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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Kommunstyrelsen

Plats  och  tid Den  4 april  2019,  klockan  09:00-  12:50
Sammanträdesrummet  Salen,  Centralplan  1, Alvesta  kornmun

Sida

t(ao)

Ajournering  mellan  g70 och g71,  klockan  10:07-10:19,  j72  klockan  10:55-
10:57, j74 klockan 11:26-11:29, 574 klockan 11:39-11:42, mellan FB74 ochg79k1ockan  11:47-11:52

Justerade paragrafer HH 6584

Paragraferna behandlades i följande ordning: 65 65-74, 79, 75-78, 80-81,83, 82, 84

Beslutande

ledamöter

Ej tjänstgörande

ersättare

Utses  att  justera

Övriga deltagare

Per  Ribacke  (S),  ordförande
Thomas  Haraldsson  (C) 1 :e vice  ordförande
Thomas  Johnson  (M)  2:e vice  ordförande
Frida  Christensen  (S)
Torbjörn  Svensson  (S)
Lars-Olof  Petersson  (S)
Mikael  Lindberg  (C)
Hans  Svensson  (V)
Claudia  Crowley  Sörensson  (M)
Ulf  Larsson  (L)

Fredrik  Jonsson  (SD)
Jan-Erik  Svensson  (AA)
Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Edina Maslac (S) 565-74
Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)

Matz Athley (M) 465-74
Christer  Brincner  (KD)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Magdalena  Glusniewska,  kornmunsekreterare
Carnilla  Holmqvist,  komrnunchef
Kjell  Rosendöf,  kanslichef,  g67
Magnus  Wigren,  förvaltningschef  för

satnhä1lsbyggnadsförvaltningen, 669-72
Mikael Magnusson, lokalstrateg, 573
Marianne  Stark,  strateg  på  omsorgsförva1tningen,  g73
Senada  Hodzic,  verksarnhetschef  på omsorgsförvaltningen,  g73
Lars  .Andersson,  Allbohus,  g73

Stefan Karlsson, sarnhällsstrateg, 474

Justeingsmänneng  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoII
Sammanträdesdatum

2019-04-09

Christina Utterström, ekonomichef, 579
Birgitta  Ryberg,  t.f. ekonomichef,  j79
Ola Agermark,  näringslivsansvarig  g82

Justeringsmännens  sign Bes1utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Kommunstyrelsen

Tid och plats  för
justering

Den  12 april  2019  klockan  09:00  på
kornmunledningsförvaltningen  i Alvesta  kornmun

Sekreterare

Ordförande

/Mpg'aa15na  ;4usniewska

Per  Ribacke  (S)
/l ,f ,"f r.,

Justerare

Claudia  Crowley (M)

Sida

3(30)

Anslagsbevis

Protokollet  för  kommunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkännagivits
genom  anslag  på kornmunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunstyrelsen

2019-04-09

2019-04-15-  2019-05-06

Kommunledningsförvaltningen,  Alvesta  kommun

'49,,9444ir3i';j44.....4$-
Magdalena  Glusruewska

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 65

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Ordföranden  frågar  kornmunstyrelsen  om  utskickad  dagordning  kan
godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnrnanträde:

Närvaro

Val  av  justerare

Fastställande  av dagordning
Information  från  ordföranden
Information  från  kommunchef

6. Dotterbolag  till  Wexnet
7. Utbyggnadsetapper  Spåningslanda
8. Planering  nytt  bostadsornråde  Aringsås-Engaholm
9. Svar  på motion  (M)  angående  mark  för  skola  på östra  Alvesta
IO. Yttrande  över  Swerocks  ABs  tillståndsansökan  för

täktverksamhet  i Alvesta
11. Trygghetsboende  Alvesta  Högåsen
12. Vision  Rönnedal

13. Svar  på  revisionsrapport  om  verkställighet
14.  Val  av ordförande  och  vice  ordförande  i upphandlingsutskottet
15. Överföring  av strategiska  medel  folldiälsoarbete
16. Overföring  av strategiska  medel  klimat  och  miljöfrämjande

åtgärder

17. Årsredovisning  för  Alvesta  kornmun  2018
18.  Redovisning  av fattade  delegationsbeslut
19.  Redovisning  av sjukfrånvarostatistik
20. Information  från  näringslivsansvarig
21. Meddelanden

22. Övriga  ärenden

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  ordförandens  förslag  till
dagordning.

Justenngsmännens  sigr+ Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Kommunstyrelsen

KS g 66 KS 20'1 9/014.00

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Ordförande  Per  Ribacke  (S) informerar  kommunstyrelsen  om  att  det
finns  förslag  för  en ny  brandstation  på Björnstorp  och  att  en
genomlysning  av Värends  räddningstjänstorganisationen  ska göras.

Ordföranden  informerar  också  om  att det  har  varit  stökigt  i Vislanda,
och  personalen  från  fötidsgården  kraftsamlar  tillsammans  med
föräldrarna,  men  att det  behövs  en långsiktig  lösning.

