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Ajoumering  mellan  g134 och  g135,  klockan  10:13-10:22

Justeradeparagrafer 55 127155

Paragrafernabehandladesifö1jandeordning: % 127-132, 138-139, 133-
137,  140-155

Beslutande

ledamöter

Ej tjänstgörande
ersättare

Utses att 3ustera

Per  Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)  1 :e vice  ordförande

Thomas  Johnson  (M)  2:e vice  ordförande

Ros-Marie  Larsson  (S)

Frida  Cistensen  (S)

Anita  Thöm  von  Rosen  (MP)

Mikael  Johansson  (M)

Cristina  Haraldsson  (C)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Börje  Nielsen  (V)

David  Kristiansson  (SD)

Rolf  MarUund  (S)

Linda  Gustavsson  (S)

Edina  Maslac  (S)

Hanna  Evelyndotter  (MP)

Thomas  Haraldsson  (C)

Övriga deltagare Magdalena  Glusniewska,  kommunsekreterare

Stefan  Karlsson,  tillförordnad  komrnunchef

ChristinaUtterström,  ekonomichef  g133-137
Ulåa  Källström,  ekonom  g133-134
Gunilla  Kaij  Bevheden,  förvaltningschef,  g135-137
Sebastian  Ohlsson  (S),  ordförande  för  nämnden  för  individ-  och
familjeomsorg  g135-137
Mats Hoppe, förvaltningschef, 5135-137
Mats  Martinsson  (S).  ordförande  för  omsorgsnämnden,  g135-137
Carsten  Wulf,  förvaltningschef,  g135-137
Lars-Olof  Petersson  (S),  ordförande  för  utbildningsnämnden,  g135-137
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Kommunstyrelsen

Tid och plats för
justering

Den  14 november  2018  klockan  09:00  på

kommrin1edningsförva1tningen  iAlvesta  kornrnun

Sekreterare

Ordförande

P

Justerare

Thomas (C)

Anslagsbevis

Protokollet  för  kommunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkännagivits

genom  anslag  på koinmunens  officiella  anslagstavla.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrifl

2018-11-13

2018-11-15-  2018-12-06

Komtnun1edningsförva1tningen,  Alvesta  kommun

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Fastställande  av  dagordning

Redogöre1se

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Sida
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Ordföranden  frågar  komrnunstyrelsen  om utslcickad  dagordning  kan
godkännas  och  behandlas  på dagens  samrnanträde:

1. Närvaro

2. Val  av justerare

3. Fastställande  av dagordning

4. Inforination  från  ordföranden

5, Information  från  tillförordnad  komrnunchef
6. Svarpåmotion(KD)omta1dyfl'arpåallaäldreboenden

7. Svar  på motion  (SD)  angäende  minskad  avgift  vid  begäran  om
kopior  om allmänna  handlingar

8. Overläinnande  av vissa  allmänna  handlingar  från  Alvesta
kornrnuns  överförmyndarriämnd  till  överförmyndarnämnden  östra
Kronoberg

9. Beslut  om förnyad  borgensförbindelse  för  Kommuninvest
lO. Utökad  budget  Orrakullens  industriområde,  etapp l

11. Anmälan från nämnden för individ-och fami5eomsorg om
överskridande  av budget

12 , Anmälan  från  omsorgsnämnden  om överskridande  av  budget
13 . Anrnälan  från  utbildningsnämnden  om överslaidande  av budget
14 . Remiss  från  Sydarkivera  angående  utredning  om analoga  arkiv
15 . Beslut  om  Planprogram  Aringsås
16 . Förslag  till  ändring  av antal  ledamöter  i kultur-  och fötidsnämnd
17 . Beslut  om sarnrnanträdesplan  för  år 2019
18 . Revidering  av VA-taxa  2019

19 . Förslag  till  renhålLningstaxa  för  hushållsavfall  2019
20 , Andring  av reglemente  för  kommunrevisionen
21 , Uppdrag  som andre  vice  ordförande  i AllboHus  och Alvesta

Energi  m fl  bolag

22 . Omsorgsnämndenbegäranomutökadbudget20l8för

volymförändringar

23 . Internkontrollplan  2019  för  kommunstyrelsen  som ansvarig
nämnd  för  komrnun1edningsförva1tningen

24 . Beslut  om skattesats  för  år 2019

25 . Beslut  om  mål  och  budget  2019  med  plan  2020-2021
26 . Bkonomisk  månadsrapport  för  komrnunstyrelsen  per  september

månad  2018

27 . Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per  september
månad  2018

28 . Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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29. Redovisning  av sjukfrånvarostatistik

30. Meddelanden

31. Övriga  ärenden

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordning.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5128

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Ordföranden  informerar  komn'iunstyrelsen  om inbjudan  till

Musikskolans  julshow  och om att valberedningen  sainmanträder  den

26 november1d.16:30.

Beslut

Kotnmunstyrelsen  noterar  iiiformationen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Information  från  tillförordnad  kommunchef

Redogörelse

Tillförordnad  kornrminchef  informerar  kornrnunstyrelsen  om  att

1.  Camilla  Holmqvist  har  börjat  inskolningen  som  är indelad  på 6

tillföllen.  Camilla  har  redan  :tatt mejladress  och  telefon.

2. Alvestakommunharden5:elönsammasteföretagiSverige.

3, Arbetet  med  budgetprocessen  inför  2020  har  påbörjats.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  infori'nationen.

Justeringsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen
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Sarnmanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 201 8/1 02.730

Svar  på motion  (KD)  angående  montering  av  taklyftar  på
alla  kommunens  särskilda  boenden

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 30
oktober  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  omsorgsförva1tningen,  daterad
den 10 oktober  2018.

