nunstyrelsenförår2018,daterad

den  2 oktober  2017.

Redogörelse

Gällande  reglemente  för  intern  kontroll  beslutades  av

korm'nunstyrelsen i juni 2008 (KF 6 71/2008). Det syftar till  att
säkerställa  att styrelser  och  nämnder  upprätthåller  en tillfredsställande
intern  kontroll.

Enligt  reglementet  ska närru'id/styrelse  varje  år i samband  med
fastställande  av internbudget  anta  en särskild  plan  för  intern  kontroll.  I
februari 2017 (KS FB 9/2017) kompletterades reglementet med
förva1tningsövergripande  anvisningar  för  intern  kontroll.  Av
anvisningarna  framgår  bland  annat  vilken  modell  för  riskanalys  som
ska användas  vid  framtagande  av interkontro11planen.  Riskanalysen
har  utgått  ifrån  en modell  om  sannolikhet  och  konsekvens  där  man  har
bedömt  sannolikheten  för  att en risk  inträffar  samt  hur  allvarlig
konsekvensen  blir  om  riskerna  inträffar.

Förslag  till  inten*ontrollplanen  utgår  ifrån  riski'nodellen,  där  bedömt
riskvärde  framgår  för  varje  systern/mtin  som  ska  kontrolleras.
Återrapportering  av uppföljning  av komrnunstyrelsens  egna
internkontrollplan  2018,  gors  i febman  2019.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  förslag  till  komrnunstyrelsens
internkontrollplan  för  ar 2018.

Protokollet  skickas  till

Kommunchef

Ekonomichef

Justei'ingsmännens  sign  Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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Beslut  om  skattesats  för  år  2018

Ks  201  7/323.049

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 31 oktober
2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad  den IO
oktober  2017.

Redogörelse

Enligt  bestärm'nelserna  ikomi'nunallagen  ska  komrnunfullmäktige
fatta  ett beslut  om  koimnande  års skattesats  senast  i november.  Om
särskilda  skäl  föreligger,  får  koimnunfullmäktige  före  december
månads  utgång,  fastställa  en atu'ian  skattesats  än den  som  har  bestämts
tidigare.

Kommunfullmäktiges  beslut  om  "Mål  och  budget  2018  med  plan
2019-2020"  enligt  KF  F3) 50, 2017-06-19,  utgår  ifrån  oförändrad
skattesats  om 21 :42 per  skattekrona.  Skatteintäkterna  baseras  på
SKL:s  (Sveriges  Kornmuner  och  Landstings)  skatteunderlagsprognos
från  februari  2017.

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att
skattesatsen  för  år 2018  ska vara  oförändrad  ti1121,42  kr.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign
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Förslag  till  riktlinjer  för  resursfördeIningsmodell  avseende

volymförändringar  gällande  utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  koimnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31

oktober  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  komi'nunledningsförvaltningen,  daterad  den

30 oktober  2017.

Redogörelse

I koim'nunfuIlmäktiges  beslut  om  budget  2018  fick  kormnunstyrelsen  i

uppdrag  att "  utarbeta  och  besluta  om  en resursfördelningsmode11  som

hanterar  faktiskt  utfall  avseende  volyi'nförändringar  gällande  omsorgs-

näinnden  och  utbi1dningsnäinnden.  Den  finansiella  fömtsättningen

fiims  som  strategiskt  anslag".  I en tjänsteskrivelse  från

kommun1edningsförva1tningen,  daterad  den  30 oktober  2017,  redogörs

för  förslag  till  riktlinjer  för  resursförde1ningsmodel1en  avseende

volymförändringar  inom  utbildningsnämnden.

Av  tjänsteskrivelsen  framgår  bland  annat  att förslaget  till  den  så

kallade  "volyi'npengen"  delas  in i tre delar:  förskola,  grundskola  och

gyinnasieskola.  Av  skrivelsen  framgår  också  vilka  principer  som

volyrnpengen  föreslås  utgå  ifrån.

Yrkanden

1.  Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  förvaltningens  förslag  till

beslut.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Faststä11amode11,beskrivenikornmunledningsförvaltningens

tjänsteskrivelse  daterad  den  30 oktober  2017,  att gälla  från  och

med  budgetår  2018  jör  årlig  budgetjustering  mellan

koimnunstyrelsen  och  utbildningsnäinnden  vid

volyi'nförändringar  av antal  barn  och  elever  inom  nämndens

ansvarsområde.  Finansiering  görs  från  kormnunstyrelsens

strategiska  anslag  "Vo1yrnförändringar".

2.  Vo1yrnförändringarna  avser  både  volyrnökning  och

volymrninskning.

Justeringsinännens  sign  Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-11-14

3.  Avstäinning  och  reglering  av utbildningsnämndens  budget

utifrån  fastställd  modell  löpande  under  aktuellt  budgetår,

verkställs  av  komi'nun1edningsförva1tningen.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeringsinännens sign i Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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Ekonomisk  månadsrapport  T6r  kommunstyrelsen  per

september  manad  2017

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kormnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31 oktober.
2.  Tjänsteskrive1sefrånkoimnun1edningsförva1tningen,dateradden10

oktober  2017.

Redogörelse

Koinrnunstyrelsen  redovisar  inga  negativa  avvikelser  för  perioden

lanuan  till  september 2017. Prognosen för helårsutfallet  innebär en
positiv  budgetavvikelse  som  uppgår  till  +0,9  miljoner  kronor.

Avvikelsen  beror  på  att  inte  alla  planerade  personal-ocli

arbetsgivarpo1itiska  åtgärder  koimner  kunna  genomföras  under  år

2017  samt  att  avsatta  medel  för  utveckling  av arkivverksai'rföeten  inte
kommer  att  användas  fullt  ut  för  detta  år.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  den  ekonomiska

månadsrapporten  för  koimnunstyrelsen  per  september  månad  2017.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeiingsmämiens  sign Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per
september  månad  2017

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  koinmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31 oktober
2017.

2. Tjänsteslaivelse  från  komrnunledningsförva1tningen,  daterad  den  20
oktober  2017.

Redogörelse

I rapporten,  som  baseras  på utfallet  till  och  med  sista  september,  framgår  att
nämnderna  prognostiserar  ett underskott  på knappt  minus  29 miljoner

kronor, vilket är en förbättring på en mi5on kronor, jämfört  med förra
prognosen.  Samtidigt  moter  ett prognostiserat  överskott  pa gemensam
finansienng,  gemensamma  nettokostnader  och  en engångsintäkt  i form  av

en reavinst  för  byte  av kapitalförvaltare  på drygt  61 miljoner  kronor.  Detta
innebär,  netto,  en prognostiserad  budgetavvikelse  per  2017-12-31  på drygt
32 miljoner  kronor  jämfört  med  budgeterat  resultat.  Det  budgeterade
resultatet  för  2017  uppgår  till  drygt  12 miljoner  kronor  vilket  betyder  att
resultatet  prognostiseras  till  knappt  45 miljoner  kronor  för  2017.

Beslut

Kominunstyrelsen  beslutar  att godkänna  den  ekonomiska  månadsrapporten
för  Alvesta  kommun  per  september  månad  2017.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpedieiing Utdi'agsbestyrkande
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Remiss  om  förslag  till  nationell  plan  för  transportsystemet

2018-2029

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  koimnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31

oktober  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  samhällsplanering,  daterad

den 13 oktober  2017.

3. Remissförslag  från  Trafikverket,  daterad  den  31 augusti  2017.

Redogörelse

I en tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  samhällsplanering,  daterad

den 13 oktober  2017,  framgår  det att förvaltningen  ställer  sig  positiv

till  flera  av de förslag  som  Trafikverket  presenterar  i den  nationella

transportinfrastmkturplanen.