Andra  saker  som  ordförande  informerar  om  är att  Alvesta  Kormnun
har  börjat  dialog  med  Region  Kronoberg  angående  gratis
sommarkort  för  ungdomarna.  Polisen  arbetar  med  att  ta fram
medborgalöfte  och  kornmer  att fokusera  mer  på att vara  på skolor.
Kornmunföretag  har  styrelsemöte  den 9 april  och  ett av ärenden
handlar  om  2 miljoner  i bidrag  till  AGIF  för  att  bygga  konstgräsplan.
hivånardialogen  drar  igång  igen  den  22 maj  i Vislanda.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Kommunstyrelsen

KS g 67 KS 201  9/015.000

Information  från  kommunchef

Redogörelse

Kornmunchefen  informerar  kornmunstyrelsen  om  att Karl  Gustav

Karlsson,  personalchef,  har  sagt  upp  sig  och  Monica  Sjölin  kornmer

att gå in  som  till  och  förordnad  chef.  Rekryteringen  av en ny

personalchef  kommer  att  påbörjas  snart  och  rekryteringen  av en

förvaltningschef  för  kultur-och  fritidsförvaltningen  komrner  också

att initieras.  En  ny  ekonornichef,  Anna  Rosander,  kornmer  att  börja

jobba  1 augusti.

Kornmunchefen  informerar  också  om  att  hon  har  börjat  arbeta  med

ledningsfunktionerna  i alla  kornmunala  bolag  och  kommer  att  ha sitt

första  möte  med  alla  VD  den  25 april.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Juste,ringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5 68

Dotterbolag  till  Wexnet

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-04-09

KS  201  9/095.000

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterad  den  26  mars  2019.
2.  Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad

den  26 febniari  2019.

3.  Protokoll  från  BIVA,  daterad  den  27 februari  2019.
4.  ProtokollfrånWexnetAB,dateradden25januari20l9.

5.  Bolagsordning  för  Sankt  Sigfrid  kornmunikation  AB

Redogörelse

Wexnet  har  främst  fokus  på  att  bygga  ut  bredband  med  fiber  i de fyra
ägarkornmunerna.  För  att  utveckla  verksamheten  ytterligare  har
Wexnet  AB:s  styrelse  beslutat  att  köpa  ett  nybildat  dotterbolag.
Avstämningar  om  detta  har  skett  vid  flera  tillföllen  framförallt  med
huvudägaren  Växjö  Energi  AB.

Bakgninden  till  köp  av  ett  nybildat  dotterbolag  är att  digitalisering
av  kommunernas  verksarnheter  kan  och  måste  skjuta  fart,  såväl  i den
interna  verksarnheten  som  ileveranser  av  sarnhällsnytta  till
komrnuninvånarna.  Id6n  är att  Wexnet  kan  hjälpa  ägarkornmunerna
och  deras  IT-funktioner  med  diverse  utvecklingsfrågor,  drift  och
problemlösning  kopplade  till  IT-infrastnikturen.  Den  lämpliga
driftformen  att  stödja  ägarkornmunerna  är ett  dotterbolag  till  Wexnet
med  föreslagen  iruiktning  för  en god  transparens  av  redovisningen.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslå  komrnunfiillmäktige  besluta  att

l.  Kornmunfullmäktige  godkäru'ier  att  Wexnet  AB  bildar  ett
dotterbolag  med  namnet  Sankt  Sigfrid  Kommunikation  AB

2.  Föreslagen  bolagsordning  godkänns  i vilken  det  framgår
ändamål  och  föremål  för  verksamheten

3.  Som  ledamot  och  suppleant  i styrelsen  för  det  nya  bolaget  väljs
Anita  Lindstedt  (ledamot)  och  Sven-Åke  Berggren  (suppleant)
för  tiden  fram  till  årsstämma  våren  2023

4.  Som  lekrnannarevisor  och  lekmannarevisorsuppleant  för  det  nya
bolaget  väljs  Börge  Nielsen  (lekmannarevisor)  och  Johnny
Lundberg  (1ekrnannarevisorssuppleant)  för  tiden  fram  till
årsstämma  våren  2023.

Justeringsmännens Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-09

JeuUsteringsmännens, s:,gn0.,/]L. I Beslutsexpediering I Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09
Kommunstyrelsen

KS @ 69

Utbyggnadsetapper  Spåningslanda

Redogörelse

Magnus  Wigreri  informerar  kornmunstyrelsen  om  utbyggnadsetapper
i Spåningslanda.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS  g 70

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Planering  nytt  bostadsområde  Aringsås-Engaholm

Redogörelse

Camilla  Holmqvist  och  Magnus  Wigren  informerar  kommunstyrelsen

om  planeringen  av ett  nytt  bostadsområde  Aringsås-Engaholm.

Beslut

Kommunstyre]sen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS g 71

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

KS  201  8/277.269

Svar  på  motion  (M)  angående  planlägg  mark  för  skola  på

östra  Alvesta

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterad  den  26 mars  2019.

2.  Protokoll  från  sarnhällsbyggnadsnämnden,  daterad  den  12

febniari  2019.

3. Tjänsteskrivelse  från  samhällsbyggnadsförvaltningen,

daterad  den  4 februari  2019.