3. Protokoll  från  omsorgsnämnden,  daterad  den 1 olctober  2018.
4. Motion,dateradden27mars20l8.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 27 mars  2018 föreslår  Christer  Brincner
(KD)  att taklyftar  sätts inpå  alla  äldreboende  i Alvestakommun.
Christer  Bicner  anför  i sin motion  att undersköterskor  har en tung
arbetsmiljö  och  att taklyftar  skulle  bidra  till  minskad  sjukfrånvaro
bland  undersköterskor.

Omsorgsförvaltningen  en har  yttrat  sig i ärendet.  Förvaltningen  har
undersökt  hur  det ser ut med  användningen  av taklyftar  på andra
kornrnuner.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att:

1.  Motionen  avslås

2.  Omsorgsnämnden  förutsetts  omfördela  pengar  inom  sin
investeringsbudget  till  taklyftar  vid  behov.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullrnäktige

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 201  8/1 60.923

Svar  på motion  (SD)  om  minskad  avgift  vid  begäran  om
kopior  av  allmänna  handlingar

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 30
oktober  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommtinledningsförvaltningen,  daterad
den 15 oktober  2018.

3. Motion,  daterad  den 7 maj 2018.

Redogörelse

I en motion  som inkom  den 7 maj 2018 föreslär  David  Kristiansson
(SD)  att sänka  avgifter  för  kopior  på allmärina  handlingar,  att
personer  som är direkt  berörda  av ett ärende  undantas  från  avgift  och
att kornrnunen  erbjuder  att skicka  offentliga  handlingar  digitalt
avgiftsfritt.  David  Kristiansson  anför  i sin motion  att det inte  ska
vara  en klassfråga  hunivida  en har  råd att ta del av offentliga
handlingar  och  att avgiften  avsktäcker  invånama  från  att begära  ut
handlingarna.

Kornmunledningsförvaltningen  har  yttrat  sig i ärendet.  Kommunen
har  sedan -1 oktober  2010  en taxa  (se bilaga)  som  bygger  på den
statliga  avgiftsförordningen  och taxan  har  inte  räknats  upp  sedan
2010.  Nivån  på avgifterna  ligger  i nivå  eller  lägre  mot  vad  andra
komm'iiner  normalt  tar  rit. Motionens  förslag  enligt  pruatkt 3 och 4 är
redan  tillgodosedda  ikommunen  ocli  kommunen  erbjuder  att skicka
ut  offentliga  handlingar  digitalt  avgiftsfritt.

Yrkanden

David  Kristiansson  (SD)  yrkar  bifall  till  föreliggande  förslag  till
beslut  med  tilläggsyrkandet  att punkt  4 i motionen  ska bifallas.

Beslutsgång

Ordföranden  finner  att det finns  två  förslag  till  beskit.  Ett  är
arbetsutskottets  förslag  till  beslut  om att besvara  motionen  och  Da'vid
Kristianssons  (SD)  tilläggsyrkande.  Ordföranden  ställer  förslagen  till
beslut  mot  varande  och finnerper  acklamation  att kommunstyrelsen
beslutar  enligt  arbetsutskottets  förslag  till  beslut  och avslår
tilläggsyrkandet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpedietfög tJtdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Bes1ut

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Kornrnunstyrelsen  föreslår  komrmmfullmäktige  besluta  att anse
motionen  besvarad  med  hänvisning  till
kornmun]edningsförvaltningens  yttrande.

Protokollet  skickas  till

Kommunfiillmäktige

Juste*gsmännens sien Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 20-17/375.000

Överlämnande av  vissa  allmänna  handlingar  från  Alvesta

kommuns  överförmyndarnämnd  till

överförmyndarnämnden  östra  Kronoberg

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 30

oktober  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  Kommun1edningsförvaltningen,  daterad

den 1l  oktober  2018.

Redogörelse

Vid  komtnunfullmäktiges  sarnmanträde  den 25 september  2018

beslutade  Alvesta  kommunfullmäktige  att samverka  i en gemensam

nämnd  för  överförmyndarverksarnhet  och  antog  reglemente  för

överförmyndarnämnden  östra  Kronoberg.

Hos  överförmyndarnärnnden  finns  allrnänna  handlingar  som  behövs

för  handläggning  av vissa  ärenden  hos överförmyndarnämnden  östra

Kronoberg  från  och  med  den 1 januari  2019.  Därutöver  fiIlIlS

handlingar  utan  direkt  koppling  till  specifika  ärenden,  såsom  olika

riktlinjer,  som behöver  överlämnas  till  överförmyndarnämnden  östra

Kronoberg.  Avslutade  ärenden  och  andra  handlingar  som  inte  behövs

för  överförmyndarnämnden  östra  Kronoberg  behålls  av respektive

kommun.

Enligt  15 Fg arkivlagen  krävs  ett beslut  av kornrnunfullmäktige  för  att

en kommunal  myndighet  ska kunna  avhända  sig allmänna

handlingar.

Bes1ut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige  besluta  att

kornrmmens  överförmyndannämnd  till  överförmyndarnämnden  östra

Kronoberg  ska överlämna  de allmäruia  handlingarna  ipågående

ärenden  inämndens  verksamhet  sarnt övriga  handlingar  som  behövs

iöverförmyndarnämnden  östra  Kronobergs  verksamhet.

Protokollet  skickas  till

Kornrnunfii11rnäktige

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum
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KS 2018/330.045
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Förnyad  borgensförbindelse,  regressavtal  och  avtal  om

medlemmarnas  ansvar  för  Kommuninvests  motparts-

exponeringar  avseende  derivat

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 30

oktober  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  koinmunledningsförva1tningen,  daterad

den 17 september  2018.

3. Borgensförbindelse  med  Kornrnuninvest,  daterad  den 29 augusti

2018.