Förvaltningen  för  samhällsplanering  instämrner  ihuvudsak  med  de

förslag  som  Trafikverket  framställer  i den  nationella

transportinfrasttukturplanen.  Förvaltningen  ser positivt  på att ett

triangelspår  planeras,  vilket  möjliggör  en förei'iklad  hantering  av

godsrangering  samt  bidrar  till  en förbättring  av kapaciteteten  för  lokal-

och  fjärrtågen.  Dessutom  ser förvaltningen  mycket  positivt  på en

fortsatt  satsning  på Riksväg  25; Sjöatorp  - Alvesta  västra  som  också

inkluderar  en trafikplats.

Förvaltningen  för  sarrföällsplanering  ställer  sig emellertid  frågande  till

varför  ett partiellt  dubbelspår  mellan  Alvesta  och  Växjö  inte

prioriteras  när  det är en tydlig  satsning  på hållbart  resande  på en redan

vältrafikerad  järnvägssträcka.  Komrnunen  hemställer  således  att ett

dubbelspår  mellan  Alvesta  och  Växjö  upptas  i föreslagen  planperiod.

Avseende  nya  stambanor  för  höghastighetståg  förordar  Alvesta

kormnun  en östlig  dragning  men  kräver  oaktat  ett stationsstopp  i

Kronobergs  län.  För  cykelvägar  (längs  statliga  vägar)  avsätts  1,5

mdkr.  Dessa  medel  ska  bidra  till  cykelvägar  som ökar  möjligheterna

att cykelpendla  mellan  tätorter.  Emellertid  saknas  tydliga  riktlinjer  hur

dessa  skall  fördelas.

Åtgärder  för  att minska  buller  ges anslag.  Detta  gäller  dock  endast  för

befintlig  bebyggelse.  Alvesta  kommun  saknar  insatser  för  att minska

trafikbuller  s områden  som  amnar  exploateras  för  riy  bebyggelse.

Justeiingsmännens  sign  Beslutsexpediei'ing Utdragsbestyrkande
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1. Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

2.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  har  inkornmit  med  ett skriftligt  yrkande  som

imiehåller  en komplettering  till  arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  skriftliga  yrkande  återfinns  som  en bilaga

till  paragrafen  iprotokollet.

Beslutsgång

Ordförande  Per  Ribacke  (S) ställer  yrkandena  mot  varandra  och  finner

vta  acklamation  att kommunstyrelsen  beslutar  att bifalla  Thomas

Haraldssons  (C)  bifallsyrkande.

Votering  begärs  och  ska verkställas.

Votering

Ordföranden  konstaterar  att det finns  två  yrkanden  som

kormnunstyrelsen  bar  att ta ställning  till.

Ordföranden  inforrnerar  kommunstyrelsen  om att en ja-röst  är en röst

på Thomas  Haraldssons  (C)  bifallsyrkande.  En nej-röst  är en röst  på

Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  ändringsyrkande.

Efter  genomförd  votering  finner  ordföranden,  med  lO ja-röster  för

Thomas  Haraldssons  (C)  bifallsyrkande  och I ne)-röst  för  Lars-Olof

Franzens  (AA)  ändringsyrkande,  att korru'nunstyrelsen  beshitar  att

bifalla  Thomas  Haraldssons  (C)  bifallsyrkande.

Ornröstningsresu1tatet  återfinns  i en bilaga  till  protokollet.

Beslut

Komi'nunstyrelsen  beslutar  att översända  'förvaltningen  för

sarrföällsplanerings  yttrande  som  Alvesta  kornrnuns  remissvar  över

"Förslag  till  ny  nationell  plan  för  transportsystemet  2018-2029".

Protokollet  skickas  till

Trafikverket

Nämnden  för  samhällsplanering

Justeringsinännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Sammanfattning

Alvesta  kommun  instämmer  i huvudsak  med  de förslag  som  Trafikverket  framställer

i den nationella  transportinfrastrukturpIanen  (NTP).  Kommunen  ser  positivt  på att ett
triangelspår  planeras,  vilket  möjiggör  en förenklad  hantering  av godsrangering  samt
bidrar  till en förbättring  av kapaciteteten  för  lokal-  och fjärrtågen  Dessutom  ser

kommunen  mycket  positivt  på en fortsatt  satsning  på Riksväg  25; Sjöatorp  - Alvesta
västra  som  också  inkluderar  en trafikplats.

Den hårt  trafikerade  järnvägssträckan  mellan  Alvesta  och Växjö  orsakar  stora

störningar  i denvägbundna  trafiken  i Alvesta  tätort.  Åtgärder  för  att lösa problemet
krävs.  En första  åtgärd  är att lösa  planfrihet  i korsningen  på Länsmansbacken  genom
att sänka  järnvägen  för  att på så vis underlätta  byggnationen  av en planfri  korsning.

Nivåskillnaden  mellan  stationsområdet  och denna  korsning  är 5,07  m vilket  innebär
att en lösning  är tekniskt  möjig.

De nya direktiven  om att höghastighetsbanan  skall  inskränkas  till en maxhastighet
om 250  km/h  innebär  att nuvarande  stambana  kan utnyttjas  utan  att nya barriärer

skapas.  En utbyggnad  med  ett tredje  spår  mellan  Hässleholm  -  Mjölby  ger  omlandet
betydligt  bättre  möjligheter  att utnyttja  framtida  höghastighetståg.  Denna  variant
förordas  av Alvesta  kommun.

För  cykelvägar(längs  statliga  vägar)  så avsätts  1,5 mdkr.  Dessa  medel  ska
bidra  till cykelvägar  som  ökar  möjligheterna  att cykelpendla  mellan  tätorter.
Emellertid  saknas  tydliga  riktlinjer  hur  dessa  skall  fördelas.

Åtgärder  för  att minska  buller  ges  anslag.  Detta  gäller  dock  endast  för

befintlig  bebyggelse.  Alvesta  kommun  saknar  insatser  för  att minska
trafikbuller  i omraden  som  amnar  exploateras  för  ny bebyggelse

Årende

Järnvägar

Triangelspår

Alvesta  kommun  ser  positivt  på att ett  triangelspår  upptas  i den kommande
planperioden.  Kommunen  har  lange  patalat  vikten  av att atgärder  kravs  för
att bland  annat  Tå till effektivare  godstransporter.

Emellertid  anser  kommunen  att,  samtidigt  som ett triangelspår  tillkommer  bör  också
en utflyttning  av godsbangården  ske enligt  Trafikverkets  utredning  fran  2004.

I samband  med en sadan  lösning  och att vag 126  far  en dragning  utanför  tätorten

från  den nya planfria  korsningen  vid väg 25 Forsa  så löses  också  problemen  med
bomfällningarna  pa Blädingevagen  i centrala  Alvesta.

Höghastighetståg  (Ersätter:  Nya stambanor)

De nya direktiven  om att höghastighetsbanan  skall  inskränkas  till en maxhastighet
om 250 km/h  innebär  att nuvarande  stambana  kan utnyttjas  utan  att nya barriärer

skapas.  En utbyggnad  med ett tredje  spår  mellan  Hässleholm  -  Mjölby  ger  omlandet

fö7
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betydligt  bättre  möjligheter  att utnyttja  framtida  höghastighetståg.  Denna  variant
förordas  av  Alvesta  kommun.

Planfri  järnvägskorsning  (Ersätter  Partiellt  dubbelspår  Alvesta  -  Växjö  Gemla-Räppe)

Den hårt trafikerade  järnvägssträckan  mellan  Alvesta  och Växjö  orsakar  stora
störningar  i den vägbundna  trafiken  i Alvesta  tätort.  Åtgärder  för  att lösa problemet
krävs.  En första  åtgärd  är att lösa planfrihet  i korsningen  på Länsmansbacken  genom

att sänka  järnvägen  för  att på så vis underlätta  byggnationen  av en planfri  korsning.
Nivåskillnaden  mellan  stationsområdet  och denna  korsning  är 5,07 m vilket  innebär
att en lösning  är tekniskt  möjlig  genom  att sänka  ned järnvägen  till stationsområdet
niva.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-14

KS g 147 KS 201  7/300.21  g

Beslut  om  grönstrukturprogram  för  Alvesta  tätort

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  koinmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den

31 oktober  2017.

2. Tjänsteslaivelse  från  komrnun1edningsförva1tningen,  daterad

den 12 oktober  2017.