4.  Motion  (M)  daterad  den  1 september  2018.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  3 september  2018  föreslår  Thomas

Johnsson  (M)  att  planlägga  mark  för  skola  på  östra  Alvesta.

Eftersom  Alvesta  växer  mot  Växjö  är det  hög  tid  för  att  planera  för

att  bygga  en ny  förskola  samt  planera  för  ytterligare  förskolor  och

skolor  på  Ostra  Alvesta.

Sarnhällsbyggnadsnämnden  behandlade  ärendet  på sitt  sammanträde

den  12 februari  2019.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslå  kommunfullmäktige  besluta  att  besvara

motionen  med  hänvisning  till  att  frågor  om  en ny  grundskola  i

Alvesta  bör  avvakta  den  pågående  skolutredningen.

Protokollet  skickas  till

KommunfuIlmäktige

Ju4teringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS  g 72

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

KS 201 9/161  .436

Yttrande  över  Swerocks  ABs  tillståndsansökan  för

täktverksamhet  i Alvesta

Beslutsunderlag

1.  Yttrande  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad  den  2

april  2019.

2.  Protokoll  från  nämnden  för  myndighetsutövning,  daterad  den

Il  mars  2019.

Redogörelse

Alvesta  kommun  har  fått  möjlighet  att  yttra  sig  över  ansökan  om

tillstånd  för  täktverksamhet  i Alvesta.

Kornmunstyrelsen  ser  sarnmanfattningsvis  stora  möjligheter  att  med

den  föreslagna  täktverksamheten  göra  samordningsvinster  i

sarnhällsutveckling  för  regionen  och  kommunen.  Alvesta  kommun

bedömer  att  täktverksamheten  kornmer  att  ha  en begränsad  inverkan

på  omgivande  natur  och  landskap  och  påverkan  på  människors  hälsa

och  säkerhet.

Yrkanden

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  avslag.

Ulf  Larsson  (L)  yrkar  avslag.

Jan-Erik  Svensson  (AA)  yrkar  avslag.

Beslutsgång

Ordförande  finner  att  det  finns  två  förslag  till  beslut.  Ett  är

kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut  och  det  andra  är avslagsyrkande

från  Lars-Olof  Franz6n  (AA),  Ulf  Larsson  (L)  och  Jan-Erik

Svensson  (AA).  Ordförande  ställer  de två  förslagen  mot  varandra

och  finner  per  acklamation  att  kornmunstyrelsen  beslutar  enligt

kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Votering

Vote  ring  begärs  och  genomförs.

Ordförande  finner  att  det  finns  två  förslag  till  beslut.  Ett  är

kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.  och  det  andra  är Lars-Olof

Franz6ns,  Ulf  Larsson  (L)  och  Jan-Erik  Svenssons  (AA)

avslagsyrkande.  Ordförande  ställer  sedan  kommunstyrelsens

yttrande  mot  avslagsyrkande.  Ett  ja-röst  är en  röst  på

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-09

kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Ett  nej-röst  är en röst  på
avslagsyrkande.

Med  9 ja-röster  och  4 nej-röster  finner  ordförande  att
kornmunstyrelsen  beslutar  enligt  kornrnunstyrelsens  förslag  till
beslut.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att  anta  kommunledningsförva1tningens
yttrande  som  sitt  svar.

Protokollet  skickas  till

Kansliet

Jqpteringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2019-04-09

Kommunstyrelsen

KS  g 73 KS 201  9/117.739

Trygghetsboende  Alvesta  Högåsen

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterad  den  26 mars  2019.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  7 mars  2019.

3. Protokoll  från  omsorgsnämnden,  daterad  den  25 februari

2019.

4. Tjänsteskrivelse  från  omsorgsförvaltningen,  daterad  den  4

februari  2019.

5. Bilaga  1, kalkyl.

6. Bilaga  2, ritning.

Redogörelse

Som  ett  led  i att skapa  fönitsättningar  för  ett värdigt  liv  för  Alvesta

kommuns  äldre  medborgare  enligt  kommunfullmäktiges  beslut  har

upphandling  skett  av trygghetsboende  vid  äldreboendet  Högåsen  i

Alvesta.

Ärendet  har  behandlats  enligt  gällande  rutiner  i samarbetsavtalet

mellan  kornmunen  och  AllboHus.  Underlaget  ikalkyler  visar  en

preliminär  årshyra  för  förvaltningen  på 1203  200  kronor,  vars

kostnad  kompenseras  av hyresintäkter  från  de boende.  Boendet

omfattar  en samlingslokal  för  gemenskap,  tre stycken

trerumslägenheter  och  elva  stycken  tvårumslägenheter.

Yrkanden

Lars-Olof  Petersson  (S) yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Jan-Eric  Svensson  (AA)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Mikael  Lindberg  (C)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Fredrik  Jonsson  (SD)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Hans  Svensson  (V)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  föreslår  komrnunfiillrnäktige  besluta  att

1 ge AllboHus  Fastighets  AB  i uppdrag  att genomföra  byggnationen

av ett  trygghetsboende  vid  Högåsens  äldreboende  i Alvesta  inom  den

ekonomiska  ramen  enligt  inkommit  anbud  på 17 200  000  kronor.

