
mCorn'c:nf
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Kommunstyrelsen

Plats  och  tid Den  26 februari  2019,  klockan  09:00-  12:35

Sarnmanträdesrurnmet  Salen,  Centralplan  1, Alvesta  kommun

Sida

1(26)

Ajournering mellan e) 49 och fl 51, klockan 10:05- 10:18 och under e) 50
klockan  11:24-  11:29

Justerade paragrafer jH 4664

Paragraferna behandlades i följande ordning: 5g 46-49, 51, 50, 52-55,
57-58,  56, 59-64

Beslutande

ledamöter

Per  Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)  1 :e vice  ordförande

Thomas  Johnson  (M)  2:e  vice  ordförande

Frida  Christensen  (S)

Ros-Marie  Larsson  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Mikael  Lindberg  (C)

Hans  Svensson  (V)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Ulf  Larsson  (L)

Fredrik  Jonsson  (SD)

Jan-Etå  Svensson  (AA)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Ej tjänstgörande
ersättare

Utses att justera

Edina  Maslac  (S)

Lavinia  Strömberg  (S)

Torbjörn  Svensson  (S)

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)

Björn  Tisjö  (M)

Matz  Athley  (M)

Christer  Brincner  (KD)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Övriga deltagare Magdalena  Glusniewska,  kommunsekreterare

Camilla  Holmqvist,  kornrnunchef

Stefan  Karlsson,  sarnhällsstrateg,  g49
Marita E Lorentzon, miljösamordnare, 451
Emil Malm, trafikingenjör, 551
Per-Anders  Persson,  länsstyrelsen,  g51

Ida  Andreasson,  länsstyrelsen,  g51

Thomas  Ottosson,  vd  för  Allbohus,  g50
Christina Utterström, ekonomichef, 555-58

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Malin  Arbjörk  Solvemark, ekonom, %55, 57
Kjell  Rosenlöf, kanslichef, 564

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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möorn'e"maunf
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Kommunstyrelsen

Tid och plats  för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  1 mars  2019  klockan  14:00  på

kommun1edningsförvaltningen  i Alvesta  kommun

Per Jl»acke (S)

q:,: [\?/'  A
Lars-Olof  F,fanz6n  (.)

Sida

3(26)

Anslagsbevis

Protokollet  för  komrnunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkännagivits

genom  anslag  på  kornmunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrifi

Kommunstyrelsen

2019-02-26

2019-03-04-  2019-03-25

Kommunledningsförva1tningen,  Alvesta  kommun

/'2:CL'/d-0(8t79-  (71i'r:'ä';'7e[,,:(  Ac'

ena Glusniewska

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



m;,,ivestmaunf

Kommunstyrelsen

KS  g 46

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Ordföranden  frågar  kornmunstyrelsen  om  utskickad  dagordning  kan

godkännas  och  behandlas  på  dagens  samrnanträde:

l.  Närvaro

2.  Val  av  justerare

3.  Fastställande  av  dagordning

4.  Information  från  ordföranden

5.  Information  från  kornmunchef

6.  Utredning  Rönnedal

7.  Nyproduktion  på  Björklövet

8. Information  från  Länsstyrelsen

9.  Lokalförändringar  Mohedaskolans  gamla  del

10.  Tilläggsbudget  för  investeringar  av  datorer  istället  för  leasing

11.  Overföring  av investeringsbudget  för  pågående  investeringar  från

2018  till  2019

12.  Överföring  av 2019  budgetpost  från  utbildningsnämnden  till

nämnden  för  arbete  och  lärande

13. Utvärdering  och  rapportering  av intern  kontroll  2018

14.  Årsrapport  för  kommunstyrelsen  2018

15.  Årsrapport  för  Överförmyndarnämnden  2018

16.  Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut  ekonomichef

17.  Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut  upphandlingschef

18.  Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik

19.  Meddelanden

20. Övriga  ärenden

21. KS  reglemente

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordning.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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möom'e"maunf
SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS 5 4? KS  2019/014.00

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Ordförande  Per  Ribacke  (S)  infortnerar  kornmunstyrelsen  om  att

arbetsgnippen  för  strategiska  järnvägsfrågor  ska  bestå  av fem

personer:  Per  Ribacke  (S),  Thomas  Haraldsson  (C),  Thomas

Johnsson  (M),  David  Johansson  (C),  Fredrik  Jonsson  (SD).

