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Ajournering  mellan 5118 och {p 119, klockan 9:55- 10:05

Justeradeparagrafer HH 109126

Paragraferna behandlades i följande ordning: 55 109-111, 114, 112-113,
115-116,  118-119,117,  120-123,  125-126,  124

Beslutande

ledamöter

Ej tjänstgörande

ersättare

Utses  att  justera

Övriga  deltagare

Per  Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)  1:e  vice  ordförande

Thomas  Johnsson  (M)  2:e vice  ordförande

Ros-Marie  Larsson  (S)

Frida  Christensen  (S)

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)

Matz  Athley  (M)  ersätter  Mikael  Johansson  (M)
Helen  Andersson  (C)  ersätter  Cristina  Haraldsson  (C)
Lars-Olof  Franzfö  (AA)

Börge  Nielsen  (V)  ersätter  Kauko  Antbacke  (-)
David  Kristiansson  (SD)  ersätter  Benny  Lundh  Johansson  (-)

Rolf  Marklund  (S)

Linda  Gustavsson  (S)

Helen  Gustavsson  (M)

Johru'iy  Lundberg  (S)

Thomas  Johnsson  (M)

Magdalena  Glusniewska,  kommunsekreterare

Stefan  Karlsson,  tillförordnad  kommunchef
Kjell  Rosenlöf,  utvecklingschef  g114
Anna-Stina Stenbäck, projektledare 5114
Johan Johansson, upphandlingschef  4118-119
Christina Utterström, ekonomichef  6120-121
Malin  Arbjörk  Solvemark, ekonom 5120-121
Karl Gustav Karlsson, personalchef 5124
Anna-Lena  Andersson,  personalkonsult  j124
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Tid och plats  för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  17 oktober  2018  klockan  09:00  på

komrnun1edningsförva1tningen  i Alvesta  kommun

.M'X!ObK....C)mX)J!:1M'4'!Å.i.................................................
dalena  aewska

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

FörvaringsplatS

Underskrift

Anslagsbevis

Protokollet  för  kommunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkännagivits

genom  anslag  på  kornmunens  officiella  anslagstavla.

Kommunstyrelsen

2018-10-16

2018-10-18-2018-11-08

Komrnunledningsförvaltningen,  Alvesta  kornmun

Utdragsbestyrkande

Juste*gsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

KS 5 I 09

Fastställande  av dagordning

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-10-16

Ordföranden  frågar  komrnunstyrelsen  om  utskickad  dagordning  kan

godkännas  och  behandlas  på  dagens  samrnanträde:

1.  Närvaro

2.  Val  av  justerare

3.  Fastställande  av  dagordning

4.  Information  från  ordföranden

5. Infornnation  från  tillförordnad  kommunchef

6.  Svar  på granskningsrapport  om  kommunstyrelsens

investeringsplanering

7. Svar  på  motion  (V)  om  ett  tryggt  och  säkert  samhälle

8. Information  om  den  nya  plattformen  för  e-tjänster  och  e-förslag

9.  Beslut  om  utökad  kreditram  för  Wexnet

IO. Tilläggsäskande  från  utbildningsnämnden  om  ökade

lokalkostnader

1l.  Förändringar  av  omsorgsnämndens  taxa  för  insatser  enligt  hälso-

och  sjukvårdslagen

12.  Beslut  om  centraliserad  fordonshantering

13.  Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

14.  Kommunstyrelsens  delårsrapport  per  augusti  månad  2018

15.  Alvesta  komtnuns  delårsrapport  per  augusti  månad  2018

16.  Information  om  rekrytering  av  ny  kommunchef

17.  Revidering  av  kommunfullmäktiges  arbetsordning

18.  Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik  per  augusti  månad

19.  Meddelanden

20. Övriga  ärenden

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordning.