3. Protokoll  från  nämnden  för  sarnhällsplanering,  daterat  den

26 september  2017.

4. Förslag  till  grönstrukturprogram  för  Alvesta  tätort,  daterad

den 18 september  2017.

5. Kartbilagor,  daterade  den  4 oktober  2017.

6. Utlåtande  om  rermss,  daterad  den  4 oktober  2017.

Redogörelse

Nämnden  för  sarnhällsplanering  har  upprättat  ett förslag  till

grönstmkturprogram  för  Alvesta  tätort.  Grönstmkturprogrammet  ska

utgöra  ett kunskaps-  ocli  planeringsunderlag  i den fysiska  planeiingen.

Grönstmkturprograrmnet  ska också  definiera  ett gemensamt

förhållningssätt  avseende  den kommunägda  grönstmkturen  i Alvesta

tätort  med  närområden,  samt  definiera  grönstmkturens  möjligheter  ur

samhä11sbyggnadssynpunkt.

Förslag  till  grönstmkturprogram  har  varit  ute  på remiss  under  tiden

2017-08-23  - 2017-09-13.  Remissvaren  har  föranlett  mindre

förändringar  av f'örslaget,  främst  bestående  av förtydliganden  i

kartmaterial  och  text.

Den  26 september  2017  beslutade  nämnden  för  sarrföällsplanering  att

föreslå  kormnunstyrelsen  att besluta  att anta  grönstrukturprogram  för

Alvesta  tätort.

Beslut

Kormnunstyrelsen  beslutar  att anta  grönstmkturprogram  för  Alvesta

tätort.

Protokollet  skickas  till

Nämnden  för  sarrföällsplanering

Justeiingsmännenssign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotoko1l

Sammanträdesdatum

20"17-11-14
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KS g 148 KS 201  7/325.2'12

Fördjupad  översiktsplan  för  Alvesta  kommun

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 31

oktober  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  sai'rföäl1sp1anering,  daterad

den 13 oktober  2017.

3. Planbeskrivning,  daterad  den 13 oktober  2017

4. Plankarta,  daterad  den 13 oktober  2017

5. Särskilt  utlåtande,  daterad  den 13 oktober  2017

Redogörelse

Koinrnunstyrelsen  gav  2014-12-02  'förvaltningen  för

sarnhällsplanering  i uppdrag  att ta fram  ett förslag  till  "Fördjupad

översiktsplan  för  Alvesta  tätort".  Samrad  genomfördes  under  tföen

2016-06-10  till  2016-11-01.

Efter  samrådet  bearbetades  förslaget  och  koim'nunstyrelsen  tog  2017-

04-11  beslut  att det  förslaget  skulle  ställas  ut  för  granskning.

Granskning  genomfördes  under  tiden  2017-05-10  till  2017-08-21.

Efter  granskningstiden  har  inkomna  synpunkter  sarnmanställts  ocli

bemötts  i ett särskilt  utlåtande,  enligt  3 kap. 17 8;, plan-  och  bygglagen.

Inkoinna  synpunkter  har  endast  föranlett  små  ändringar  av

planförslaget,  att betrakta  som  endast  av redaktionell  karaktär.

Förvaltningen  för  sai'rföällsplanering  bedömer  att förslaget  är redo  för

antagande.

Yrkanden

1.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  har  inkoinmit  med  ett skriftligt  yrkande

som  im'iehåller  en komplettenng  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  sla'iftliga  yrkande  återfinns  som  en bilaga

till  paragrafen  iprotokollet.

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

beslut.

Beslutsgång

Ordförande  Per  Ribacke  (S)  ställer  yrkandena  mot  varandra  och  finner

via  acklamation  att  kommunstyrelsen  beslutar  att bifalla  Mikael

Johanssons  (M)  bifallsyrkande.

Justeiingsinännens  sign  Beslutsexpediering

/l"'

Utdragsbestyi'kande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-14

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  komrnunfullmäktige  besluta  att:

1.  Anta  planförslaget  enligt  3 kap  19 Fg plan-  och  bygglagen,

samt  godkänna  tillhörande  mil)ökonsekvensbesknvning

enligt 6 kap. mi13öba1ken.

Reservation

Lars-Olof  Franz6n  (A)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Protokollet  skickas  till

Korru'nunfu11mäktige

Justeringsmämiens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Yttrande  över Fördjupad  Översiktsplan  förAlvesta  tätort.

Vi vill behålla  den småskaliga  karaktär  som Alvesta  kommun  utgör.

Vi vill skapa och värna attraktiva  boende-  och livsmiljöer  för alla som bor i eller flyttar  till
Alvesta  Kommun.

Vi vill ge de bästa förutsättningar  för hållbara  transporter  både på väg och järnväg,  där
hänsyn  tas till miljön både i tätort  och  på landsbygd.

Vi vill säkra tillgången  till verksamhetsmark  utan att ge avkall  på boende-  och livsmiljön
för våra invånare  i Alvesta  Kommun.

Huvudpunkter  i vårt  yttrande  över  FÖP

Förbifart  väg  126

En utflyttad  väg 126 från Alvesta  tätort  innebär  inte enbart  att de miljöfarliga  utsläppen
minskar  utan också minskat  buller  vilket  möjliggör  för bostäder  på platser  som idag inte
går att bebygga.

Mark  för  utvidgat  bostadsbyggande  och  verksamhetsområden

Det är inte mindre  fritidsområden  som behövs  för alla invånare  på Spåningslanda.  Vi
förordar  att Spånens  friluftsområde,  öster om Spåningslandavägen  och norr  om
Gemlavägen,  ej skall upplåtas  till bostäderi  varken denna plan eller Tramtida.

Vi ser området  sydväst  om Alvesta  längs med den av vår Töreslagna dragning  av väg
126 och som ett framtida  verksamhetsområde  i samband  med en utflyttad godsbangård
med  triangelspår.  Se figur  1..

Alvesta  knutpunkt  för  gods-  och  persontrafik  på  järnväg

En separation  av stationsområdet  för persontrafik  och en terminal  för godstransporter
ger ökade möjligheter  för en förbättrad  och utökad tågtrafik.

En utflyttad godsterminal  vid Gustavsberg  söder om Alvesta  tätort  minskar  bullret  för
Alvestas  centrala  delar. Last och lossning  samt växling  av godståg  kommer  att ske
huvudsakligen  utanför  tätorten.

Detaljbeskrivning  av yttrandet

Vi anser  att den geografiska  avgränsningen  av den fördjupade  översiktsplanen  för
Alvesta  tätort  bör utvidgas  åt väster  och söder.

Infrastruktur  - vägar

Vi har funnit  en ur markanvändningssynpunkt  närmast  perfekt  förläggning  av  "Förbifart



Väst"  för  väg 126,  som  idag går  rakt  genom  Alvesta.  Den föreslagna  sträckningen,
som  innebär  en nybyggd  del på 5 km, samt  en del på 3 km av befintlig  väg  25 -  totalt
8 km "Förbifart  väst".  Den nya sträckningen  är blott  26 % längre  än dagens  sträckning
genom  Alvesta  (Allbogatan  -  Blädingevägen)  räknat  från  den norra  till den södra  för-
bindelsepunkten.  Förbifarten  berör  minimalt  antal  bostäder  på landsbygden  och frigör
ett stort  antal  bostäder  i tätorten  från de buller  och miljöproblem  en tung  och tät trafik
innebär.  Den nya vägdelen  (5 km) byggs  på mark  som  i huvudsak  är öppen  skogsmark
(minimal  andel  ängs-  eller  odlad  mark).  Sträckningen  går  till stor  del parallellt  med
befintliga  kraftledningsgator  och innebär  att inga nya barriärer  skapas.

Den nya delen  av väg 126  utgår  från  den av Trafikverket  planerade  planfria  korsningen
vid västra  infarten  till Alvesta  vid Forsa  och dras  i stort  sett  rakt  söderut,  tills  den möter
väg 126  söder  om Alvesta  strax  norr  om Hjälmaryd.  En bro byggs  över  järnvägen  strax
väster  om Forsdala,  (3,3 km från stambanan).