Justeringsmännens  sigr;

l)
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-04-09

2 om  byggnationen  bedöms  överstiga  angivet  belopp  med  mer  än 10procent, ska  nytt  beslut  tas i kornmunfullmäktige  om  nivån  på den
ekonomiska  ramen  och  vilka  eventuella  konsekvenser  det  kaniru'iebära.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KSg74

Vision  Rönnedal

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-09

KS 201 8/272.220

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från arbetsutskottet,  daterad den 26 mars 2019.
2. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad

den 15 mars 2019.
3. Sarnhä1lsbyggnadsanalys.
4. Internutredning.

Redogörelse

Den 23 mars 2018 F:3 28 föreslog  styrelsen  för  AllboHus  Fastighets
AB  att byggnaderna  på kvarteret  Rönnelund,  som  under  flera  år hyrts
av Migrationsverket,  ska rivas.  Alvesta  Kommunföretag  beslutade
den 22 maj 2018 8) 23 att ställa  sig bakom  AllboHus  Fastighets
förslag.  Då ärendet  är av principiell  beskaffenhet  beslutades
samtidigt  att ärendet ska behandlas  av kornmunfullmäktige.

Den 1l september 2018 fi 102 beslutade komrnunstyrelsen att
avstyrka  AllboHus  Fastighets  AB:s  beslut  om rivning  av
fastigheterna. Den 30 oktober 2019 83 122 beslutade
kornrnunfullmäktige  att återremittera  ärendet.

En utredning  om samhällseffekter  av olika  åtgärder  för  husen har
tagits fram  av samhällsstrategen  Stefan Karlsson.  Uppdraget
avrapporterades  vid  komtnunstyrelsens  sarnmanträde  den 26 febniari
2019 g 49.

Yrkanden

Per Ribacke  (S) yrkar  att:

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att godkänna

AllboHus Fastighets AB:s styrelsebeslut från 23 mars 2018 (428),
vilket  innebär  att byggnaderna  skall  rivas.  Komrnunstyrelsen  föreslår
vidare  kommunfullmäktige  att besluta  att låta styrelsen  för  AllboHus
Fastighets  AB  att avgöra  vilka  åtgärder  som  är lämpliga  att  vidta  för
bostäder  enligt  alternativ  l eller  2 som  framgår  av tjänsteskrivelsen.

Thomas  Haraldsson  (C) yrkar  bifall  till  ord'förandens  förslag  till
beslut.

Lars-Olof  Petersson  (S) yrkar  bifall  till  ordförandens  förslag  till
beslut.

Mikael  Lindberg  (C) yrkar  bifall  till  ordförandes  förslag  till  beslut.

Ju4peringsmännenssign  Beslutsexpedienng  Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  att: (se bilaga  1).

Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  Alliansens  förslag  till  beslut.

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  yrkar  bifall  till  Alliansens  förslag

till  beslut.

Jan-Eå  Svensson  (AA)  yrkar  bifall  till  Alliansens  förslag  till  beslut.

Hans  Svensson  (V)  yrkar  på renovering  av bostäderna.

Ulf  Larsson  (L)  yrkar  bifall  till  Alliansens  förslag  till  beslut.

Beslutsgång

Ordförande  finner  att  det  finns  tre förslag  till  beslut.  Ett  är

ordförandens  förslag  till  beslut,  det andra  är Alliansens  förslag  till

beslut  och  det  tredje  är Hans  Svensson  (V)  förslag  till  beslut  om

renovering.

Ordförande  ställer  de tre förslagen  mot  varandra  och  finner  per

acklamation  att kornmunstyrelsen  beslutar  enligt  ordförandes  förslag

till  beslut.

Votering

Votering  begärs  och  genomförs.

Ordförande  finner  att  det  finns  tre förslag  till  beslut.  Ett  är

ordförandens  förslag  till  beslut,  det  andra  är Alliansens  förslag  till

beslut  och  det  tredje  är Hans  Svensson  (V)  förslag  till  beslut  om

renovering.

I första  omröstningen  är ja-röst  en röst  på Alliansens  förslag  till

beslut  och  ett  nej-röst  är en röst  på Hans  Svenssons  (V)  förslag  till

beslut.  Med  5 ja-röster  och  2 nej-röster  finner  ordförande  att Hans

Svenssons  (V)  förslag  faller  bort.

I andra  omröstningen  är ja-röst  en röst  på Per  Ribackes  (S) förslag

till  beslut  och  nej-röst  en röst  på Alliansens  förslag  till  beslut.  Med  6

ja-röster  och  7 nej-röster  finner  ordförande  att kornmunstyrelsen

beslutar  enligt  Alliansens  förslag  till  beslut.

Per  Ribacke  (S),  Lars-Olof  Petersson  (S),  Torbjörn  Svensson  (S),

Frida  Christensen  (S),  Thomas  Haraldsson  (C)  och  Mikael  Lindberg

(C)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Justeringsmännens sign I Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Beslut

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Komrnunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige  att besluta

1.  Att  Allbohus  ska få möjlighet  att sälja  fastigheterna  med  ett

tidsbegränsat  villkorat  förbehåll.