Justeringsmännenssign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-'10-16

KS 5110

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Ordföranden  informerar  kommunstyrelsen  om  ärendet  avseende
Orrakullen  och  införandet  av  hjärtstartare  i kornmurföuset.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeru'+gsmannens  sign Beslutsexpedienng Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-10-16

lnformation  från  tillförordnad  kommunchef

Redogörelse

Tillförordnad  kommunchef  Stefan  Karlsson  infotmerar
kornmunstyrelsen  om att budgetprocessen  drar  igång  igen,  det
formella  beslutet  för  budget  2019  tas i november  och  diskussioner
för  budget  2020  komrner  att  påbörjas  snart.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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2018-10-16

KS  2018/197.044

Svar  på  granskningsrapport  om  kommunstyrelsens
investeringsplanering

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  2

oktober  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,  daterad
den  4 september  2018.

3. Missivfrånrevisionen,dateradden17maj2018.

4. Revisionsrapport  om  granskning  av kornmunstyrelsen
investeringsplanering,  maj  2018.

Redogörelse

Revisionen  i Alvesta  kommun  har  genomfört  en granskning  av
Kornmunstyrelsens  investeringsplanering.  Granskningens
revisionsfråga  är om  kornmunstyrelsen  har  ändamålsenliga
beslutsunderlag  och  rutiner  med  tillräcklig  intern  kontroll  avseende
investeringar  i anläggningstillgångar.

Revisorerna  överlämnar,  i skrivelse  daterad  17 maj  2018,
revisionsrapporten  med  begäran  om  svar  där  styrelsen  redogör  för
vad  den avser  att göra  för  att åtgärda  de påpekanden  som  görs  i den
revisionella  bedömningen.

I tjänsteskrivelsen  från  kornmun1edningsförva1tningen  framkommer
det  att under  2017  och  2018  har  ett  omfattande  arbete  genomförts
kring  investeringsprocessen  eftersom  den inte  bedömts  vara
ändamålsenlig  och  den  behöver  utvecklas  samt  dolcumenteras,  vilket
överensstämmer  med  revisorernas  bedömning.  En  dokumenterad
investeringsprocess  är en förutsättning  för  en god  intern  kontroll.
Oversynen  omfattar  hela  kommunkoncernen  för  att  fånga  helheten.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  anta  kommunlediffngsförvaltningens
tjänsteskrivelse  som  sitt  eget  svar.

Protokollet  skickas  till

Revisonen

Justeringsmännens  sign
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2018-10-16

KS 2018/223.000
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Svar  på motion  (V) om  tryggt  och  säkert  samhälle

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  2

oktober  2018.

2.  Tjänsteskrivelsefrånkommunledningsförva1tningen,dateradden18september

2018.

3. Motion,dateradden15juni2018.

Redogörelse

I en  motion  som  inkom  den  15 juni  2018  föreslår  Börje  Nielsen  (V)
att  Alvesta  kornmun  ska  mer  aktivt  verka  för  att  få  fler  poliser
stationerade  i kornmunen.  Börge  Nielsen  anför  i sin  motion  att  det  är
viktigt  att  de som  bor  i komrnunen  känner  att  de kan  få  hjälp  när
något  allvarligt  händer  och  polisen  har  en viktig  roll  SåVäl i det
förebyggande  arbetet  som  när  något  har  hänt.

Kornrnunledningsförvaltningen  har  yttrat  sig  i ärendet.  I början  av
september  initierade  den  nya  beredskaps-  och  säkerhetsstrategen  ett
arbete  med  att  samordna  säkerhetsrelaterade  uppgifter  inom  Alvesta
kornrnun.  Tillsarnmans  med  berörda  förvaltningar  och
Polismyndigheten  ska  detta  arbete  resultera  i bland  annat  ökad
fö7gghet  för  boende i komrnunen.