Med denna  sträckning  leds  förbifartstrafiken  från norr, öster  och väster  snabbt  söderut
förbi  Alvesta  eller  vice  versa.  För  trafiken  från norr  alternativt  söder  blir passagen  förbi
Alvesta  i tid kortare  än dagens  rutt via Allbogatan  -  Blädingevägen.

En förbifart  för  väg 126  väster  om tätorten  är en lösning  av trafik-  och bullerproblemen
för  trafiken  genom  Alvesta  tätort.  Genom  att förlägga  förbifarten  helt  och hållet  väster
om tätorten  spara  vi boendemiljön  för  alla delar  av västra  Alvesta.  Dessutom  för bätt-
ras miljön  längs  Allbogatan  -  Blädingevägen,  Värnamovägen  och Fabriksgatan.
Obebyggda  tomter  kan bebyggas  genom  denna  åtgärd.  Den nya mindre  krävande  bull-
lernormen  som  fastställts  i riksdagen  för  bostäder  medger  detta.

Det  betyder  också  att man nyttjar  den av Trafikverket  långt  framskridna  planfria  kors-
ningen  vid västra  infarten.  Samtidigt  är det ganska  klart  att Trafikverket  inte kommer  att
acceptera  en ny avfart  vid Sköldstavägen  några  hundra  meter  bort.

I Östra  Alvesta  föreslår  vi en förlängning  av Fornvägen  från Spåningslandavägen  till
Växjövägen  -  dvs  en Ostlig  ringled  från Fornvägen  (parallell  med  och öster  om
Stallvägen  och Åsenlundsvägen).  I första  etappen  byggs  vägen  fram  till Gemlavägen  -
i andra  etappen  byggs  den fram  till Växjövägen  över  Växjö-järnvägen.
I förslaget  ingår  en planskild  korsning  med  järnvägen  för  Aringsåsvägen  till Växjövägen
för  att öppna  upp förutsättningarna  för  östra  Alvesta  att nå centrala  Alvesta  utan stopp
vid järnvägsövergångarna.  Se figur  2.

Vi föreslår  också  att en nordlig  förbindelse  byggs  från Tallvägen  till Allbogatan  med
planfrihet  över  Lekarydsån  och Södra  stambanan  på samma  grund  som  föregående
förslag.

Den föreslagna  dragningen  av en industrigata  för verksamhetsområdet  mellan
Orrakullen  och Björnstorp  är nödvändig  för de verksamheter  som  kommer  att finnas
där, men vi förespråkar  inga  avfarter  från  väg 25 in på Sköldstavägen  då en ny planfri
korsning  kommer  att byggas  av Trafikverket  bara  några  hundra  meter  bort. Dessutom
skapar  denna  lösning  en problematisk  korsning  vid Värnamovägen.  Denna  väg bör
planeras  i förhållande  till det  befintliga  bostadsområdet  Påvelsgård,  dvs  bostadsring-
arna  vid Odlingsvägen,  så att minsta  möjliga  inverkan  görs  på boendemiljön.

Att  nyttja  denna  sträckning  som  en lösning  på framtida  dragning  av väg 126  anser  vi
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inte kommer  att innebära  förbättringar  för trafiken  till och från  väg 25. Vi vill att denna
del i planen  tas bort.

Infrastruktur  - järnväg

Vi vill verka  för  att Alvesta  som  knutpunkt  för både  gods-  och persontrafik  på järnväg
skall  utvecklas  och skapa  fler  arbetstillfällen  för  kommunens  invånare.  Med  den
utveckling  som  sker  med  webbhandeln  skulle  fler  företag  kunna  etablera  sig i Alvesta
för att ha nära  till en fungerande  godshantering,  samtidigt  som  våra  invånare  skall
kunna  pendla  till jobb  eller  göra  tjänstresor  eller  fritidsresor  till olika  resmål.

En utbyggd  station  för  persontrafik,  samtidigt  som godsbangården  förläggs  strax  söder
om tätorten  med triangelspår  med anslutning  både  söder-  och norrifrån  mot  väster  eller
vice  versa,  ger  en lösning  som  bör planeras  och projekteras  redan  nu.

Med det  av dåvarande  Banverkets  förslag  om ett dubbelt  triangelspår  strax  norr  om
den av oss  föreslagna  godsbangården  skulle  i stort  sett  all tågtraFik  kunna  flyttas  från
de hårt  belastade  plankorsningarna  vid Blädingevägen  och Forsdalavägen.  Enbart  tra-
Tik till och från Vida  Timber  skulle  kräva  bomfällning  i framtiden.

FÖP-planen  föreslår  ett kort  triangelspår  i stationsområdets  södra  delsamtidigt  som
man inte förorda  en utflyttning  av godsbangården.  Detta  innebär  att två stora  industri-
byggnader  måste  awecklas  och en ännu  bredare  järnvägsövergång  skapas  med stora
svårigheter  att lösa  de redan  idag långa  väntetiderna  vid bomfällning.

Vidare  blir  detta  korta  triangelspår  alltför  kort  för  att kunna  nyttjas  som  väntespår  för  fri
trafik  på den enkelspåriga  kust-  till kustbanan.  Det betyder  att det  krävs  ett  cirka  1200
meter  långt  sidospår  för  godstågen  i väntan  på fritt  spår  och det  är inte säkert  att detta
ändå  är tillräckligt  enär  traTiken  på stambanan  också  innebär  ett hinder  i form  av tidta-
beller  som  gör  att man inte kan parera  på samma  sätt  som  en ny godsbangård  skulle
kunna  göra.  En sådan  investering  går  dessutom  aldrig  att räkna  hem  samhällsekono-
miskt  då den enbart  betjänar  väntande  tåg.

Den ökade  persontrafiken  på Alvesta  station  innebär  också  att godsbangården  måste
awecklas  för  att ge plats  för  fler  persontågslägen.  Andra  utredningar  som  t.ex.  stamba-
nan.com  tagit  fram  ger  entydigt  samma  svar. Planförfattarna  har inte alls tagit  fasta  på
denna  problematik.  En sådan  åtgärd  skulle  innebära  att spår  9 - 13 kunde  awecklas
och ge plats  för nya parkeringsplatser  och skapa  möjligheter  för byggnation  av kontors-
byggnader  längs  Sjögatan.

FÖP-förslaget  att anlägga  dubbelspår  till Växjö  norrut  på västra  sidan  av den befintliga
stambanan  är negativt  för inte bara  boendemiljön  utan också  rent  logistiskt.  Resultatet
skulle  medföra  stora  ingrepp  genom  att Lilla  Järnvägsgatan  tas i anspråk  med negativa
resultat  i boendemiljön.  För  övrigt  går  det  inte att inrymma  båda  dessa  spår  framför
stationen.

Motivet  för  ett dubbelspår  till Växjö  skulle  vara  höghastighetsbanan,  men  om den kan
bli aktuell  så är den tilltänkta  dragningen  via Värnamo  och inte Växjö.  Dessutom  sän-
ker  förslaget  helt  den befintliga  järnvägssträckan  mellan  Växjö  och  Alvesta  med
mötesspåren  i Räppe  och Gemla.  Den senare  med  en nyöppnad  station  som  plötsligt
skul)e  stå helt  utan trafik.  Vi förorda  dMör,  att om dubbelspår  i framtiden  skulle  bli
aktuellt,  en dragning  via Gemla  - Räppe.



För  Alvestas  del innebär  förslaget  också  att markområdet  söder  om väg 25 sku1le

genomkorsas  av ett bitvis  9 m djup och åtminstone  20 meter  bred ravin. Vidare  skulle
sjön Spånen  i sin norra  del tvingas  fyllas ut i två vikar  för att göra järnvägen  möjig.

Järnvägen  skulle  bli en barriär  för fritidsFolket  och ställa  till stora  problem  för

Hanaslövsområdet  med bl.a. dess  snötillverkning,  samtidigt  som alla ridintresserade  i
Alvesta  Ridklubb  skulle  få sina möjligheter  starkt  begränsade.