Redogörelse

Kommuninvest  ekonomisk  förenings  ("Föreningen")  upplånings-

och  ut1åningsverksarnhet  bedrivs  i det av Föreningenhelägda

dotterbolaget  Kommuninvest  i Sverige  AB  (publ)

("Kornmuninvest").  För  att Kommuninvest  i sin upplåning  ska få

bästa  möjliga  kreditvillkor  på lånemarknaden  återfinns  i Föreningens

stadgar  som  villkor  för  medlemskap,  att samtliga  medlemrnar  enligt

separat  tecknad  borgensförbindelse  ska ansvara  solidariskt  såsom för

egen sJaild  för  Komrnuninvests  samtliga  förpliktelser.  Samtliga

medlernmar  har  tecknat  borgensförbindelse.  Alvesta  kommun

ritfördade  sin  borgensförbindelse  den 13 december  1999  och har

bekräftat  densarnrna  genom  beslut  av komn'iunfullmäldige  den 27

oktober  2009.

Ett  borgensåtagande  är enligt  lag  endast  giltigt  i tio  år från  den dag

då åtagandet  ingicks,  alternativt  från  den dag då borgensåtagandet

bekräftats  genom  beslut  av komrnunfullmäktige.  Giltighetstiden  för

Alvesta  kornmuns  borgensåtagande  kornmer  således  inom  kort  att

löpa  ut.

Med  hänsyn  till  att borgensförbindelsen  utgör  ett av villkoren  för

medlemskap  i Föreningen  och  den betyde1seborgensförbindelserna

har  för  Kommuninvests  verksamhet  är det av mycket  stor  vikt  att

Alvesta  kornmun  innan  borgensförbindelsens  giltighetstid  löper  ut på

nytt  fattar  ett beslut  i kornrnunfu1lttföktige,  på det sätt som  anges,

som  bekräftar  att  borgensförbindelsen  alltjämt  är gällande,  samt

därefter  undertecknar  en separat  sådan bekräftelse  av  borgens-

förbindelsen.  När  detta  har  skett  har  borgensåtagandet  förlängts

ytterligare  en tioårsperiod.

Justertngsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Alvesta  kornrnun  rindertecknade  Regressavtalet  den  12 oktober  2011

och  Garantiavtalet  den 12 oktober  2011.  Aven  dessa  avtal  riskerar  att

bli  ogiltiga  efter  tio  år och  måste  där'för,  inom  denna  tid,  bekräffas  i

enlighet  med  vad  som  ovan  angivits  för  borgensförbindelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  lcommunft'illrnäktige  bes)uta  att:

1.  Alvesta  koinrnun  bekräftar  att ingången  borgensförbindelse  av den

13 december  1999  ("Borgensförbindelsen"),  vari  Alvesta  kommun

åtagit  sig solidaiiskt  borgensansvar  såsom  för  egen  skuld  för

Komrnuninvest  i Sverige  AB:s  (publ)  ("Komm'iminvest")

förpliktelser,  alltjämt  gäller  samt  att  Komrnuninvest  äger  företräda

Alvesta  kornmun  genom  att företa  samtliga  nödvändiga  åtgärder  för

ingående  och  vidtnakthållande  av borgen  enligt

Borgensförbindelsen  i förhållande  till  Kommuninvests  nuvarande

och  blivande  borgenärer.

2.  Alvesta  kominun  bekräftar  att regressavtalet  rinderteclaiat  av

Alvesta  kommun  den  12 oktober  2011,  vari  det  inbördes  ansvaret

mellan  Komrnunin'vests  medlernrnar  regleras  för  det  fall

Komrntu'iinvests  borgenärer  skulle  framställa  anspråk  gentemot

någon  eller  några  av medlernmarna  enligt  Borgensförbindelsen,

alltjämt  gäller.

3.  Alvesta  kornmun  bekräftar  att garantiavtalet  undertecknat  av

Alvesta  komrnun  den  12 oktober  2011,  vari  Alvesta  kornrnuns

ansvar  för  Kommuninvests  motpartsexponeringar  avseende  derivat

regleras,  alltjämt  gäller.

4.  Utse  kornmunstyrelsens  ordförande  ocli  ekonomichefen  att för

kommunens  räkning  underteckna  alla  handlingar  med  anledning  av

detta  beslut.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Utökad  budget  Orrakullens  industriområde,  etapp  I

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad
den 5 november  2018.

2. Investeringska1ky10rra1cu11en,dateradden2018-10-30

3. Kommunfullrnäktiges  protokoll,  daterad  den 2 maj 2017.

Redogörelse

Kornmunfullmäktige  beshitade  i maj 2017  (KF  FS) 34, 2017-05-02)  att
ge startbesked  för  färdigställande  av verksamhetsornråde  Orrakullen,
etapp 1, med  en total  investeringsutgift  på 35,3 rniljoner  kronor,
varav VA-kollektivet  står för 4,3 mi5oner kronor. Målet var att
Onakullen  skulle  vara  fördigt  i augusti  2018.

Nämnden  för  sarnhällsplanering  info'tmerades  i början  på oktober
2018 (NFS FS172, 2018-10-02), om att fördigställande intekornmer att
slutföras  enligt  kontraktstiden  rinder  2018 på grund  av  omfattande
mängd  berg  och att flertalet  ändrings-  och tilläggsarbetenhar  kantat
projelctet.  Det  innebär  också  att besh'itad  budget  på 35,3 miljoner
kronor  inte  kommer  att vara  tillräcklig.  Förutsättningar  i oktober
2018 innebär en ny total byggkostnad på 49,3 milioner kronor, en
utökning  med  14 miljoner  kronor,  och  att färdigställande  inte
kornrner  ske förrän  i början  på år 2019.

Per  Ribacke  föreslår  att ändra  punkt  2 i beslutsförslaget  och  avslå
nämnden  för  sarnhällsplanerings  begäran  om budgetkompensation.