Polismyndigheten  har  med  sitt  medborgarlöfte  2017-2018  pekat  på
ett  antal  åtgärder  för  att  skapa  en  mer  synlig  och  aktiv
brottsförebyggande  polisiär  närvaro  iAlvesta  kommun.  De  har  även
avdelat  tre  poliser  med  särskilt  ansvar  för  Alvesta  komrnun.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige  besluta  att  anse
motionen  besvarad  med  hänvisning  till
kornmunledningsfövaltningens  yttrande.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS g 114

Information  om  den  nya  plattformen  för  e-tjänster  och  e-
förslag

Redogörelse

Utvecklingschef  och  projektledare  informerar  kornmunstyrelsen  om

lanseringen  av e-tjänster  och  e-förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Juste*gsmännens  sign

';?eh
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Sammanträdesdatum

2018-10-16

KS  2018/134.040

Beslut  om  utökad  kreditram  för  Wexnet

Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  2
oktober  2018.

2. Tjänsteslaivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad
den  7 augusti  2018.

3. Protokoll  styrelsemöte  från  Alvesta  Elnät  AB.
4. Protokoll  styrelsemöte  från  Alvesta  Energi  AB.
5. Protokoll  styrelsemöte  från  BIVA  AB.
6. Skrivelse  från  Wexnet  AB  om utökning  av kreditram,  daterad  9

oktober  2017.

Redogörelse

Styrelsen  för  Wexnet  AB  diskuterade  under  våren  2017  frågan  om
behovet  av en utökning  av den  för  företaget  gällande  kreditramen.
Det  uppkomna  behovet  av utökning  av kreditramen  beror  på den
kraftiga  utbyggnaden  av fibernätet  som  nu sker  och  som  man  kan  se
komrner  att  fortsätta.

Enligt  aktieägaravtalet  för  Wexnet  AB  från  22 april  2013  stadgar
punkten  7.2 att  bolaget  äger  ta upp  extern  finansiering  om  40
miljoner  kronor.  Företagets  bedömning  är att  40 miljoner  kronor  i
dagens  situation  är otillräckligt  och  bör  ändras  till  120  miljoner
kronor.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslå  komrnunfullmäktige  besluta  att:
l.  Ställa  sig  bakom  förslaget  om  en höjning  av kreditramen  för

Wexnet  AB  från  40 miljoner  kronor  till  120  miljoner  kronor.
2.  Ställa  sig  bakom  nödvändig  ändring  av Wexnet  AB:s

aktieägaravtal.

Protokoiiet  skickas  tifl

Kornmunfullmäktige

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS 20'18/292.040

Tilläggsäskande  från  utbildningsnämnden  om  ökade
lokalkostnader

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  2

oktober  2018.

2. Protokollfrånutbildningsnämnden,daterad8maj2018.

3. Tjänsteskrivelsefrånutbildningsnämnden,daterad9april2018

Redogörelse

I Mohedaområdet  finns  i dagsläget  4 ordinarie  förskolor  samt  en
extra  lokal,  genom  förhying  av scoutstugan.  Scoutstugan  är hyrd
vårterminen  ut och  från  hösten  kommer  den  inte  att hyras  ut.

I de kvarvarande  4 förskolorna,  med  totalt  Il  avdelningar,  finns  det
plats  för  cirka  220  barn.  Oavsett  ev. inflyttning  kommer  det  under
läsåret  18/19  finnas  behov  av 240-250  platser,  vilket  är 20-30
platser  mer  än vad  som  finns  i dagsläget.  Det  ska också  noteras  att
om  det  beräknas  20 barn  per  avdelning,  så klarar  Alvesta  kornrnun
inte  kommunfullmäktiges  mål  om 15 barn  på yngre  avdelningar  och
20 barn  på äldre  avdelningar.