2.  Att  fastigheterna  säljs  inom  sex månader.

3. Att  en försäljning  skall  ske till  en köpare  med  lokal  föranlaing.

4. Att  i köpeavtalet  ska skrivas  in  att en viss  miniminivå  på

renovering  av byggnaderna  ska göras.  Renoveringsnivån  ska ligga

väsentligt  över  den  nuvarande  standarden  i området  Rönnedal.

5. Att  renovering  skall  ske inom  två  år.

6. Att  det  blir  ett villkorat  köp  som  återgår  om  inte  avtalet  uppfylls.

7. Att  den  tilltänkta  köparen  aktivt  arbetar  mot  segregation  i området.

8. Att  Allbohus  ledning  tillsarnmans  med  Komrnunledningen

(Kommunalråd  tillsarnmans  med  kommunchefen),  får  i uppdrag

att  bland  de intressenter  som  framkornmer,  ska ta fram  den  eller  de

som  verkar  mest  lovande  och  genomför  en förhandling  med  dem.

9. Att  beroende  på utfallet  och  om  man  finner  det gynnsamt  för

Allbohus  och  kommunens  del  så skall  husen  säljas  med  villkor

enligt  ovan.

10. Att  i det  fall  en försäljning  inte  kan  genomföras  enligt  ovanstående

krav,  ska fastigheterna  rivas  enligt  det  ursprungligt  förslaget  i

utredningen.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Just ringsmannens Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5 75

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-09

KS  201  8/367.044

Svar  på  revisionsrapport  om  verkställighet

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterad  den  26 mars  2019.

2.  Tjänsteskrivelse  ftån  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  4 mars  2019.

3. Yttrande  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad  den  4

mars  2019.

4.  Yttranden  från  nämnderna,

5.  Rapport  från  revisorerna.

Redogörelse

Kommunledningsförvaltningen  har  tagit  fram  bifogade  förslag  till

svar  på  den  rapport  kommunens  revisorer  lämnat  om  granskning  av

verkställighet  av  fullmäktiges  beslut  under  perioden  2016  till  och

med  september  2018.

Kommunens  nämnder,  som  har  det  primära  ansvaret  att  verkställa

fullmäktigebeslut,  har  lämnat  underIag  till  förslaget  till  svar.

Kornrnunstyrelsen  har  det  yttersta  ansvaret  för  verkställigheten  men

också  ett  eget  nämndsansvar.

Beslut

Komrnunstyrelsen  besluta  att  lämna  svar  till  kommunens  revisorer

enligt  förslag  över  revisionsrapporten  "Granskning  av

verkställigheten  av fullmäktiges  beslut  -  Alvesta  kornmun".

Protokollet  skickas  till

Kansliet

Justeringsmännens  sign

,)n -p-, ""'=l+ ,  ll

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 76

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

KS 201 9/1 80.113

VaJ  av  ordförande  och  vice  ordförande  i
upphandIingsutskottet

Redogörelse

Kommunstyrelsen  har  ett  nytt  utskott  och  där:för  ska  en ordförande
och  en vice  ordförande  väljas.

Beslut

Kornmunstyrelsen  besluta  att  som  ordförande  och  vice  ordförande  i
upphandlingsutskottet  utse:

Thomas  Haraldsson  (C),  ordf.

Per  Ribacke  (S),  v.ordf.

Protokollet  skickas  till

Upphandlingsutskottet

Personalavdelningen

Justeringsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

20(30)



Kommunstyrelsen

KS g 77

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-09

KS  2019/158.00

Överföring  av  strategiska  medel  folkhälsoarbete

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterad  den  26 mars  2019.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  18 mars  2019.

Redogörelse

I budget  2019  finns  beskrivet  att "Folkhälsoarbetet  inriktas  på

elevhälsa med fokus främst  på barn och ungas psykiska hälsa. ". I
budget  finns  ett  strategiskt  konto  för  att  uppnå  kommunstyrelsens

intentioner  med  de avsatta  medlen.

I Alvesta  Komrnun  finns  barn  och  unga  med  psykisk  ohälsa.  Under

läsåret  2017-2018  genomfördes  ett  projekt  i samverkan  mellan

individ-  och  familjeomsorgen  och  utbildningsförvaltningen  för  att

främja  närvaron  hos  den  del  av  kommunens  elever  som  är s k

"hernmasittare".  Projektets  utvärdering  visade  tydligt  på  ett  behov  av

riktade  insatser  för  målgruppen  i form  av ett  tvärprofessionellt  team

som  arbetar  riktat  för  en mer  fungerande  skolgång.

En  projektledare  på  50 % anställs  för  att  under  maj-dec  2019  bygga

upp  och  organisera  den  nya  verksamheten.  Efter  projekttiden  ryms

det  permanentade  arbetssättet  i ordinarie  verksamheter  inom

utbiIdningsförvaltningen  och  förvaltningen  för  arbete  och  lärande.