Av bland annat  ovanstående  skäl föreslår  vi att dubbelspåret  norrut  mot Växjö  tas bort
ur planen.  Likaså  när det gäller  det korta triangelspåret  och dess  väntespår  inne  i

Alvesta.

Bostadsområden

Öster  om denna  Östliga  ringled  kan nya bostadsområden  skapas  söder  om "gamla
Gemlavägen".  Se figur  2.

Eventuella  utredningsuppdrag  för de föreslagna  områdena  öster  om Spåningslanda-

vägen  in i befintligt  rekreationsområde  med nylagt  el-ljusspår  och andra  leder  vill vi

avföra  ur planarbetet.  Motivet  är att i takt med att Spåningslandaområdet  byggs  ut

krävs inte mindre  rekreationsområden.  Oster  om Spåningslandavägen  skall bibehållas
för det rörliga  Triluftslivet.

Vid Sjölyckan  intill det nyligen  anlagda  promenad/motionsspåret  vill vi ta bort beslutet
om planlagd  mark  för bostäder  för att i stället  förlänga  grönområdet.  Vi vill därmed  upp-

rätthålla  strandskyddet  för ett viktigt  rekreationsområde.

Nya bostadsområden  längs  Gemlavägen  kan skapas  om återvinningsanIäggningen

flyttas  från befintlig  plats. Läget  är ur logistisk  synpunkt  felaktigt  enär  mycket  tung trafik
rör sig till och från anläggningen.  Söder  om Gemlavägen  finns  goda  möjligheter  att
skapa  flera bostadsområden.  Vi föreslår  att utredningsarbeten  om detta ges i den nya

planen.

Sammantaget  är det viktigt  att Alvesta  slår  vakt  om sin karaktär  med småskalighet  -

bra boendemiljö  med luffiga  omgivningar.  Vi har de ytor  som behövs  för ökat  boende
utan att tillgripa  höga bostadsfastigheter.  Maximalt  3-4 våningar  bör vara riktlinjen
också  för framtida  byggnationer.

Förslaget  på förtätning  av centrumkärnan  för att göra centrum  mer  levande  är i ett mot-

satsförhållande  till att man vill behålla  småstadskaraktären.  Att ersätta  de sex fastighe-

terna  i kvarteret  Borgmästaren  med en kvarterstruktur  i flera  våningar  är en utveckling
tvärs  emot  den småstadskaraktär  vi eftersträvar.  Vill man förtäta  så bör det i första

hand göras  på obebygd  tomtmark  medan  ett levande  centrum  inte enbart  skapas
genom  fler bostäder.

En annan  riktlinje  som bör eftersträvas  är att nya bostäder  skapas  på sådana  villkor  att

hyrorna  hålls på en sådan  nivå att brukarna  har råd med hyressättningen.  Det innebär

bland annat  att grundkostnaderna  knappast  ha råd att inhysa  koncept  som påbyggna-
der av t.ex. ICA eller  rivning  av fastigheter  som kvarteret  Borgmästaren.



Verksamhetsområden

Verksamhetsområdet  norr  om Spåningslanda  vid väg 25:s  södra  sida  kommer  att kon-
kurrerar  med  boendemiljön  i ett utbyggt  Spåningslanda-område.  Vi bör  så långt  som
möjligt  undvika  att verksamhetsområden  skapas  utan rejäla  skyddsområden.  Detta
område  får inte heller  inkräkta  på det rörliga  friluftsliv  som  har sin förbindelselänk  i
områdets  östra  del.

Vi föreslår  också  att norra  sidan  av väg 25 på sträckan  Orrakullen  - Sköldstavägen  blir
föremål  för  utredning  om nytt  verksamhetsområde.  Här  utgör  den nya plankorsningen
vid Forsa  en bra infart  till detta  område.

Vi föreslår  att nya verksamhetsområden  planeras  sydväst  om Alvesta  i anslutning  till av
oss föreslagna  sträckningen  av väg 126  och triangelspåret  mellan  stambanan  och kust-
till kustbanan.  Här  kan stora  ytor  anslås  till verksamhetsområde  med  möjigheter  till
spåranslutning  och bra väganslutning  via ny dragning  av väg 126.  Se figur  1.

Centrummiljön

Vi tvingas  acceptera  att centrumhandeln  för en tynande  tillvaro  med  Växjö  handelsplat-
ser  som  en stor  och aktiv  part  också  i framtida  handel.  Från en aktiv  kommers  i Alvesta
centrum  på 50-60  talet  har  en livskraffig  centrumhandel  fått  stå tillbaka  för  stormarkna-
derna  och framöver  en än hårdare  marknad  med en tilltagande  webb-handel.  Vi är inte
ensamma  om att uppleva  detta.  Betydligt  större  centrum  än Alvesta  upplever  idag en
förändrad  bild av konsumtionen.  Att  förändra  stadskärnan  genom  t.ex.  gågata  är till
ingen  nytta  utan snarare  tvärtom.  Tillgängligheten  är det  enda  vi har kvar  som  drivkraft
för  konsumenten  att besöka  Alvesta  centrum.

Att  inrikta  sig på cafå-  och restaurangverksamheter  för  att få folk  att öka benägenheten
att besöka  centrum  kunde  vara  lowärt  om vi inte  redan  idag har  en betydande  del av
utbudet  just  i det  skrået.  Ytterligare  etableringar  skulle  förmodligen  bara  resultera  i att
annan  sådan  verksamhet  skulle  få ta konsekvenserna.
Vi föreslår  därför  att gågata  i Alvesta  centrum  tas ur planen.

Däremot  biträder  vi förslaget  om förändring  framför  kommunhuset  så att centralgatan
får  samma  bredd  och utformning  från  ICA  till stationshuset.

Rekreations-  och  grönområden

I förslaget  föreslås  en rad åtgärder  för  att bygga  ihop  Virdavallen  och Virda  Bad och
Sportcenter.  Något  som  vi har  starka  betänkligheter  emot.  Vi ser  att anläggningar  som
scen  och motionsslinga  redan  finns  i närbelägna  Hagaparken  och att dessutom  ett
längre  el-belyst  motionsspår  finns  i Hjortsberga.  Vi ser  också  att nya promenadstigar
föreslås  bland  annat  längs  Lekarydsån  och runt  Kloster  samtidigt  som  vi har  redan
mängder  av dylika  spår  i områderna  som  kräver  krafttag  för  att hålla  i stånd.  Vårt  för-
slag är att man koncentrera  sina  krafter  på redan  befintliga  anläggningar  som
Hagaparken,  Spånenområdet  och Hanaslöv.  När  det  gäller  Virdavallen  finns  det  ett
redan  utarbetat  dokument  gjort  tillsammans  med fi5reningarna  kring  anläggningen,  som
dock  inte har  antagits  av kommunen.  Likaledes  finns  ett sådant  dokument  angående
framtida  satsningar  i Hanaslöv.  I planbeskrivningen  saknas  därför  mycket  av det  som
föreningslivet  anser  viktigast  i framtida  satsningar.  Vårt  förslag  är att koncentrera  sig till



utvecklingen  av de redan  befintliga  grön-  och fritidsområderna.

Övriga  synpunkter

Vi vill genomföra  en utredning  om P-platsbehovet  i centrala  Alvesta  på kort  och lång
sikt,  fi5r att undvika  de problem  som  uppstår  i Växjö,  när stan  förtätas  och byggs  på höj-
den.

Vi vill utreda  en möjlig  flytt  av återvinningsanläggningen  på Aringsås  till ett nytt  läge  på
av oss föreslagna  verksamhetsområdet  sydvästr  om Alvesta  med  bra logistiskt  läge  för
både  järnvägs-  som  biltransporter.  I ett sådant  läge  kunde  den gamla  återvinningsan-
läggningen  bli ett tillskott  för  det rörliga  frilufislivet.

/l/')
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Kommunstyrelsen

KS g 149 KS 201  7/232.519

Besvarande  av  motion  (AA)  om  korsningen  som

Trafikverket  glömde

Beslutsunderlag

6. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 31 oktober

2017.