På längre  sikt  ser behovet  inte  ut att  minska  nämnvärt,  även  om
toppen  är 2018-2020.  Likväl  är behovet  framöver  motsvarande
dagens.  Därför  behövs  det  ytterligare  förskolelokaler  i Moheda.  På
kort  sikt  är möjligheten  att  lösa  det  med  fler  paviljonger  i anslutning
till  nuvarande  på Vegbybacken.  Att  samlokalisera  fler  avdelningar
ger  också  samverkansvinster  i verksarnheten,  med  möjlighet  till
samordning  vid  öppningar  och  stängningar  samt  mindre  sårbar
personalsituation  än det  blir  vid  flera  mindre  verksarnheter  spritt  på
flera  platser.

Nuvarande  och  tillkomrnande  paviljonger  för  förskolan  i Moheda  har
inte  kompenserats,  varför  Utbildningsnämnden  behöver  äska  om
tilläggsbudget  för  att  täcka  dessa  kostnader.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att ärendet
hanteras  i samband  med  budgetberedningen  inovember.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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2018-10-16

KS  201  8/294.779

Förändringar  av  omsorgsnämndens  taxa  för  insatser
enligt  hälso-  och  sjukvårdslagen

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  2

oktober  2018.

2. Protokoll  från  Omsorgsnämnden,  daterad  18  juni  2018.
3. Tjänsteskrivelsefrånomsorgsnämnden,daterad18maj

2018.

Redogörelse

Omsorgsförvaltningen  ser ett  behov  av att ändra  vissa  riktlinjer  och
rutiner  gällande  taxan  för  insatser  enligt  hälso-  och  sjukvårdslagen,
HSL.

Med  anledning  av att den  paragraf  i HSL  som  rör  kommunens  uttag
av avgift,  17 kap.  8 Fg, nu  är ändrad  till  att överensstärnrna  med

motsvarande paragrafen i Socialtjänstlagen, 8 kap. 5 fi I p SoL, det
vill  säga att  avgiftsuttaget  max  får  uppgå  till  en tolftedel  av O.5392
gånger  prisbasbeloppet  föreslås  att även  maxtaxan  för  hälso-  och
sjukvårdsinsatser  höjs  till  sarnma  nivå  vilket  motsvarar  2 044  kr  i
månaden  för  2018.  Avgifter  för  insatser  enligt  HSL  och  enligt  SoL
räknas  alltid  samman  vilket  innebär  att den  enskilde  inte  debiteras
mer  än 2 044  kr  per  månad  för  dessa  insatser.

Avgift  för  kommunal  hälso-  och  sjukvård  inklusive  delegerade
insatser  är för  närvarande  100  kronor  per  besök  eller  behandling,  till
ett  maxbelopp  per  månad  enligt  gällande  maxtaxa.  Då  nuvarande
avgift  debiteras  per  besök  eller  behandling  kornmer  den  enskilde
med  ett  kortvarigt  intensivt  behov  av hälso-  och  sjukvårdsinsatser
vanligtvis  upp  i maxavgiften  relativt  fort.  För  att  justera  för  sådana
situationer  föreslår  förvaltningen  att taxan  på IOO kronor  per  tillffille
endast  debiteras  en gång  per  dygn,  oavsett  antal  insatser  enligt  hälso-
och  sjukvårdslagen  som  den  enskilde  har  under  dygnet.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att:

l. Omsorgsnämndens  maxavgift  för  insatser  enligt  hälso-  och
sjukvårdslagen  inklusive  delegerade  insatser  faStställS  till  en tolftedel
av O.5392  gånger  prisbasbeloppet.

Justenngsmannens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-16

2. Omsorgsnämndens  avgift  för  insatser  enligt  hälso-  och

sjukvårdslagen  inklusive  delegerade  insatser  fastställs  till  lOO kronor
per  tillfälle,  dock  maximalt  100  kronor  per  dygn.

3. Åndringarna  enligt  punkt  1 och  2 gäller  från  den 1 januari  2019.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g 118 KS 2018/288.000

Beslut  om  centraliserad  fordonshantering

Beslutsunderlag

Sida
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1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  2

oktober  2018.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad
den  3 september  2018.