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  och Thomas  Jobnsson  (M)  begär  en
föredragning  och  förtydligande  av iu'iderlag  Wn  nämnden  för
sarnhällsplanering.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  om  kommunstyrelsen  kan  besluta  enligt  det
förändrade  beslutsförslaget  och  finner  per acklamation  att
komrnunstyrelsen  kan  besluta  enligt  det förändrade  beslutsförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kornrnunfullmäktige  besluta  att

1.  Beviljaytterligare14miljonerkronoriinvesteögsbudgetför

Orrakullen  etapp 1 år 2019,  vilket  innebär  en totalbt'idget  för  hela
projektet  på 49,3 miljoner  kronor,

J,u4sterin) gsmännens siTgneÄ I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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2. Kompensation  'för  kapitalkostnader  inom  den  skattefinansierade

delen sker i enlighet med Riktlinjer  för  budget och redovisning som
kornmunfii1lmäktiges  fastställt  2018-09-25,  dock  sker  inte

kompensation  för  2019  gällande  löpande  driftkostnader  för

underhåll.  Finansiering  av driftkostnad  rar ske  inom  egen

budgetram.

3. Punkt 2 och 3 ovan, ersätter kommunfullmäktiges beslut FB 34,
2017-05-02  prinkt  2 avseende  budgetkompensation  för

kapitalkostnader  och  löpande  driftkostnader.

4. Kalla  ordförande  och  förvaltningschef  för  nämnden  för

samhällsplanering  för  att  redogöra  för  Orrkullens  planering  på

nästa  koinmunstyrelse.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfiillmäktige

Justeringsmäiuiens Beslufsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5135

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 2018/317.041

Anmälan  från  nämnden  för  individ-och  familjeomsorg  om
överskridande  av budget

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  komtnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 30
oktober  2018.

2. Tjänsteskrivelse  fån  förvaltningen  för  individ-och

fami5eomsorg, daterad den 17 oktober 2018.

Redogörelse

Förvaltningschef  Gunilla  Kaij  Bevheden  och  ordförande  Sebastian
Ohlsson  (S) närvarar  vid  kommunstyrelsens  sarnrnanträde  för  att
rapportera  om  överskridande  av budget.

Delårsrapporten  för  arigusti  2018 visar  ett underskott  med  -4,6  rnkr
jämfört  med  budget.  Av  skrivelsen  framgår  också  vilka  åtgärder  som
nämnden  komrner  att vidta,  med  anledning  av nämi'idens
prognostiserade  resultat.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  att

1.  Uppdra  till  nämnden  för  individ-och  farniljeomsorg  att ta fram  en
åtgärdsplan  för  att långsiktigt  uppfylla  kravet  på en budget  i
balans.

2. Kommunfullmäktige  tar del av anmälan  av en överskriden

budget från nämnden för individ-och fami5eomsorg och
kommunstyrelsens  uppdrag  till  nämnden  om en budget  i balans.

Protokollet  skickas  till

Kom»rt'fullmäktige

Ekonomichef

Nämnden  för  individ-och  familjeomsorg

Jusreringsmännens  sign Beslutsexpediering Uföragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS  g 136

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS  2018/327.04'1

Anmälan  från  omsorgsnämnden  om  överskridande  av

budget

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  omsorgsförva1tningen,  daterad

den  24 oktober  2018.

Redogörelse

Förvaltningschef  Mats  Hoppe  och  ordförande  Mats  Martinsson  (S)

närvarar  vid  komrnunstyrelsens  sammanträde  för  att  rapportera  om

överskridande  av budget.

Enligt  månadsrapport  per  september  2018  bedöms  omsorgsnämnden

ha en negativ  avvikelse  mot  budget  på 11,5  miljoner  kronor  för

2018.  Arbetsutskottet  gav,  i samband  med  att  fö:ivaltningen

redovisade  prognosen  per  september  på  utskottets  senaste

sammanträde,  ordförande  i uppdrag  att anmäla  till

kornrnunfullmäktige  att  nämnden  inte  koi'nmer  klara  budgetramen

för  2018  (ON  AUg 67/2018).  Bedömningen  är dock  att resultatet  för

årets  tre  sista  månadema  kan  minskanettokostnaden  något  på grund

av att lönekostnader  erfarenhetsmässigt  blir  lägre  då eftersom

merkostnadema  för  semestervikarier  fortfarande  påverkar  i

september.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att

l  Uppdra  till  omsorgsnämnden  att  ta fram  en åtgärdsplan  för  att

långsiktigt  uppfylla  kravet  på en budget  i balans.

2 Kornrnunfi'illmäktige  tar  del  av omsorgsnämndens  annnälan  av en

öyerskriden  budget  och  kornmunstyrelsens  uppdrag  till  nämnden

om  en budget  i balans.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Ekonomichef

Omsorgsnämnden

Justenngsmannens  sign Besluksexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5137

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 2018/

Anmälan  från  utbildningsnätnnden  om  överskridande  av
budget

Redogörelse

Förvaltningschef  Carsten  Wulf  och  ordförande  Lars-Olof  Petersson
(S)  närvarar  vid  koinmunstyrelsens  sainmanträde  för  att  rapportera
om  överskridande  av budget.

Förslag  till  beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att

1  Uppdra  till  ritbi1dningsnärnnden  att  ta fram  en åtgärdsplan  för  att
långsiktigt  uppfylla  kravet  på en budget  i balans.

2  Kon'uuunful1rnäktige  tar  del av utbildriingsnämndens  anrnälan  av
en överskriden  budget  och  kornmunstyrelsens  uppdrag  till
nämnden  om en budget  i balans.

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullrnäldige

Ekonomichef

Utbildningsnämnden

Justeringsmännens  siy  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS  g 138

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 201  8/243.004

Remiss  från  Sydarkivera  angående  utredning  om  analoga
arkiv

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 30
oktober  2018.