7. Tjänsteskrivelse  från  korru'nun1edningsförva1tningen,  daterad  den 12

oktober  2017.

8. Protokoll  från  nämnden  för  samhällsplanering,  daterat  den  26 september

2017.

9. Motion,  daterad  den 5 juni  2017.

Redogörelse

I en motion  från  Lars-Olof  Frat"6n  (AA)  redogörs  för  att  kommunen

skyndsamt  bör  ta kontakt  med  Trafikverket  och  försöka  påverka  dem

till  att sänka  högsta  tillåtna  hastigl'ieten  från  IOO krn/tim  till  70 kin/tim

Värnamovägens  utfart  vid  väg  25. Denna  hastighetssänkning  gjordes

under  den  tid  som  del  av Allbogatan  (norra  infarten)  var  avstängd.

Förvaltningen  för  samhällsplanering  anger  att Alvesta  koimnun  inte

har  rådighet  över  korsningen  e'ftersom  Trafikverket  är väghållare  och

därmed  bär  ansvaret  för  trafiksituationen.  Motionärens  synpunkter  har

dock  'fön'nedlats  till  Trafikverket  för  käi'u"iedom.  Förvaltningen  för

samhällsplanering  anger  också  att de kornmer  i det  framtida

samarbetet  med  Trafikverket  kommer  att beakta  motionärens

synpunkter.

Nämnden  för  samhällsplanering  beliandlade  ärendet  på sitt

sarmnanträde  den  26 september  2017.  Nämnden  beslutade  då att

förvaltningen  för  samhällsplanering  ska beakta  motionärens

synpunkter  1 vidare  kontakt  med  Trafikverket.  Nämnden  beslutade

också  att motionen  anses som  besvarad.

Beslut

Kominunstyrelsen  föreslår  att kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Nämnden  för  sainhällsplanering  ska beakta  motionärens  synpunkter  i

vidare  kontakt  med  Trafikverket.

2,  Motionen  anses som  besvarad.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullrnäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Besvarande  av  medborgarförslag  angående  tillgång  till

frilufts-  och  skidanläggningen  i Hanaslöv  för  kommunens

skolor

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  koim'nunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31

oktober  2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  koimnun1edningsförva1tningen,  daterad  den

12 oktober  2017.

3. Förslag  till  beslut  från  utbildningsnämnden,  daterat  den 26

september  2017.

4. Förslag  till  beslut  från  hiltur-och  fritidsnämnden,  daterat  den 1l

september  2017.

5. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterad  den

12 juli  2017.

6. Medborgarförslag,dateratden27oktober2015.

Redogörelse

I ett medborgarförslag  daterat  den  27 oktober  2015  framförs  önskemål

om ökat  nyttjande  av Hanaslövs  föluftsområde  för  skolorna  i Alvesta

kommun.  Författaren  av medborgarförslaget  skriver  vidare  att hon

önskar  att  Alvesta  kormnun  förhandlar  fram  rabatterade  priser  för

utförsåkningen  med  Friluftsfrämjandet  och  skiduthyraren,  detta  för  att

skolornas  tillgång  till  anläggningen  ska öka.  Författaren  skriver  även

att andra  kornmuners  skolor  nyttjar  anläggningen  i högre  grad  än vad

skolorna  iAlvesta  kornmun  gör.

Medborgarförslaget  har  beretts  av både  utbildningsnärru'iden  och

kultur-  och  fritidsnämnden,  vars  förvaltningar  utarbetade  en

gemensam  tjänsteskrivelse  i ärendet.

Kultur-och  fritidsförva1tningen  äger  och  förvaltar  Hanaslövs

friluftsoimåde.  Ansvaret  för  drift  och  skötsel  ligger  därför  på kultur-

och  fritidsförva1tningen,  genomförandet  sker  dock  inära  samarbete

med  bl.a.  Friluftsfrämjandet  Alvesta  och  Alvesta  SOK.  Det  är de båda

föreningarna som bemai'inar liftar och försä5ning m.m. Priser för
liftkort  är beslutade  av kornrnunfullmäktige.  När  det gäller

skiduthyraren  så är det en privat  aktör  som  svarar  för

uthyrningsverksamheten.  Kultur-ocli  fritidsförvaltningen  är positiv  till

samtal  med  utbi1dningsförva1tningen  om att se över  förutsättningar  för

ökat  nyttjande  av Hanaslövs  friluftsområde.

Justeiingsmäruiens  sign  Beslutsexpediering
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Verksamheterna  inom  utbi1dningsförvaltningen  i Alvesta  kormnun  har

samma  möjlighet  att  under  lika  fömtsättningar  kunna  nyttja

anläggningen  i Hanaslöv,  som  andra  kommuner  har. Då  varje

enhetschef  är ansvarig  för  sin  budget  är det  upp  till  dessa  att prioritera

Hanaslöv  för  t.ex.  friluftsdagar.  Utbi1dningsförva1tningen  ser  ingen

motsättning  i att använda  anläggningen  i större  utsträclaiing,  men  det

är en kostnadsfråga,  som  varje  chef  har  att hantera.

Utbi1dningsförva1tningen  är positiv  till  förhandlingar  med  både  kultur-

ocli  fritidsförvaltningen  och  skiduthyrare  för  att få fram  bra  avtal  som

kan  leda  till  ökade  antal  besök  från  verksai'rföeterna  till  Hanaslöv.

Den  1l  september  2017  beslutade  kultur-  och  fritidsnämnden  att

föreslå  fullmäktige  besluta  att ge kultur-  och  fötidsförvaltningeni

samverkan  med  utbildningsförvaItningen  i uppdrag  att verka  för  ett

utökat  nyttjande  av Hanaslövs  friluftsornråde  för  elever  inom  ramen

för  utbildningsförvaltningens  verksarrföet.  Samt  att anse

medborgarförslaget  som  besvarat  genom  detta  yttrande.

Den  26 september  2017  beslutade  utbildningsnämnden  att föreslå

fullmäktige  besluta  att ge ritbildningsförva1tningen,  i samverkan  med

kultur-  och  fritidsförva1tningen,  s uppdrag  att verka  för  ett utökat

nyttjande  av Hanaslövs  friluftsornråde  för  elever  inom  ramen  för

utbildningsförvaltningens  verksai'rföet.  Samt  att anse

medborgarförslaget  som  besvarat  genom  detta  yttrande.

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  att korru'nunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Ge kultur-  och  fötidsnäinnden  och  utbildningsnärmiden  i uppdrag

att, genom  samverkan,  verka  för  ett  utökat  nyttjande  av Hanaslövs

fritidsoimåde  för  elever  inom  ramen  för  utbildningsnämndens

verksamhet.

2.  Medborgarförslaget  anses som  besvarat  genom  detta  yttrande.

Protokollet  skickas  till

Korru'nunfu11mäktige

Justeiingsmännens  sign  Bes]utsexpedieiing Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g 151 KS 2016/020.530

Besvarande  av  medborgarförslag  angående  bussturer  till

och  från  Hanaslövsbacken

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  koimnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31 oktober

2017.

2. Tjänsteskiivelse  från  kominunledningsförvaltningen,  daterad  den 12

oktober  2017.

3. Protokoll  från  kultur-och  'fiitidsnäinnden,  daterat  den 1l  september

2017.

4. Tjänsteskrivelse  från  kultur-och  fritidsförva1tningen,  daterad  den 12 juli

2017.

5. Medborgarförslag,  daterat  den  4 januari  2016.

Redogörelse

I ett medborgarförslag  daterat  den  4 januari  2016  föreslås  arrangerade

bussresor  från  Alvesta  centralort  till  Hanaslövs  föluftsområde  under

sportlovsveckan,  vecka  8. I medborgarförslaget  framförs  önskemål  om

att dessa  bussturer  ska kunna  nyttjas  av ungdomar  som är mellan  12-

18 år och  att turerna  förslagsvis  utgår  från  Grönkullaskolan  och

Prästängsskolan.