3. Tjänsteskrivelse  om  fordonshantering  från

kornmunledningsförva1tningen,  daterad  26 juni  2018.

Redogörelse

Upphandlingschef  Johan  Johansson  föredrar  om  centraliserad
fordonshantering.

I dagsläget  åligger  det  respektive  förvaltning  att  hantera  sina  egna
fordon.  Ett  flertal  personer  på  förvaltningarna  hanterar  fordonen,
som  en arbetsuppgift  i del  av  annan  tjänst.  Bedömningen  är att  det
totalt  motsvarar  en heltidstjänst.  En  kartläggning  av komrnunens
fordon,  nyttjandegraden  etc visar  att  fordonsutnyttjandet  inte  är
optimalt  och  borde  kunna  effektiviseras.  Det  finns  även  andra  brister
såsom  avsaknad  av elektroniska  stödsystem  för  körjournaler,
bokningssystem,  automatisk  debitering  etc.  För  att  verka
komrnunövergripande  bör  den  centraliserade  fordonshanteringen
finnas  inom  kommunledningsförva1tningen.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar:

1)  attinföraencentraliseradfordonshanteringsomorganisatoriskttillhör

kornmun1edningsförvaltningen

2)  att  arbetsfordon  som  används  av förvaltningen  för  sarnhällsplanering
inte  omfattas  av samordningen

3)  att  finansiering  av I,O  tjänst  och  övriga  gemensamrna  dri'ftkosföader
med  totalt  839  tkr  sker,  med  stöd  av KF:s  beslutl,  genom  omföring  av
budgetmedel  enligt  följande:

l KF:s  beslut  om  Budget  2019  (180619  8;) 61)  punkt  1l:  "Uppdra  till
kommunstyrelsen  att  besluta  om  mindre  justeringar  av  budgetramar
nämnderna  emellan  av  budgetteknisk  karaktär".

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Nämnden  för  samhällsplanering  (12,5%) -105  tla-

Nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg,  IFO  (25,0%)  -209  tkr

Omsorgsnämnden(62,5%)  

839  tkr

4)  att fordonets  ägande  samt  löpande  driftkostnader  ligger  kvar  hos
respektive  förvaltning

5)  att investeringar  för  elektroniska  stödsystem  etc med  totalt  934 tkr
finansieras  från  kornmunstyrelsens  investeringsbudget  2019.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Upphandlingschef

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS  2018/212.002

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Beslutsunderlag

1. Delegationslista,  daterad  1 oktober  2018.

Redogörelse

Upphandlingschef  Johan  Johansson  informerar  kornmunstyrelsen  om
fattade  delegationsbeslut.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-16

KS  201  8/280.042

Kommunstyrelsens  delårsrapport  per  augusti  månad  2018

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  2

oktober  2018.

2.  Tjänsteslaivelse,  daterad  den  24 september  2018.

3. Delårsrapport,  daterad  25 september  2018.

Redogörelse

Ekonom  Malin  Arbjörk  Solvemark  och  ekonomichef  Christina

Utterström  föredrar  om  delårsrapporten.

Kornmunstyrelsen  är den  ansvariga  nämnden  för

kommunledningsförva1tningen.  Förvaltningen  är organiserad  i fyra

avdelningar;  kansli,  ekonomi  och  upphandling,  personal  samt  IT.

Prognos  för  helåret  2018  för  verksarnheter  som  redovisas  under

kornrnunstyrelsen,  uppgår  till  70,4  miljoner  kronor  vilket  är 1,7

miljoner  kronor  bättre  än budget.  Budgetavvikelser  firu'is  i både

positiv  och  negativ  riktning  inom  de olika  avdelningarna.  Målen  för

kommunstyrelsens  verksarnheter  bygger  på  de av komrnun-

fullmäktige  angivna  målen  i Budget  2018  med  plan  2019-2020  och

den  Verksatnhetsplan  med  internbudget  som  är beslutad  för

kommunstyrelsen  år 2018.  Bedömning  av  målen  för  2018  görs  samt

resultat  och  händelser  inom  fokusområdena  beskrivs.