2.  Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförva1tningen,  daterad
den  29 oktober  2018.

3. Missiv  från  Sydarkivera,  daterad  den 19  juni  2018.
4. Remiss  från  Sydarkivera  om  utredning  av analogt  slutarkiv,

daterad  den  29 maj  2018.

Redogörelse

Alvesta  kon'imun  har tagit  del av rapporten  från  Sydarkivera  och
förslaget  om  samverkan  för  analogt  slutarkiv.  Kornrnunen  serpositivt
på  initiativet  att erbjuda  en utveckling  av arbetet  med  arkiv  vid  sidan
av den redan  upparbetade  delen  e-arkiv.  En helhetslösning  för
medlernmarna  i Sydarki'vera  kan  då erbjudas.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  anta  kommun1edningsförva1tningens
tjänsteskriveIse  som  sitt  eget  svar.

Protokollet  skickas  till

Sydarkivera

Komrnun1edningsförva1tningen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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m;om'e"maunf
SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Kommunstyrelsen

KS g I 39 KS 201 8/303.214

Beslut  om  Planprogram  Aringsås

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 30
oktober  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  förvaltning  för  samhällsplanering,  daterad
den 9 oktober  2018.

3. Bilaga,  planområde.

Redogörelse

Kommunfullmäktige  antog  2017-11-28  fördjupad  översiktsplan  för
Alvesta  tätort  (FOP  Alvesta).  I FOP  Alvesta  pekas  strategi  för
tätortens  utveckling  ut, vilket  innefattar  ritveckling  östen'it  mellan
sjön  Spånen  och  järnvägen  Kust-till-kustbanan.

Kornmunen  och fastighetsägaren  av Aringsås  14:1 m.fl.  har
ömsesidigt  identifierat  området  som  strategiskt  för  Alvesta  tätorts
utveckling.  Fastighetsägaren  har  en ambition  med  utformningen  och
har  redovisat  en vision  för  området,  som totalt  omfattar  cirka  500 ha.

Ett  planprogram  ska utreda  fönitsättningarna  för  tätortsutveckling  i
ornrådet  och fastställa  mål  och riktlinjer  inför  efterföljande
planläggning  med  detaljplaner.

Yrkanden

Lars-Olof  Franz6n  ()  yrkar  bifall  till  föreliggande  förslag  till
beslut  med  tilläggsyrkandet  att inrätta  ett friluftsreservat  i ovan

nämnda område samt att avbryta p%ående planprocessen för
Aringsås  1 och  2.

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

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

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

Börge  Nielsen  (V)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Per  Ribacke  (S) yrkar  avslag  mot  tilläggsyrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden  finner  att det firu'is  två  förslag  till  beslut.  Lars-Olof
Fraz6ns  (AA)  yrkande  och  kon'irnunstyrelsens  förslag  till  beslut.
Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och finner  per

acklamation  att komrnunstyrelsen  beslutar  enligt  förslag  till  beslut.

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  begär  votering.

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Votering

Votering  begärs  och  genomförs.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Ordförande  finner  att det fii'u'is två förslag  till  beskit.  Ett  är Lars-Olof
Franz6ns  (AA)  yrkande  ocli  det andra  är kornmunstyrelsens  förslag
till  beslut.  Ordförande  stä]ler  sedan Lars-Olof  Franzåns  (AA)  förslag
till  beslut  mot  kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Ett  ja-svar  är en röst  på Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  'förslag  till  beslut.

Ett  nej-svar  Ar en röst  på kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Med  2 ja-röster  mot  9 nej-röster  finner  ordförande  att
kommunstyrelsen  beslutar  enligt  kommrmstyrelsens  förslag  till
beslut.

Beslut

Kotnmunstyrelsen  beslutar  att förslaget  till  planprogram  enligt  5 kap
IO 8) plan-  och  bygglagen  (SFS 2010:900)  kan  upprättas  och
samrådas.

Protokollet  skickas  till

Förvaltningen  för  sarnhällsplanering

Beslutsexpediering Utdragsbesiyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS  g 140

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 2018/328.001

Sida
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Ändring  av  antal  ledamöter  i kultur-  och  fritidsnämnden

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  30
olctober  2018.

Redogörelse

Den  politiska  ledningen  föreslär  att ändra  antal  ledamöter  i Kultur-
och  fritidsnämnden  från  5 till  9 stycken  samt  att  inrätta  posten  som
andre  viceordförande.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige  besluta  att:

Antal  ledamöter  ändras  från  5 till  9 stycken.
Inrätta  posten  som  andre  vice  ordförande.

Andra  ireglementet  förkulhir-och  fritidsnämnden  utifrånpunkt  1 och  2.
Budget  för  fler  ledamöter  inämnden  beaktas  i 1commande  förslag  till  mål
och  budget  2019  med  plan  2020-2021.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslufsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KSg141

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 2018/266.006

Beslut  om  sammanträdesplan  för  år  2019

Beslutsunderlag

1. Tjänsteslaivelse  från  komrnun1edningsförva1tning,  daterad  den

22 oktober  2018.

2. Förslag  till  sarnmanträdesplan  för  år 2019.

Redogörelse

KommunMlrnäktige  ska fastställa  sammanträdesplan  för  år 2019.

Upprättat  förslag  till  sammanträdesplan  innehåller

sarnmanträdesdatum  för  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,

kornrnunstyrelsens  personalutskott,  kommunstyrelsen  och

korninunfu11rnäktige.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kornmunfullrnäktige  besluta  att anta

förslag  till  sammanträdesplan  för  år 2019.