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign

l4-
Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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m;.,,ivestmaunf
SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS  g 48 KS  2019/015.000

Information  från  kommunchef

Redogörelse

Komrnunchefen  informerar  om  att  rekryteringen  av  en ny

ekonomichef  pågår  och  4 kandidater  är utvalda  till  intervjuer.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Juste*gsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS  g 49

Utredning  Rönnedal

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-26

KS 201  8/272.220

Redogörelse

Stefan  Karlsson,  samhällsstrategen,  informerar  kommunstyrelsen  om

den  pågående  utredningen  Rönnedal.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign

t7-

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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a;,,ivestmaunf
SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS g 50 KS  201  9/078.000

Nyproduktion  på Björklövet

Beslutsunderlag

l.  Tjänsteslaivelse  från  komrnun1edningsförvaltningen,  daterad

den 19 februari  2019.

2. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den 12

februari  2019.

3. Skrivelse  till  Alvesta  Kommunföretag  AB.

4. Bilaga  1, Karta  över  Björklövet

5. Bilaga  2, Skiss  byggnader

6. Bilaga  3, kalkyl.

7. Bilaga  4, karta.

8. Protokoll  från  Alvesta  kommunföretag  AB,  daterad  den 30

januari  2019.

Redogörelse

Som  ett led  iAllboHus  Fastighets  AB:s  arbete  med  att  bidra  till

bostadsförsörjningen  och  bolagets  ägardirektiv,  vill  Allbohus  bygga

bostäder  inom  fastigheten  Björklövet  i Alvesta  tätort.  Eftersom

projektet  beräknas  överstiga  en investering  på 30 mkr  ska

komrnunfullmäktige  enligt  ägardirektiv  ta ställning  till  förslaget  från

AllboHus  innan  beslut  i bolaget.  Kommunens  ägare  till  AllboHus,

Alvesta  Kommunföretag  AB,  beslutade  den  30 januari  2019  att

rekornrnendera  kornmunstyrelsen  och  kommunfullmäktige  godkänna

att  AllboHus  påbörjar  en investering  projekt  Björklövet  etapp  1,

samt  att om  intresset  för  lägerföeterna  är stort,  även  godkänna  en

investering  av etapp  2. Investeringsutgiften  per  etapp  är beräknad  till

ca 60 mkr  inkl  moms.

Thomas  Ottosson,  vd  för  Allbhous,  föredrar  för  kornmunstyrelsen.

Yrkanden

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

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige  besluta  att

l. godkänna  AllboHus  planerade  nyproduktion  av cirka  34 bostäder,

miljöhus  och  övriga  komplementbyggnader  till  en totalutgift  om  60

mkr  inkl.  moms,  samt  att  om  intresset  för  lägenheterna  är stort,  även

godkänna  en investering  av  etapp  2

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering

!7

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

2. om  förutsättningarna  för  etapp  1 väsentligt  avviker  från  planeringen

uppdra  till  AllboHus  att ompröva  projektet.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS  g 51 KS 201 9/115.000

Information  från  Länsstyrelsen

Redogörelse

Länsstyrelsen  informerar  kornmunstyrelsen  om  Agenda  2030  och

den  regionala  planen  för  infrastruktur  för  elfordon  och  förnybara

drivmedel.

Kornmunstyrelsen  far  allt  material  i efterhand  och  får  återkomma

med  synpunkter.  Länsstyrelsen  kommer  att  bjudas  in  till

näringslivsfrukost  med  företagen  iAlvesta  kommun.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5 52

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

KS  201  9/086.609

Lokalförändringar  Mohedaskolans  gamla  del

Beslutsunderlag

I.Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  12

februari  2019.

2. Tjänsteskrivelse  från  utbildningsförvaltningen,  daterad  den  18

januari  2019.

3. Protokoll  från  utbildningsnämnden,  daterad  den  6 november

2018.

4. Tjänsteskrivelse  från  utbildningsförvaltningen,  daterad  den  15

oktober

Redogörelse

Mohedaskolan  är inne  i en om-  och  tillbyggnadsfas,  där  respektive

del  är ett  eget  projekt  tidsmässigt  och/eller  budgetmässigt.  Matsal

med  tillhörande  kök  är färdigställt.  Ny  skoldel  tillförs  under  hösten

2018,  för  att  tas i bruk  i samband  med  terminsstart  2019.  Därefter

följer  bibliotek,  integrerat  skol-  och  folkbibliotek,  och  slutligen  ny

sporthall.