Under  2018  har  kommunledningsförvaltningens  förvaltningsinterna

arbete  fortsatt  att  vara  inriktat  på  att  skapa  helhet  och  koncerntänk

samt  att  lägga  grunden  till  fortsatt  arbete  med  service-,  bemötande-

och  värdegnindsfrågor.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  godkäru'ia  kornmunstyrelsens

delårsrapport  per  augusti  månad  år 2018.

Protokollet  skickas  till

Ekonornichef

Justeringsmännens  sign

CJ
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Alvesta  kommuns  delårsrapport  per  augusti  månad  2018

Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  2

oktober  2018.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad  26

september  2018.

3. Delårsrapport,daterad25september2018.

Redogörefse

Ekonomichef  Christina  Utterström  föredrar  om  delårsrapporten.

Kommunledningsförvaltningen  överlämnar  delårsrapport  för  augusti

månad  2018  med  helårsprognos  upprättad  utifrån  lag  om  koinmunal

redovisning.  I delårsrapporten  ska  det  finnas  en samlad  bedömning

av om  målen  för  god  ekonomisk  hushållning  uppnås  samt  innehålla

en bedömning  av resultat  enligt  balanskravet  utifrån

helårsprognosen.  Delårsrapporten  ska  granskas  av revisorerna  som

ska  bedöma  om  resultatet  i delårsrapporten  är förenligt  med  de mål

som  fullmäktige  beslutat.

Efter  åtta  månader  redovisar  Alvesta  kornmun  ett  positivt  resultat  på

drygt  50 miljoner  kronor.  Resultatet  per  augusti  2018  motsvarar  en

budgetavvikelse  på  45 miljoner  kronor,  varav  22 miljoner  kronor

hänförs  till  nämnderna  och  centrala  medel  med  23 miljoner  kronor.

Helårsprognosen  för  år  2018  indikerar  ett  positivt  helårsresultat  på  6

miljoner  kronor  för  kommunen,  vilket  är 5 miljoner  kronor  sämre  än

budget.  Nämnderna  prognostiserar  för  helåret  ett  underskott  (-19

mnkr)  och  gemensam  finansiering  överskott  (+14  mnkr).  Jämfört

med  'f6regående  uppföljning  imaj  har  prognosen  förbättrats  med  4

miljoner  kronor,  vilket  framförallt  är  hänförbart  till  att  nämnderna

har  förbättrat  sina  prognoser  totalt  sett.  Utbildningsnämnden  har

dock  försämrat  sin  prognos  jämfört  med  maj.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige:

l.  bes1utaattöverlämnadelårsrapportaugusti2018medhelårsprognostill

revisorerna  för  granskning.

2.  föres1årkornmunfullmäktigeattgodkännadelårsrapportaugusti2018med

helårsprognos.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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3. föreslå  kommunfiillmäktige  att  besluta  att ge de nämnder  som  har  en

negativ  prognos  i uppdrag  att  ta fram  en åtgärdsplan  för  att långsiktigt

uppfylla  kravet  på en budget  i balans

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Information  orn  rekrytering  av  ny  kommunchef

Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  2

oktober  2018.

Redogörelse

Ordföranden  informerar  om  rekryteringsprocessen  av ny

kornmunchef.

Arbetsutskottet  har  valt  att  gå vidare  med  Camilla  Holmqvist.

Ordföranden  fick  i uppdrag  att arbeta  fram  ett avtal  tillsarnmans

med  kandidaten.

Yrkanden

Börje  Nilsen  (V)  yrkar  bifall  till  förslaget  till  beslut.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  att anställa  Camilla  Holmqvist  som  en ny

kommunchef  och  ge ordförande  i uppdrag  att  avsluta

avtalstecknandet.