Projektmedel  behövs  även  för  att  finansiera  Alvesta  kornmuns  insats

ilönekostnad  för  processledare  inom  "Barnens  bästa  gäller!  -  i

Kronobergs  län"

Kostnad  del  1: 300  tkr

Kostnad  del  2: 70  tkr

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att

1.  godkänna  förslaget  om  insats  för  folkhälsa  riktat  till  elevhälsa

2.  överföra  300  tkr  från  anslaget  för  strategiska  åtgärder  till

utbildningsförvaltningen  för  projektledningsuppdraget  2019

3.  överföra  70 tkr  från  anslaget  för  strategiska  åtgärder  till

utbildningsförvaltningen  och  nämnden  för  arbete  och  lärande  för

Justeringsmännens s.i?yr,Jl I Beslutsexpedieringa9
Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-09

processledningsuppdraget  i Regionen  kring  Barnens  Bästa  Gäller!  -  i

Kronoberg

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Utbildningsförvaltningen

Förvaltningen  för  arbete  och  lärande

Justeringsmännens  sign

,)J "?e-

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

KS  201  9/1  59.430

Överföring  av  strategiska  medel-klimat  och

miljöfrämjande  åtgärder

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterad  den  26 mars  2019.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad

den  18 mars  2019.

Redogörelse

I budget  2019  finns  beskrivet  under  Klimat-  och  miljöfirågor  att

"arbetet  med att nå en giftfri  mi0ö i förskolan ska intensifieras". I
Sverige  finns  16  nationella  miljökvalitetsmål  som  beslutats  av

Riksdagen.  De  nationella  miljökvalitetsmålen  beskriver  den  kvalitet
och  det  tillstånd  för  Sveriges  miljö,  natur-  och  kulturresurser  som  är
ekologiskt  hållbara  på lång  sikt.  De  nationella  miljökvalitetsmålen

och  delmålen  har  anpassats  till  regionala  förhållanden  av

Länsstyrelsen  i respektive  län.  Alvesta  kornmun  ska  bidra  till  att

uppfylla  de nationella  och  regionala  miljömålen.  Kommunens  fem

miljömålslöften  till  Länsstyrelsen  i Kronobergs  län  ska  särskilt

prioriteras.  Ett  av  dessa  områden  är att  arbeta  för  en  kemikaliesmart

förskola  innebärande  att  farliga  kemikalier  fasas  ut  och  ersätts  med

miljövänligare  produkter.

Arbetet  med  en giftfö  miljö  är påbörjat  och  under  såväl  2018  som

2019  används  delar  av  investeringsbudgeten  till  inköp  av större  art,

där  man  exempelvis  håller  på  att  successivt  byta  ut  samtliga

madrasser  samt  äldre  möbler.  Det  finns  behov  av att  andra  befintliga

farliga  varor  med  potentiellt  skadliga  kemikalier  exempelvis

leksaker,  skapande-  och  pysselmaterial,  förkläden  och  gamla

lekkuddar  rensas  ut  från  förskolorna.  Det  har  inte  varit  möjligt  att

direkt  göra  sig  av  med  alla  saker  på  en förskola  som  skulle  kunna

innehålla  skadliga  ämnen  och  istället  ersätta  med  nya  produkter,

eftersom  det  innebär  stora  kostnader  som  inte  går  att  skriva  av  som
investeringar.

Kostnad:  360  tkr  (5 000  kr/avdelning  a'72  avdelningar)

Yrkanden

Frida  Christensen  (S)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Thomas  Haraldsson  (c)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Mikael  Lindberg  (C)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Ulf  Larsson  (L)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Hans  Svensson  (V)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att

1. godkänna  förslaget  om  insats  för  kemikaliesmart  förskola

2. överföra  360  tkr  från  anslaget  för  strategiska  åtgärder  till

utbildningsförvaltningen  för  det  tidsbegränsade  rippdraget  2019

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Utbildningsförvaltningen

Justeringsrnännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 79

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-09

KS  201  9/1  39.042

Årsredovisning  för  Alvesta  kommun  2018

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  arbetsutskottet,  daterad  den  26 mars  2019.

2.  Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den  15 mars  2019.

3.  Årsredovisning.

Redogörelse

Kommunledningsförvaltningen  har  upprättat  Alvesta  kornmuns

Årsredovisning  för  år 2018  utifrån  lag  om  kommunal  redovisning.  I

Årsredovisningen  finns  bland  annat  en samlad  bedömning  av

huruvida  målen  för  god  ekonomisk  hushållning  uppnås  samt  en

bedömning  av huruvida  balanskravet  uppnås.  Efter  att

kornmunstyrelsen  har  fastställt  årsredovisningen  ska  den  granskas  av

de förtroendevalda  revisorerna.  Revisorerna  kommer  därefter  att

bedöma  om  resultatet  i årsredovisningen  är förenligt  med  de mål

som  kommunfullmäktige  har  fastställt.

Kornmunens  bokslut  för  år 2018  visar  ett resultat  på 25,5  miljoner

kronor,  vilket  är 15,5  miljoner  kronor  bättre  än budget.  Nämndernas

utfall  är 15 miljoner  kronor  sämre  än budget.  De största  negativa

budgetavvikelser  finns  inom  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg

samt  omsorgsnämnden.  Positiv  budgetavvikelse  för  gemensamrna

nettokostnader  och  finansiering  väger  upp  nämndernas  underskott.