I en tjänsteskrivelse  daterad  den 12 juli  2017  föreslår  kultur-  och

fritidsförvaltningen  att förvaltningen  inom  ramen  för  sitt

förva1tningsövergripande  samarbete  kornmer  att arrangera  en bussresa

till  Hanaslöv  under  sportlovsveckan  2018,  läs vecka  8. Bussresan

kormner  att arrangeras  och  avgå  från  Alvesta  Fritidsgård.  Resan

kommer  att vara  kostnadsfri  men  de ungdomar  som  väljer  att anrnäla

sig  kommer  själva  att få bekosta  liftkort  när  de är framrne  vid

Hanaslöv.  Deltagaren  och  deltagarens  målsman  ansvarar  vidare  'för  att

ungdomen  har  adekvat  och  säker  utmstning  eller  själv  har  möjlighet

att hyra  och  bekosta  utmstning  i Hanaslöv.

Bussresan  komrner  att ha begränsat  antal  platser  och  kominer  att kräva

föramnälan,  detta  kommer  att arrangeras  via  Alvesta  Fritidsgård.

Denna  bussresa  komrner  sedan  att utvärderas  utifrån  kostnader,

bemamiing  och  intresse.  Utvärderingen  komrner  sedan  att ligga  till

grund  för  hur  kultur-  och  fötidsförvaltningen  väljer  att arbeta  vidare

med  arrangerade  bussresor  till  Hanaslövs  föluftsoimåde  under

sportlovet  2019  och  framåt.

Den  1l  september  2017  beslutade  kultur-  och  fritidsnäinnden  att

föreslå  kornmunfullmäktige  besluta  att anse medborgarförslaget  som

Justeringsinämiens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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besvarat  genom  att  en arrangerad  bussresa  till  Hanaslövs

fiiluftsoimåde  korm'ner  att ske under  sportlovsveckan  2018.  Nämnden
beslutade  vidare  att anse medborgarförslaget  besvarat  genom  att en
utvärdering  kommer  att genomföras  och  ligga  till  grund  för  kultur-
och  fritidsförva1tningens  fortsatta  arbete  med  arrangerade  bussresor
till  Hanaslövs  friluftsområde  under  sportlovet  2019  och  framåt.

Beslut

Koimnunstyrelsen  föreslår  att kornrnunfullmäktige  beskitar  att:

1.  Anse  medborgarförslaget  besvarat  genom  att en arrangerad  bussresa  till
Hanaslövs  friluftsoimåde  koimner  att ske under  sportlovsveckan  2018.

2. Anse  medborgarförslaget  besvarat  genom  att en utvärdering  kommer  att
genomföras.  Utvärderingen  kornrner  att ligga  till  grund  för  kultur-  och
fötidsnäinndens  fortsatta  arbete  med  arrangerade  bussresor  till
Hanaslövs  friluftsoimåde  under  sportlovet  2019  ocli  framåt.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign
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KS g 152 KS 2017/287.007

Svar  på  skrivelse  från  revisorerna  avseende  frågor  av
principiell  betydelse

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånkoimnunstyrelsensarbetsutskott,dateratden31

oktober  2017.

2. Skrivelse  från  revisorerna  angående  frågor  om  principiell  betydelse,
daterad  den 15 september  2017

Redogörelse

Den  15 september  2017  inkom  det  en skrivelse  från  revisorerna  som

handlar  om  hanteringen  av frågor  av principiell  betydelse.
Revisorerna  anger  bland  amiat  att kormnunstyrelsen  bör  bereda  ett
ärende  till  kormnunfullmäktige  där  fon'nuleringen  "ärenden  av
principiell  betydelse  eller  amiars  av större  vikt"  preciseras  ytterligare
och  hur  detta  ska  korm'na  till  uttryck  i ägardirektiven  för  de
komi'nunala  bolagen.  Revisorerna  önskar  få ett svar  från
koinrnunstyrelsen  senast  den 15 december  2017  där  styrelsen  redogör
vilka  åtgärder  den  avser  att vidta.

Vid  Alvesta  Koim'nunföretag  AB:s  styrelsemöte  den  26
september  beslutades  att  det  ska  göras  en översyn  av ägardirektiven.
Deru'ia  punkt  avser  en generell  översyn  av samtliga  bolags
ägardirektiv.  VD  för  Alvesta  Koim'nunföretag  AB  fick  i uppdrag  att
genomföra  detta.  Inom  ramen  för  denna  översyn  kormner  även  frågor
av principiell  beskafferföet  att ingå.  E'fter  Alvesta  Korru'nunjöretag
AB:s  behandling  kommer  ärendet  att skickas  vidare  till
kommunstyrelsen  och  komrnunfullmäktige  för  slutgiltig  behandling.

Beslut

Komi'nunstyrelsen  beslutar  att överlämna  denna  paragraf  som  svar  på
revisionens  skrivelse  om  frågor  av principiell  betydelse.

Protokollet  skickas  till

Revisionen

Justeringsrnännens  sign
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Kommunstyrelsen

KS g 153 KS 201  7/326.003

Revidering  av  reglementet  för  nämnden  för
myndighetsutovnmg  med  anledning  av  ny  lag  om
elektroniska  cigaretter  och  påfyllnmgsbehallare

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  koimnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31 oktober
2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad  den  22
oktober  2017.

3. Protokoll  från  nämnden  för  myndighetsutövning,  Eg 31, daterat  den 16
oktober  2017.

Redogörelse

Från  och  'ined 1 juli  2017  har  en ny  lag  om  elektroniska  cigaretter  och
påfyl1ningsbehå1lare  (2017:425)  trätt  ikraft.  Den  16 oktober  2017
beslutade  nämnden  för  myndighetsutövning  att föreslå
kommunfullmäktige  besluta  att  revidera  nämndens  reglemente  med
anledning  av att den  nya  lagen  har  trätt  i kraft.

Näinnden  för  myndighetsutövning  föreslår  att kommutållmäktige
beslutar  att komplettera  nämndens  reglemente  med  tilläggi
reglementets  6 Fg under  rubriken  om  näimidens  särskilda  uppgifter.  Där
föreslas  fullmäktige  lägga  till  en punkt  10,  benämnd  "Arenden  enligt
lag  (2017:425)  om elektroniska  e-cigaretter  och  påfy11ningsbehå1lare".

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  att kormnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Revidera  nämnden  'för  myndighetsutövnings  reglemente  genom  att
lägga  till  en punkt  10 i6  '8;, benämnd  "Arenden  enligt  lag  (2017:425)
om elektroniska  e-cigaretter  och  påfyllningsbeMllare".

Protokollet  skickas  till

Koimnunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Beslut  om  näringslivspolicy  och  näringslivsstrategi

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  koim'nunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 31 oktober
2017.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad  den  16
oktober  2017.

3. Förs1agtil1näringsIivspo1icy,dateratden10oktober2017.

4. Förslagti1lnärings1ivsstrategi,dateratden10oktober2017.

5. Sainrnanställning  av remissvar,  daterat  den 10 oktober  2017.

Redogörelse

I dagsläget  saknar  Alvesta  kornmun  styrdokument  för  arbetet  med
näringslivsfrågor,  såväl  ur  lokalt  som  regionalt  perspektiv.  För  att
kunna  nå komi'nunens  vision  och  mål  är en av de viktigaste
förutsättningarna  att det  finns  ett starkt,  växande  näringsliv  som
skapar  arbetstillfällen  vilka  i sin  mr  generar  ökade  skatteintäkter  till
komrnunen.

I förslaget  till  näringslivspolicy  anges  på vilket  sätt Alvesta  koinmun
ska  förhålla  sig  till  näringslivet  och  olika  berörda  områden.

I förslaget  till  näringslivsstrategi  anges  syfte  med  strategin,  styrning,
hur  nänngslivsarbetet  ska  ga till,  strategiska  utvecklingsomraden
(fokusoimåden)  och  mål  för  dessa.