Protokollet  skickas  till

Personalchef

Justeringsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande
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Revidering  av  kommunfullmäktiges  arbetsordning

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  2
oktober  2018.

2. Kommunfiillmäktiges  arbetsordning-  utkast

Redogörelse

Inför  ny  mandatperiod  har  det  uppkomrnit  ett  behov  av att revidera
kommunfullmäktiges  arbetsordning.

Nästa  kornmunfullmäktige  för  nyvalda  ledamöter  är planerad  för  den
30 oktober  och  nuvarande  g3 i komrnunfullmäktiges  arbetsordning

säger: De år då val av fullmäktige har ägt rum sammanträder
nyvalda fullmäktige  första  gångeninovember.

Enligt fl 9 5 kap. ikornmunallagen ska ledamöterna och ersättarna i
fullmäktige  väljas  för  fyra  år räknat  från  och  med  den 15 oktober
valåret.

Nuvarande  g21 ikommunfullmäktiges  arbetsordning  säger:

Valberedningen ska lägga fiam  prslagialla  valärenden som
fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges
presidium, valberedning och fyllnadsval  som inte är ordförandeval.
Enligt  föregående  val  har  valberedningen  lagt  fram  förslag  om
fullmäktiges  presidium,  och  förslaget  är att  valberedningen  ska göra
det  även  fortsättningsvis.

Beslut

Kommunstyrelse  föreslår  kornrnunfullmäktige  besluta  att

1. Ändra i kornrnunfiillmäktiges arbetsordning {S3 3, andra stycket,
till  meningen  "De  år då val  av fullmäktige  har  ägt  rum
sarnrnanträder  nyvalda  fullmäktige  första  gången  efter  den 15
oktober  sarnma  åf'.

2.  Ändra  i kommunfullmäktiges  arbetsordning  g21,  fjärde  stycket,
till  "Valberedningen  ska lägga  fram  förslag  i alla  valärenden  som
fullmäktige  ska  behandla  med  undantag  av valen  av valberedning
och  fyllnadsval  som  inte  är ordförandeval".

3. Hanteras  med  omedelbar  justeög.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 124 KS 2018/039.020

Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  kommun

per  augusti  månad  2018

Beslutsunderlag

1.  Sjukfrånvarostatistikperaugustimånad2018

Redogörelse

Karl  Gustav  Karlsson  och  Anna-Lena  Andersson  från  personalavdelningen

föredrar  om  sjukfrånvarostatistiken.

Kommunstyrelsen  delges  information  om  sjukfrånvarostatistiken  för

Alvesta  kommun  per  augusti  månad  2018.  Statistiken  visar  att  augusti  har

varit  en månad  med  lite  lägre  sjukfrånvaro  än tidigare.  Att  sjukskrivningen

per  anställd  minskar  under  somrnaren  kan  bero  på semester  och  annan

ledighet.  Uppgång  på  kornrnun1edningsförva1tningen  och  kultur-  och

fötidsförvaltningen  beror  på  enstaka  medarbetare  som  har  blivit

1ångtidssjukskrivna.  På omsorgsförvaltningen  är det  en tendens  till

minskad  sjukfrånvaro.  Trenden  i hela  Alvesta  komrnun  är att  antalet

anställda  med  långa  sjukskrivningar  minskar  något.  De  sista  månaderna

har  andelen  med  59 dagar  eller  mer  sjukfrånvaro  minskat.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-10-16

Redogörelse

Inga  meddelanden  har  inkornmit  till  kornrnunstyrelsen.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g 126

Övriga  ärenden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

20'18-10-16

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kornmunstyrelsen  om  någon  av dess  ledamöter

har  någon  övrig  fråga  som  de vill  aktualisera  på  dagens

samrnanträde.  Inga  övriga  ärenden  har  inkornmit  vid  dagens

sarnmanträde.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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