Med  dessa  nya  delar  följer  flytt  av  befintlig  verksamhet  i gamla

skoldelen.  Bland  annat  flyttas  all  undervisning  i musik,  slöjd  och

bild  till  den  nya  skoldelen  och  lämnar  nuvarande  utrymmen.  För  att

få ändamålsenliga  lokaler  i hela  skolan  och  tillföra  de nya  klassrum

som  behövs  för  att  klara  ett  ökat  elevantal,  behöver  nuvarande  salar

för  praktisk/estetiska  ämnen  ställas  om  för  annan  teoretisk

undervisning.

Utbildningsförvaltningen  har  beställt  en  kostnadsberäkning  från

Allbohus  i förhållande  till  ovanstående  delar.  I det  arbetet  har

bifogade  ritningar  tagits  fram,  men  förslaget  är äru'iu  inte  fullt  ut

kostnadsberäla"iat. En uppskattning utifrån berörda ytor har giorts
och  den  totala  renoveringskostnaden  i denna  del  når  enligt  uträkning

totalt  3,5 mnkr.

Yrkanden

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

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Justeringsmännens si.gnr-,;, I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Komrnunstyrelsen  beslutar  att

1.  Godkänna  investering  enligt  förslag  i Mohedaskolans  gamla  del

med  3,5 mkr

2. Dendelårseffektsomuppstår20l9påkalkyleradårshyra(200900

kr)  på gnind  av investeringen  betalas  inom  utbildningens

befintliga  budgetram

3. Kostnad  för  årshyra,  200  900  kr,  från  år 2020  och  framåt  tas upp  i

komrnande  budgetarbete.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Utbildningsförvaltningen

Justeringsmännens sigy,  l Beslutsexpediering
Lfö  I
I l.::fll

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5 53

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

KS  201  9/079.040

Tilläggsbudget  för  investeringar  av datorer  istället  för
leasing

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkornmunstyrelsensarbetsutskott,dateradden12

februari  2019.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad  den

1l  februari  2019.

Redogörelse

En  ny  IT-modell  har  införts  från  20191 som  innebär  att  allt  inköp  av

IT-utnistning  i kommunen  ska  hanteras  via  IT-avdelningen  för  att  få

en samlad  kontroll  samt  för  att  kunna  kostnadseffektivisera.

I dagsläget  leasas  all  den  utrustning  som  tillhör  en arbetsstation.  Med

utgångspunkt  från  en utökad  kontroll  och  kostnadseffektivisering,  är

det  en förutsättning  att  IT-avdelningen  äger  IT-utnistningen  istället

för  att  leasa.  En  arbetsstation  avser  datorer  och  läsplattor  inklusive

kringutnistning  till  personal,  elever  och  nämndsledamöter.

Kringutrustning  avser  skärmar,  dockningsstationer,  tangentbord  och

dylikt.

Från  och  med  2020  kornmer  behovet  av  investering  i arbetsstationer

tas med  i den  ordinarie  budgetprocessen.  Eftersom  ny  IT-modell  har

införts  från  2019  behövs  ett  tilläggsbes)ut  för  investeringarna  2019.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att

l)  IT-avdelningen  inom  kommunledningsförvaltningen  övergår  från

att  leasa  arbetsstationer  till  att  successivt  under  2019  istället  köpa

och  äga  egen  utrustning.

2) IT-avdelningen  inom  kommunledningsförva1tningen  beviljas  6

miljoner  kronor  i tillägg  i investeringsbudget  2019  för  inköp  av

arbetsstationer  och  gemensam  IT-uöstning.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

' KS Fg 165 Ny  intäkts-  och kostnadsmodell  för IT

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 54

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

KS  2019/080.040

Sida

14(26)

Överföring  av  investeringsbudget  för  pågående

investeringar  från  2018  till  2019

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkornmunstyrelsensarbetsutskott,dateradden12

februari  2019.

2. Tjänsteskrivelsefrånkornmunledningsförvaltningen,dateradden

1l  febniari  2019.