Protokollet  skickas  till

KornmunMlmäktige

Justerin,gsmännens si?n"
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 5142  KS 2018/316.346

Beslut  om  VA-taxa  20'19

Beslutsunder1ag

1. Protokoll  från  komimmstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 30
oktober  2018.

2. Protokoll  från  nämnden  för  sanföällsplanering,  daterad  den 2
oktober  2018.

Redogörelse

Nuvarande  VA-taxa  är antagen  av kornrnunfullmäktige  KF 2017-12-
19 g138 att gällafr.o.m.  2018-01-01.

Avgifterna  i antagen  VA-taxa  baserades  på indextalet  323,18  (2017-
08)  i konsumentprisindex,  KPI  (1980=100).  Senast  publicerade
indextal  är 329,63  (2018-08),  vilket  innebär  en ökning  med  +2,00%.

En  VA-plan  för  Alvesta  antogs  av kommunfullrnäktige  2015-04-28.
Genomförandet  av VA-planen  kornrner  att generera  ökade  kostnader
för  VA-kollektivet.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  komrntu'ållrnäktige  besluta  att:

1.  Indexreglera  VA-taxan,  vilket  innebär  en ökning  om +2,00%.

2. Höja  taxan  därutöver  med  +2,8  %. Den  nya  VA-taxan,  som
satnmantaget  inneMr  en höjning  med  +4,80  %, ska gälla  från
2019-01-01.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfiillrnäktige

Justeringsmännens BeslutsexpedieringSign Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS g 143

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-a11-13

KS 2018/3'15.406

Förslag  till  renhållningstaxa  för  hushållsavfall  2C)19

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 30
olctober  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  Alvesta  Re*ållnings  AB,  daterad  den 10
oktober  2018.

3. Protokollsutdrag  från  Styrelsen  för  Alvesta  Renhållnings  AB,
daterad  den 10 oktober  2018.

Redogörelse

Styrelsen  i Alvesta  Rerföållnings  AB  har erföälligt  godlcänt  upprättat
förslag  till  retföållningstaxa  för  hushållsavfall  och slamtömning  i
Alvesta  kommun  att gälla  fr.o.m.  2019-01-01.  Förslaget  går ut på att
reiföållningstaxan  för  en villa  mednormalt  abonnemang  höjs  med  91
kr/år  inkl.  moms  vilket  motsvarar  4%. När  det gäller
slambrunnstömning  så är förslaget  en höjning  med  31 kr/bruru'i  inkl.
moms.

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att anta
förslag  till  renhållningstaxa  för  hushållsavfall  i Alvesta  kornmun  att
gälla  fr.o.m.  2019-01-01.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 51 44

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 2018/

Ändring  av  reglemente  för  kommunrevisionen

Redogörelse

Synpunkter  har inkommit  från flera  håll  att antalet  förtroendevalda  i
kornmunrevisionen  bör  vara  fler  än under  iru'ieyarande
mandatperiod.  Till  skillnad  från  kornmtinala  nämnder  väljs  inte
ersättare  för  de fem  förtroendevalda  revisorema.  Med  tanke  på  det
samlade  revisionsuppdraget  att säkerställa  beslutsförbarhet  och
minska  sårbarhet  vid  avsägelser,  sjukdomsfall  och  dylikt,  föreslås  att
antalet  revisorer  ökar  från  fem  till  sex.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kommunfulltnäktige  besluta  att:

1.  Ändra  i reglementet  för  kommunrevisionen,  3 Fj, til]
"Kommunen  har  sex  revisorer  som  ritses  efter  allrnänna  val"

2.  Eventuellt  ökad  kostnad  för  komrnunrevisionen  föreslås
rymmas  inom  revisionens  budgetrarn

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullrnäktige

Justeringsmännens

si,an(,,, I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS5145

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 2018/

Uppdrag  som  andre  vice  ordförande  i A1lboHus  och
Alvesta  Energi  m fl bolag

Redogörelse

De  komrnunägda  aktiebolagen  har  idag  en ordförande  och  en vice
ordförande  i sina  respektive  styrelser.  För  de större  kommurfögda
bolagen  föreslås  att ett  uppdrag  som  andre  vice  ordförande  inrättas.

Yrkanden

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

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  yrkar  avslag  till  kommunstyrelsens
förslag  till  beslut.

Börge  Nielsen  (V)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till
bestut.

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

Beslutsgång

Ordförande  finner  att  det  finns  två  förslag'till  beslut.  Ett  är  Lars-Olof
Franz6ns  (AA)  och  Anita  Thörn  von  Rosens  (MP)  avslagsyrkande
octrdet  andra  är kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Ordförande
ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  per  acklamation  att
kornrnunstyrelsen  beshitar  enligt  komrnunstyrelsens  förslag  till
beslut.

Lars-Olof  Franzfö  begår  en votering.

Votering

Votering  begärs  och  genomförs

Ordförande  finner  att det  fimis  två  förslag  till  beslut.  Ett  är  Lars-Olof
Franz6ns  (AA)  och  Anita  Thöm  von  Rosens  (MP)  avslagsyrkande
och  det  andra  är koinm'iuistyrelsens  förslag  till  beslut.  Ordförande
sföller  sedan  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  och  Anita  Thöm  von  Rosens
(MP)  avslagsyrkande  mot  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Ett  ja-svar  är enröst  påkornmunstyrelsens  'förslag  till  beslut.

Ett  nej-svar  är en röst  på Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  och  Anita  Thörn
von  Rosen  (MP)  avslagsyrkande.