Komtnunens  finansnetto  uppgår  till  20 miljoner  kronor,  varav

avkastning  pensionsmedel  ingår  med  1l  miljoner.  Det positiva

resultatet  som  komtnunen  redovisar  för  2018,  återfinns  inte  i

huvudsak  inom  den ordinarie  verksamheten,  utan  kan  i stort  sett

hänföras  till  finansnettot.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar:

1.  AttöverlämnaÅrsredovisningenförår2018tillrevisorernaför

granskning,

2.  Att  föreslå  kornmunfullmäktige  besluta  att  godkänna

Årsredovisningen  för  år 2018.

Protokollet  skickas  till

Revisorerna

Kommunfullmäktige

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Redogörelse

Enligt  kornmunallagen  får  en nämnd  delegera  sin  beslutanderätt.
Delegerad  beslutanderätt  innebär  att nämnden  överlåter
beslutanderätten  i vissa  ärenden  till  en delegat.  Delegaten  fattar
beslut  på nämndens  vägnar  och  besluten  har  samma  rättsverkan  som
nämndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska  redovisas
till  nämnden.

Sedan  kornmunstyrelsens  senaste  sarnmanträde  har  följande
delegationsbeslut  fattas  inom  kornrnunstyrelsens
verksamhetsområde.

Ekonomichefen  har  fattat  följande  beslut:

*  Delegationsbeslut  4/2019:  Delegationsbeslut  om  borgen  för
egen  skuld  gällande  Alvesta  Utveckling  AB,  daterad  den 1
april  2019.

Beslut  fattade  av upphandlingschef  framgår  av medföljande  bilaga.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

KS 2019/027.020

Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik

Beslutsunderlag

1.  Sjukfrånvarostatisk  för  Alvesta  kommun  per  februari  månad

2019.

2. Sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  kommun  per  januari  månad

2019.

Redogörelse

Kornmunstyrelsen  delges  information  om  sjukfrånvarostatistik  per

januari  och  febniari  månad  2019.

I jämförelse  mellan  febniari  månad  2018  och  februari  2019  är det

lägre  sjukfrånvaro  i år.

Antal  sjukdagar  har  även  sjunkit  marginellt,  i januari-februari  månad

är det generellt  högre  sjukfrånvaro  på gmnd  av influensa  och

vinterkräksjuka  som  brukar  inträffa  under  den  tidsperioden.

Frisknärvaron  ligger  på ungeför  samma  nivå  under  hela  året  med

toppar  under  sornrnarperioden.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign
,/",

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Information  från  näringslivsansvarig

Redogörelse

Ola  Agemark,  näringslivansvarig,  informerar  kommunstyrelsen  om

aktuella  frågor  inom  näringslivet  iAlvesta.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign

afv %-
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 83

Meddelanden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Redogörelse

Följande  meddelanden  delges  kommunstyrelsen:

*  Samverkansöverenskommelse,  med  bilaga

*  Årsredovisning  för  Värends  Räddningstjänstförbund  2018

*  Årsredovisning  för  Samordningsförbundet  Värend  2018

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Övriga  ärenden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Redogörelse

Ordföranden  Frågar  kommunstyrelsen  om  någon  av dess ledamöter

har  någon  övrig  fråga  som  de vill  aktualisera  på dagens

sammanträde.

Lars-Olof  Franz6n  ställer  frågan  angående  avgiften  som  Alvesta

kornmun  betalar  till  Värends  Räddningstjänst.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Alliansens  kompromissförslag  gällande

fastigheterna  i Rönnelund,  Alvesta  kommun.

Sammanfattning  av ärendet

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  att  antingen  renovera  eller  riva det  tre

byggnaderna  i området  Rönnelund  beläget  i Rönnedal,  i Alvesta  Kommun.

Bakgrund

Den 23 mars 2018 E128 föreslog  styrelsen  för  AllboHus  Fastighets  AB att byggnaderna  på kvarteret

Rönnelund,  som under  flera  år hyrts av Migrationsverket,  ska rivas. Alvesta Kommunföretag

beslutade  den 22 maj 2018 E» 23 att ställa sig bakom AllboHus  Fastighets  förslag. Då ärendet  är av

principiell  beskaffenhet  bes(utades  samtidigt  att ärendet  ska behandlas  av kommunfullmäktige.  Den

1l  september  2018 EI 102  beslutade  kommunstyrelsen  att  avstyrka  AllboHus Fastighets  AB:s beslut

om rivning  av fastigheterna.  Den 30 oktober  2018 % 122 beslutade  kommunfullmäktige  att
återremittera  ärendet.

En utredning  om samhällseffekter  av olika åtgärder  för  husen har tagits  fram av samhällsstrategen

Stefan Karlsson. Uppdraget  avrapporterades  vid kommunstyrelsens  sammanträde  den 26 februari

2019 9 49.