Redogörelse

Investeringsmedel  för  vissa  pågående  projekt  har  inte  ianspråktagits

full  ut  under  2018  och  för  vissa  nämnder  finns  det  behov  av att

medlen  budgetmässigt  förs2  över  till  2019  för  att  projekten  ska kunna

avslutas.

Aktuella  projekt  ingår  i respektive  nämnds  fastställds

investeringsbudget  för  år 2018.  Förslagen  till  projekt  att överföra  från

2018  till  2019,  har  prövats  av den  under  2017  inrättade  tvärsektoriella

investeringsgnippen  (ekonomichefen  är sammankallande  och  gruppen

består  av representanter  från  kommunens  förvaltningar  samt

kornmunens  lokalstrateg).

Omsorgsnämnden  har  2018  överskridit  sin  investeringsraml  med  1

694  tkr,  vilket  innebär  att  nämnden  själv  får  finansiera

kapita1kostnaden3  för  deru"ia del.  Det  innebär  en minskning  av

driftramen  för  omsorgsnämnden  från  år 2019  med  364  tkr.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att

1)  överförainvesteringsmedelfrån2018till2019års

investeringsbudget  enligt  följande  (se bilaga  per  projekt):

*  32175  tkr  till  Nämnden  för  samhällsbyggnad

*  3 776  tkr  till  Kommunstyrelsen

(komtminledningsförvaltningen)

*  1553  tkr  till  Kulhir-  och  fötidsnämnden,

2 Se hantering  av överföring  av investeringsmedel  och  överskridande  av investeringsram  i

Riktlinjer  för  budget och redovisning,  KF beslut 2018-09-25 fi 98 samt
Investeringsdirektiv,  KS  beslut  2019-02-05  e) 34.

3 Kapitalkostnad=avskrivning+internränta.  Avskrivningstiden  för  nämndens  investeringar

bedöms  i genomsnitt  uppgå  till  5 år och  internräntan  för  år 2019  uppgår  till  1,5%.

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-26

2) minska  omsorgsnämnden  driftram  med  364  tkr  från  år 2019  som

en effekt  av att  nämnden  har  överskridit  sin  investeringsram  med

1694  tkr  år 2018  och  därmed  själv  får  finansiera

kapitalkostnaden  för  deru'ia  del.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelning

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

15(26)



a!jCorr»"maunf

Kommunstyrelsen

KS  g 55

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

KS 201 9/1 0I  .611

Överföring  av  2019  budgetpost  från  utbildningsnämnden

till  nämnden  för  arbete  och  lärande

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommiu'istyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  12

februari  2019.

2.  Tjänsteslaivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  4 februari  2019.

3. Utredning,dateradden4februari2019.

Redogörelse

Av  kornmunfullmäktiges  beslut  den  18 december  2018  (g 161/2018),

framgår  att  ansvaret  för  gymnasieskola  (exkl  gymnasiesärskolan)

och  vuxenutbildning  från  och  med  1 januari  2019  flyttas  från

utbildningsnämnden  (UN)  till  nämnden  för  arbete  och  lärande

(NAL).  Kornmunfullmäktiges  beslut  om  förändring  av verksam-

hetsansvaret,  medför  ett  behov  av  att  en omfördelning  av  resurser

sker  från  UN  till  NAL.

Samtliga  personalkostnader  som  rör  hela  gymnasieskolan  (inte

särskolan)  och  hela  vuxenutbildningen  förs  över  till  NAL  från  {JN.

Utöver  denna  personal  sker  fördelning  av  tjänster  inom  elevhälsan,

skolskjuts,  kostenheten  och  IT.  Anledningen  till  detta  är att  personal

med  kunskap  och  kompetens  finns  upparbetade  centralt  på

utbildningsförvaltningen  och  därför  bör  organisering  av dessa  om-

råden  bli  oförändrad.

Driftbudgeten  som  ska  fördelas  till  NAL  från  {JN  uppgår  totalt  till

]08  994,5+debiteringIT-kostnader  tkr.  Utgångspunkten  för  beräkning

av budgetbeloppen  har  varit  verksamhetens  förutsättningar  och

folkbokförda  elever  den  1 januari  2019  avseende  vår-  och

höstterminen  2019.

Investeringsbudget  från  UN  omfördelas  med  400  tkr  till  NAL.

Christina  Utterström,  ekonomichef,  föredrar  för  kommunstyrelsen.