Justeringsmännens  sign Beslursexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Med  3 nej-röster  mot  8 ja-röster  finner  ordförande  att
komrnunstyrelsen  beslutar  enligt  koinrnunstyrelsens  förslag  till
beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslå  komrnunfullmäktige  besluta  att

1 , Inrätta  uppdrag  som andre  vice  ordförande  i styrelsen  för
AllboHus  Fastighets  AB

2. Inrätta  rippdrag  som andre  vice  ordförande  i styrelsen  för
Alvesta  Energi  AB,  vilket  också  tillämpas  på styrelserna  för
Alvesta  Elnät  AB  och  Bredband  iVärend  AB

3. ÄndraibolagsordningenförA]lboHusg7,sistameningentil1:

"Kommunful1rnäktige  ritser  också  ordförande,  förste  vice
ordförande  och andra  vice  ordförande  i bolagets  styrelse.

4 . Åndra  i bolagsordningen  för  Alvesta  Energi,  Alvesta  Elnät  och
Bredband i Värend AB 6 7, sista meningen till:
"Kornrnunfullmäktige  utser  också  ordförande,  förste  vice
ordförande  och andra  vice  ordföranden  i bolagets  styrelse

5. Uppmana  berörda  bolag  att fastsfölla  ändring  av bolagsordning
på kornrnande  bolagssförnma/årsstämma

Protokollet  skickas  till

Kotnrnunfullmäktige

Justeringsmännena  sign Beslutsexpediering Uldragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS5146

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

20"18-11-13

KS 2018/

Sida
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Omsorgsnämnden  begäran  om  utökad  budget  20'18  för
volymförändringar

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  30
oktober  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad
den  22 oktober  2018.

3. Omsorgsnämndens  protokoll,  daterad  den 1 oktober  2018

4, Tjänsteskrivelse  från  omsorgsförvaltningen,  daterad  den 29
september  2018.

Redogörelse

Omsorgsnämnden har begärt 1,82 mi5oner kronor i tilläggsanslag
för  faktiskt  utfall  avseende  volymförändringar  från

kornmu'istyrelsens  strategiska  medel  för  volytnförändringar.

I samband  med  avrapportering  av delårsrapporten  per  augusti  2018
har  arbetsutskottet  gett  förvaltningen  i uppdrag  att  ta fram  ett
beslutsförslag  gällande  volymförändringar  under  2018  som  medfört
kostnadsökningar  och  för  vilka  omsorgsnämnden  kan  begära  att  ta
del  av komrnunstyrelsens  medel  avsatta  som  strategiskamedel  till

volymförändringar (ON AU F3 50/2018).

I beslut  om  budget  2018,  gav  komrnunfullmäktige  i uppdrag  till
kornmun-styrelsen  att  utarbeta  och  besluta  om

resursförde1ningsmodell  som  hanterar  falctiskt  utfall  avseende

volymförändringar  gällande  omsorgsnämnden  respektive

utbildningsnämnden.  Kommunstyrelsen  beslutade  i november  2017
om  en resursfördelningsmode1l  för  utbildningsnämnden,  som  gäller
från  och  med  år 2018.  Resursfördelningsmode1l  för  att  hantera
volymför-ändringar  inom  omsorgsnämnden  har  inte  varit  prioriterat

under  2018  och  kornmunstyrelsen  har  därmed  inte  beslutat  om  någon
modell  för  detta.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att

1.  Avs1åomsorgsnämndensbegäranommedelförvolymförändringar2018med

hänvisning  till  att kommunstyrelsen  inte  har  fattat  något  beslut  om
resursfördelningsmodell  gällande  omsorgsnämnden

Justeringsrnännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-11-13

2. Bevi1jati11fä1ligtgenerelltramti1lskottår2018tillomsorgs-

nämnden  med  1820  tkr  som finansieras  från  strategiskt  anslag
Volymölöngar  omsorgsnämnden.

Protoko1let  skickas  til

Ekonoinichef

Omsorgsnämnden

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KSg147

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS2018/

Internkontrollplan  2019  för  kornmunstyrelsen  som
ansvarig  nämnd  för  kommunedningsförvaItningen

Besutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse  från  koinmun1edningsförvaltningen,  daterad
den 18 oktober  2018.

2. FörslagpåKommunstyrelsensegeninternkontrolIplan

2019.

Redogörelse

Gällande  reglemente  för  intern  kontroll  beshitades  av

kommunstyrelsen i juni 2008 (KF fl 71/2008). Det syftar till  att
säkerställa  att styrelser  och nämnder  upprätthåller  en

tillfredsställande  intern  kontroll.

Enligt reglementet ska nämnd/styrelse varie år i samband med
fastställande  av internbudget  anta en särskild  plan  för  intern  kontroll.
I februari 2017 (KS FH 9/2017) kompletterades reglementet med
:förva1tningsövergripande  anvisningar  för  intern  kontroll.  Av
anvisningarna  framgår  bland  aiu'iat vilken  modell  :för riskanalys  som
ska användas  vid  framtagande  av interkontrollplanen

Beslut

Komrnunstyrelsen  godkänner  förslag  till  kornmunstyrelsens  egen
internkontrollplan  2019.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Juste*gsmäruiens Sign BesluFsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Kommunstyrelsen

KS g 148 KS 2018/329.049

Beslut  om  skattesats  för  år  2019

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 30
oktober  2018.

Redogörelse

Enligt  bestärnrnelsema  i kornmunallagen  ska koinmunfitl1rnäktige
fatta  ett  beslut  om kornrnande  års skattesats  senast i november.  Om
särskilda  skäl föreligger,  får  kornmurållmäktige  före  december
månads  utgång,  fastställa  en annan  skattesats  än den som  har
bestämts  tidigare,

Förslag  till  kornrn'iuå11rt'föktiges  beslut  om "Mål  och  budget  2019
med  plan  2020-2021",  utgår  ifrån  oförändrad  skattesats  om 21:42
per  skattekrona.  Skatteintäktema  baseras  på SKL:s  (Sveriges
Komm'imer  och  Landstings)  skatteunderlagsprognos.