Sammanfattning

Alliansen  delar  utredarens  uppfattning  vad  gäller  flera  av de samhällseffekter  en rivning  -

kontra  renovering  medför.  Vi är också  fu)lt  införstådda  med  komplexiteten  i frågan.  Beslutet

kommer  att  få betydande  konsekvenser  och stor  påverkan  på området,  men  även  för  hela

Alvesta  kommun  framöver.  Detta  oavsett  vilket  beslut  som  tas. Slutsatsen  av utredning

skulle  kunna  sammanfattas  till  att  renovera  eller  riva husen  skulle  vara den enda

framkomliga  vägen.

Fakta  och konsekvens  av rivning  kontra  renovering

Den preliminära  kostnaden  för  rivning  av samtliga  tre  hus är beräknad  till  ungefär  10  mkr.

Samtidigt  skall under  denna  mandatperiod  300 nya bostäder  tas fram  i vår  kommun.  En

rivning  av de 81 lägenheterna  kommer  resu!tera  i att  ett  antal  människor  står  utan  bostad,

vilket  genererar  kostnader  för  Affbohus  och kommunen.  Dessutom  finns  en risk  för  he( del

negativ  publicitet  gällande  området  som sådant.  Miljöaspekten  avseende  konstruktionen  i

betong  och segregationsfrågan  är båda  argument  som vi också måste  ge utrymme  i detta

ställningstagande.  En renovering  av byggnaderna  är kostnadsberäknad  till  cirka  80 mkr.

Dessa pengar  finns  inte  hos Allbohus  idag,  vilket  skulle  innebära  att  det  behövs  ett

kapitaltillskott  från  Alvesta  kommunföretag  AB eller  direkt  ifrån  Alvesta  kommun.  Detta

skulle medföra betydande konsekvenser för kommunens ekonomi. Sammanfattnings kan
konstateras  att  varken  rivning  eller  renovering  är i nuläget  särskilt  gynnsamma  eller

konstruktiva  förslag.  Alliansen  hari  stället  valt  att  föreslå  ett  tredje  förslag.  Det  nya förslaget

är ett  kompromissförslag  med  ett  helt  nytt  synsätt  i frågan.
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Beslutsförslag

Med  bakgrund  av ovanstående  föreslår  Moderaterna,  Kristdemokraterna  och  Liberalernaatt  föreslår  kommunstyrelsen  att  föreslå  kommunfu1lmäktige  besluta:

Att  Allbohus  ska få möjlighet  att  sälja  fastigheterna  med  ett  tidsbegränsat  villkoratförbehåll.

Att  fastigheterna  säljs inom  sex månader.

Att  en försäljning  skall  ske till  en köpare  med  lokal  förankring.

Att  i köpeavtalet  ska skrivas  in att  en viss miniminivå  på renovering  avbyggnaderna  ska göras.  Renoveringsnivån  ska ligga väsentligt  öy
nuvarande  standarden  i området  Rönnedal.

Att  renovering  skall  ske inom  två  år.

Att  det  blir  ett  vi)lkorat  köp som återgår  om inte  avtalet  uppfylls.

Att  den tilltänkta  köparen  aktivt  arbetar  mot  segregation  i området.

Att  Allbohus  ledning  tillsammans  med  Kommunledningen  (Kommunalråd
tillsammans  med  kommunchefen),  fåri  uppdrag  att  bland  de intressenter  somframkommer,  ska ta fram  den eller  de som verkar  mest  lovande  och genomfören förhandling  med  dem.

Att  beroende  på utfallet  och om man  finner  det  gynnsamt  för  Allbohus  ochkommunens  del så ska1l husen  säljas  med  villkor  enligt  ovan.

Att  i det  fal) en försäljning  inte  kan genomföras  enligt  ovanstående  krav,  skafastigheterna  rivas  enligt  det  ursprung1igt  förslaget  i utredningen.

Denna  process  skulle  inte  nämnvärt  försena  själva  rivningen  av husen  eftersom  manparallellt  skulle  kunna  ansöka  om rivningstillstånd,  och planera  för  evakuering  av de boendemm.



Alvestaa
liommun

Voteringslista  för  kommunstyrelsen

572 g74 g74

Ordinarie  ledamöter

När-

VarO Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

1. Per  Ribacke s 1 x x

2. Thomas  Haraldsson c I x x

3. Thomas  Johnsson M I x x x

4. Frida  Christensen s 1 x x

5. Ros-Marie  Larsson s

6. Lars-Olof  Petersson s I x x

7. Cristina  Haraldsson c

8. Hans  Svensson v I x x x

9. Claudia  Crowley

Sörensson

M I x x x

4 0. Ulf  Larsson L 1 x x x

41. Fredrik  Jonsson SD I x x x

4 2. Jan-Erik  Svensson AA I x x x

13.  Lars-Olof  Franzån AA 1 x x x

Ersättare

1. Edina  Maslac s 1

2. Sebastian  Ohlsson s

3. Lavinia  Strömberg s

4. Torbjörn  Svensson s 1 x x

5. Mikael  Lindberg c 1 x x

6. David  Johansson c

7. Anita  Thörn  von  Rosen MP 1

8. Björn  Tisjö M

9. Matz  Athley M 1

IO. Christer  Brincner KD I

11.  Juan-Carlos  Moreno AA

12.  Anette  Lindström SD

13.  Oskar  Andersson SD
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