Justeringsmännens  sign

l,!{)}
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Kommunstyrelsen

Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Kommunstyrelsen  föreslår  kornmunfiillmäktige  besluta  att

1)  godkänna  omfördelning  av  resurser  som  beskrivs  enligt  ovan  som

en följd  av  beslutad  omorganisation  av gymnasieskolan  och  vuxen-

utbildningen  från  utbildningsnämnden  till  nämnden  för  arbete  och

lärande,

2)  omBrdelalO8994,5+debiteringIT-kostnadert'kxi

driftkostnadsram  år 2019  från  utbildningsnämnden  till  nämnden  för

arbete  och  lärande,

3)  omfördela400000kronoriinvesteringsramår2019från

utbildningsnämnden  till  nämnden  för  arbete  och  lärande,

4)  genämndernaiuppdragatttaframenverksarnhetsplanför20l9

anpassad  till  sin  nya  organisation  och  ny  ekonomisk  ram  och

rapportera  sina  respektive  uppdaterade  verksamhetsplaner  till

kornmunstyrelsen  innan  den  15 april  2019,

5)  ge kommunchefen  i uppdrag  att  i december  2019  göra  en avstäm-

ning  om  det  finns  ytterligare  specifika  poster  som  behöver  justeras

med  anledning  av omorganisationen.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering

l -  V -n  I

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-26

KS g 56  KS  201  9/082.042

Utvärdering  och  rapportering  av  internkontroll  2018

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den

12 februari.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,  daterad

den 1 februari  2019.

3. Sarnmanställdrapportering,dateradden1februari2019.

4. Rapport  från  nämnderna.

Redogörelse

Utifrån  vad  som  framkornmer  av nämndemas  uppföljningsrapporter

bedöms  den interna  kontrollen  2018  fungerar  tillfredsställande  men

kan även förbättras  i vissa  avseenden.  Om  avvikelser  eller  brister

framkommit  i samband  med  uppföljningen  förväntas  nämnder  ha

vidtagit  eller  kornma  vidta  åtgärder.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar

1.  att godkäru'ia  utvärdering  och  rapportering  av intern  kontroll

2018.

2. attkontrollmomentensomharresultatetbristfällig,särskiltska

följas  upp att åtgärder  vidtagits  hos berörda  nämnder  vid

återrapporteringen  av 2019  års intern  kontroll.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Nämnderna

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS 5 57 KS 2019/073.042

Kommunstyrelsens  årsrapport  2018

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den

12 februari  2019.

2.  Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den  18 februari  2019.

3. Kommunstyrelsens  årsrapport,  daterad  den  18 februari  2019.

Redogörelse

Kornmunstyrelsen  är den  ansvariga  nämnden  för

kornmunledningsförvaltningen.  Förvaltningen  var  under  2018

organiserad  i fyra  avdelningar;  kansliavdelningen,  ekonomi-  och

upphandlingsavdelningen,  personalavdelningen  samt  IT-avdelningen.

Årets  utfall  för  verksarnhet  som  redovisas  under  kornmunstyrelsen  är

67,7  miljoner  kronor  vilket  är 5,5 miljoner  kronor  bättre  än  budget.

Budgetavvikelser  finns  i både  positiv  riktning  inom  de olika

verksamhetsområdena,  men  avvikelsen  hänförs  i stort  till

kansliavdelningen  och  personalavdelningen.

Målen  för  kommunstyrelsens  verksarnheter  bygger  på  de av

komtnunfullmäktige  angivna  målen  i budget  2018  och  den

verksamhetsplan  med  internbudget  som  är beslutad  för

kornmunstyrelsen  år 2018.  Av  16  mål  är det  endast  fyra  som  är

uppfyllda  för  år 2018.

Utifrån  de fokusområden  som  finns  i kornmunfullmäktiges  budget  så

har  kommunlednings-förvaltningen  haft  stort  fokus  på  att  skapa

förutsättningar  för  en förbättrad  styaming  och  ledning  av

kornrnunkoncernen.

Camilla  Holmqvist,  kommunchef,  och  Malin  Arbjörk  Solvemark,

ekonom,  föredrar  för  kornmunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  kommunstyrelsens  årsrapport

för  år 2018.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign

lj<

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 58

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

KS 201  9/114.042

Överförmyndarnämndens  årsrapport  2018

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteslaivelse  från  komrnun1edningsförvaltningen,  daterad

den  4 febniari  2019.