I enlighet  med  kommunstyrelsens  beslut  har  förslagen  till
näringslivspolicy  och  näringlivsstrategi  skickats  pa remiss  till  ett
representativt  urval  av företag  s nänngslivet  och  till  de politiska
partierna.

Synpunkter  och  frågor  som  har  lämnats  avser  bland  annat  frågor  om
sociala  företag,  hur  man  ska kumia  ta tillvara  på nyanländas
kompetens,  skapa  förutsättningar  för  etableringar,  samarbeten  och
entreprenöriellt  lärande  i skolan.  Overlag  har  remissvaren  främst
innehållit  positiva  synprinkter.  Det  har  framförts  få synpunkter  om
några  större  förändringar  i förslaget.

Förändringar  som  har  gjorts  i förslagen  mot  bakgrund  av lämnade
remissynpunkter  är exempelvis  att frågan  kring  sociala  företag  har
lyfts  in  i anslutning  till  ett differentierat  näringsliv  samt
förtydliganden  av arbete  avseende  marknadsföring  och  attraktivitet.
Texten  i avsnittet  om  kompetensförsörjning  har  utvecklats  angående
entreprenörskap  i skolan,  integrationsfrågor  och  samarbete  med
Arbetsförrnedlingen.

Jristeringsinännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslut

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-11-14

Komrnunstyrelsen  föreslår  koimnunfullmäktige  besluta  att anta  förslag

till  näringslivspolicy  och  närings1ivsstrategi.

Protokollet  skickas  till

Kormnunfullmäktige

Justeringsmäruens  sign  Bes]utsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 155 KS  201  7/327.003

Revidering  av  riktlinjer  för  priser,  stipendier  och

utmärkelser

Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  31

oktober  2017.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad  den

26 oktober  2017.

3. Protokoll  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterat  den  23

oktober  2017.

4.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterad  den

6 oktober  2017.

5. Riktlinjerförpriser,stipendierochutmärkelser,dateradden26maj2015.

Redogörelse

Den  26 maj  år 2015  fastställde  kormnunfullmäktige  "Riktlinjer  för

priser,  stipendier  och  utmärkelser".  Sedan  detta  beslut  fattades  har

näimids-  och  förvaltningsorganisationen  förändrats  avseende  dessa
frågor,  eftersom  det  tillträdde  en ny  kultur-  och  fritidsnämnd  från  ocli

med  den  1 januari  2017.  I kultur-  och  fritidsnämndens  reglemente

anges  det  att  "nämnden  ansvarar  för  utformningen  av  regler  för

stipendier  och  priser  inom  nämndens  ansvarsområde".

Mot  denna  bakgmnd  har  kultur-  och  fritidsnämnden  föreslagit

konununfullmäktige  att  genomföra  följande  förändringar  i "Riktlinjer

för  priser,  stipendier  och  utmärkelser"  enligt  följande:

Tfo'rdm'gualreering ISe sida 2 under rubriken procedur och I

rutrner  I

NSyei'idroar2s1augndke'l: rfoubrmrikuelnerp'nrogcedur och I
rutiner

Utredning,  bedömning  och  urval  av  '

kandidater  handlaggs  inom

lk&o1timn1dsauvnldeed.mnnggesnkontoret/kultur och

' Utredning,  bedömning  och  urval  av

kandidater  handläggs  inom  kultur  och

fritidsförvaltmngen/kulhiravdelningen

Kornmunstyrelsen  utser  kommitt6  bestående

av  tre  ledamöter

Kultur-  och  fritidsnämnden  utser  en

kommitt6  bestående  av  tre  ledamöter

Slutligt  beslut  fattas  av  kommunstyrelsens

arbetsutskott

Slutgiltigt  beslut  fattas  av  kultur-  och

fötidsnämnden

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-11-14

Beslut

Korrununstyrelsen  föreslår  att  korru'nunfi.il1mäktige  beslutar  att:

1.  Revidera  "Riktlinjer  för  priser,  stipendier  och  utmärkelser"  i

enlighet  med  kultur-  och  fritidsnäinndens  förslag.

Protokollet  skickas  till

Koinrnunfullmäktige

Justeringsmäiu'iens sign i Beslutsexpediering

17i1 'Pe=

Utdi'agsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen
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2017-11-14

KS  2017/318.406

Sida
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Revidering  av  renhållningstaxa  för  hushållsavfall  för  år
2018

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  koimnunledningsförva1tningen,  daterad  den  7
november  2017.

2. Protokoll  från  styrelsemöte  för  Alvesta  Renhållnings  AB,  daterat  den
26 oktober  2017.

3. Förslagti1lrerföållningstaxaförhushållsavfa1lår2018,dateratden13

oktober  2017.

Redogörelse

Styrelsen  för  Alvesta  Rerföållning  AB  har  på sitt  sarmnanträde  den  26
oktober  2017  upprättat  ett  förslag  till  höjning  av rerföållningstaxa  för
hushållsavfall  för  år 2018.  I en gemensam  skrivelse  från  VD  för
Alvesta  Renhållning  AB  samt  ordföranden  i styrelsen  för  Alvesta
Renhållning  AB,  presenteras  de förslagna  till  förändringarna.
Förslaget  går  ut  på att renhållningstaxan  :för en villa  med  norrnalt
abonnemang  höjs  med  128  kr/år  inkl.  moms.  Vad  gäller
slambmnnstömning  föreslås  en höjning  med  63 kr/bmnn  inkl.  moms.

Som  grund  för  de föreslagna  höjningarna  har  Alvesta  Rerföållning  AB
angett  införandet  av optisksortering  av hushållsavfallet  från  och  med
år 2018.  Detta  innebär  att  Alvesta  Renhållning  AB  kornmer  att stå för,
och  dela  ut, gröna  och  röda  soppåsar  till  alla  hushållen  i Alvesta
kominun.  Bolaget  måste  där'för  kompensera  sig  för  ökade  kostnader
för  inköp  av dessa  förgade  soppåsar,  men  måste  även  kompensera  sig
för  ökade  kostnader  som  löner,  bränslekostnader  och
behandlingsavgifter  av hushållsavfallet  och  slammet.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kormnunfullmäktige  besluta  att anta  förslag
till  höjd  rerföållningstaxa  för  hushållsavfall  i Alvesta  kommun  att gälla
från  och  med  1 )anuan  ar 2018.

Protokollet  skickas  till

Kornrnunfullmäktige

Justeringsmiinnens  sign  Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokol1

Sammanträdesdatum

2017-11-14

KS g 157

Övriga  ärenden

Redogörelse

Ordföranden  frågar  komrnunstyrelsen  om komrnunstyrelsen  har  några
övriga  frågor  som  de vill  diskutera  på dagens  sammanträde.

Thomas  Johnsson  (M)  aktualiserar  frågan  om  lukten  från
biogasanläggningen.  Thomas  Johnsson  (M)  upplever  att det  inkommer
alltfler  klagomål  kring  detta.

Beslut

Kormnunstyrelsen  noterar  inforrnationen.

Justeringstriännens sign I Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande

Sida
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Voteringslista  för  kommunstyrelsens  sammanträde

den  14  november  2017

Tjänstgörande  ledamöter  och

ersättare g 146

Ledamöter

När-

VarO Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

1. Per  Ribacke s x I

2. Thomas  Haraldsson c x 1

3. Thomas  Johnsson M x I

4. Rose-Marie  Larsson s x I

5. Frida  Christensen s x 1

6. Birgit  Andersson MP

7. Mikael  Johansson M x I

8. Cristina  Haraldsson c

9. Lars-Olof  Franzån AA x 1

10.  Kauko  Antbacke

11.  Benny  Lundh

Johansson

Tjänstgörande  ersättare

1. Rolf  Marklund s x I

2.He1en  Andersson c x 1

3. Matz  Athley M

4. Linda  Gustavsson s

5. Edina  Maslac s

6. Anita  Thörn  von  Rosen MP x 1

7. Helen  Gustavsson M

8. Johnny  Lundberg s

9. Börge  Nielsen v x 1

10.  Ulf  Larsson L

11. David  Kristiansson SD

Totalt IO I

""'P=y