2. Årsrapportöverförmyndarnämnden2018,dateradden4

febniari  2019.

Redogörelse

Överförmyndarnämnden  i Alvesta  övergår  från  och  med  2019  i

samverkan  med  Lessebo,  Tingsryd  och  Växjö  kornmuner  till

överförmyndarnämnden  östra  Kronoberg.  Detta  iru'iebär  ett ändrat

ansvarsförhållande  2019.

Under  2018  var  Överförmyndarnämnden  uppdelad  itvå

verksamheter;  överförmyndarnämnden  respektive

överförmyndarverksamhet.  Årets  ritfall  för  verksamhet  som

redovisas  under  överförmyndarifömnden  är 2,4  miljoner  kronor

vilket  är 0,6 miljoner  kronor  sämre  än budget.  Budgetavvikelsen  är

något  positiv  inom  överförmyndarnämnden  och  negativ  inom

överförmyndarverksarnhet.

Mål  för  överförmyndarnämndens  verksarnhet  bygger  på de av

kommunfullmäktige  angivna  målen  i budget  2018  och  den

verksamhetsplan  med  internbudget  som  är beslutad  för

överförmyndarnämnden  år 2018.  Overförmyndarnämnden  har  endast

ett  mål  och  det  är uppfyllt  för  2018.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  överförmyndarnämndens

årsrapport  för  år 2018.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 59

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-02-26

KS  201  9/025.002

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut  ekonomichef

Beslutsunderlag

1.  Delegationsbeslut,  daterad  den  16  januari  2019.

2. Delegationsbeslut,  daterad  den  21 febniari  2019.

3. Delegationsbeslut,  daterad  den  21 febniari  2019.

Redogörelse

Kommunstyrelsen  tar  del  av fattade  delegationsbeslut.

Beslut

Kornmunstyrelsen  godkänner  redovisningen  av fattade

delegationsbeslut.

J",4"-ä"""lBesl"'se"p"'e"ng
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 60

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-26

KS  2019/024.002

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

upphandlingschef

Beslutsunderlag

1.  Delegationslista,  daterad  den 19 febmari  2019.

Redogörelse

Kornmunstyrelsen  tar  del  av fattade  delegationsbeslut.

Beslut

Kommunstyrelsen  godkänner  redovisningen  av fattade

delegationsbeslut.

Juster'ngsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Kommunstyrelsen

KS  g 61 KS  201  9/027.020

Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik

Beslutsunderlag

1.  Sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  kommun  per  december  månad.

Redogörelse

Komrnunstyrelsen  delges  information  om  sjukfrånvarostatistiken  för

Alvesta  kommun  per  december  månad  2018.

Sjukfrånvaron  visar  på  en uppgång  i korttidsfrånvaron  för  perioden

december  till  och  med  februari.  Denna  uppgång  är återkornrnande

och  kan  kopplas  till  den  del  på  året  som  förkylning/influensa  sprids

mest.

Sjukfrånvaron  i % ligger  på  ungeför  samrna  nivå,  och  andelen

anställda  med  långtidssjukskrivning  minskar  något.  Frisknärvaron

minskar  något  och  kan  kopplas  ihop  med  att  det  är en tid  på  året  som

har  högre  andel  av  korttidssjukskrivningar.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Juste+ingsmännens sigq  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 62

Meddelanden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Redogörelse

En  skrivelse  från  Equmeniakyrkan  angående  barnfattigdomen  har

inkornmit  till  kornrnunstyrelsen.

beslut

Komrnunstyrelsen  noterar  informationen.

'=2a-"""""=l="""""""""
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 63

Övriga  ärenden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Redogörelse

Ordföranden  frågar  komrnunstyrelsen  om  någon  av dess ledamöter

har  någon  övrig  fråga  som  de vill  aktualisera  på dagens

sarnmanträde.

Inga  övriga  frågor  tas upp  vid  dagens  sarnmanträde

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 64

Kommunstyrelsens  reglemente

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Kommunchefen  och  kanslichefen  redogör  för  kommunstyrelsen  om

kommun1edningsförvaltningen  och  kornmunstyrelsens  reglemente.

J','==;=7"""""'IB"S1ufs=ped"ng
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