Yrkanden

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

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kommunfullrnäktige  besluta  att
skattesatsen  för  år 2019  inte  förändras.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullrnäktige

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS g 149

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 201  8/1 93.041

Beslut  om  mål  och  budget  2019  med  plan  2020-2021

Beslutsunderlag

1.  Bilaga,  Mål  och  Budget  år 2019  med  plan  2020-2021,

politiska  ledningens  f?5rs1ag, daterad  den 2018-11-09.

Redogörelse

Koinmunfullrnäktige  beslutade  om en preliminär  budget  år 2019  med

plan  2020-2021  den 19  juni  2018.  Eftersom  2018  är valår,  ska

nyvalda  fullrnäktige  besluta  om den slutliga  budgeten  inför  år 2019.

Budgeten  fastslår  de ekonomiska  ramarna  och  kommunfullrnäktiges

strategiska  inriktningar.  Till  kommunens  vision  "Alvesta  kornmun,

södra  Sveriges  rnittpunkt-  integrerar  lokalt  boende  med  globala

möjligheter"  firu'is  fyra  folcusornråderi  med  därtill  kopplade

resultatmål  och  mått  som  konkretiserar  komtmmens  ambitioner  för  en

god ekonomi sk hushållning. Fokusornrådena  är hållbar  tilMxt,
människors  vardag,  barn  och  ungas  behov  sarnt  trygg  välförd.

Utgångspunkt  för  budget  2019  och  plan  2020-2021  Fu 2018  års

budget.  Nämnderna  ffir  totalt  drygt  3 miljoner  kronor  iutökad

rambudget  2019.  Budget  för  avslaivningar,  löneökningar,  pensioner

och  övriga  kommunövergripande  poster,  förändras  med  totalt  nästan

18 mi1jonerkronorjämförtmedbudget  2018.  Infökter  från

finansnettotminskarmeddrygt9miIionkronorsamtskatt,  generella
statsbidrag  och utjämning  befölaias  öka  med  nästan  29 miljoner

kronor,  eller  1,6 procent  jämfört  med  budget  2018.  Ovanstående

imebär  ett budgeterat  resultat  på lO miljoner  kronor  år 2019  och  12

miljoner  kronor  för  plan  2020-2021  jämfört  med  Il  miljoner  kronor  i

budgeterat  resultat  för  år 2018.

Yrkanden

Lars-Olof  Franzfö  (AA)  yrkar  bifall  till  Alvesta  Altemativets

budgetförslag,  se bilaga.

Beslutsgång

Ordförande  finner  att det  finns  två fötslag  till  beslut.  Ett  är Lars-Olof

Franzåns  (AA)  bifall  till  Alvesta  Alternativets  budgetförslag  och

andra  är kornrnunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Ordförande  ställer

förslagen  mot  varandra  och  finner  per  acklamation  att

kornrnunstyrelsen  beslutar  enligt  kommunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Justeringstnännens  sigii Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-1i-13

Kommunstyrelsen

Lars-Olof  Franz6ri  reserverar  sig  från  beslutet.

Beslut

Sida
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Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att:

1.  faststä11aförår2019målförverksamhetenmedtilföörande

resultatmått/indikatorer  och  finansiellamål  som  framgår  i

politiska  ledningens  förslag  till  Mål  och  budget  2019  med  plan

2020-2021.  Målen  utgår  ifrån  kommunfiilltäktiges  i

september 2018 beslr'itade Riktlinjer  för  god ekonomisk
hushållning och Riktlinjer  för  målstyrning,

2. kornmunfiillrnäktigesiseptember2018bes1utadeAi/ct7injer7är
Budget  och  redovisning  ska  tillämpas  för  budgetåret  2019.

Riktlinjerna  reglerar  bland  annat  nämndemas  hantering  av

internbudgeten,  rapportering  och  uppföljning  samt  ansvar  och

åtgärder  vid  avvikelser  under  budgetåret,

3. uppdratil1nämnderna/styrelsenattsenastden15december2018

besluta  om  verksamhetsplan  med  internbudget  för  år 2019  för

informationtill  kornmunfullmäktige I)El decembersammanträdet
2018.  Nämndernas  verksamhetsplaner  med  intembudgetar  ska

ske med  utgångspunkt  från  komrnunfullmäktiges  budget  och  de

närmare  anvisningar  som  utfördas  om  budgetarbetet  från

kornmunstyrelsen  (kornrnunledningsförva1triingen).  Nämndemas

tippdrag  avser  både  internbudget  för  drift  och  investeringar.

Nämnderna  ska  i samband  med  beslut  om  verksamhetsplan  även

fastställa  en internkontrollplan  för  2019  som  ska  informeras  om

till  kornmunfu11rnäktiges  decembersarnrnanträde  2018,

4.  driftbudget  år 2019  till  nämnder  och  styrelser  uppgår  enligt  nedan:

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Kultur-  och  fritidsnämnden

Överförmyndarnämnden'

Utbildningsnämnden

Närnriden  för  individ-  och fam

Omsorgsnämnden

Nämnden  för  samhällsplanerin

Nämnden  för  myndighetsutövr

Summa  nettokostnader  nämi

Driffbudget  2019 (tkr)

72 131

48 751

1826

535 774

iljeomsorg  100 550

334 245

.g 50 836

iing  200

nderna  1 144  313

' När erfordliga  beslut fattats om en gemensam nän'ind tillsarnmans  med Tingsryd,  Lessebo och Växjö
komtnuner,  kommer  budget  för  överförmyndarverksamheten  ingå  i KS budget.

ns lUkdragsbestyrkande -'sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Gemensam  finansiering

Årets  resultat

SammanträdesprotokolI

Samrrianträdesdatum

2018-11-13

1154  313

IO OOO

Kornmande  budgetomfördelningar  under  år 2018 som i

långsiktiga  påverkar  slutliga  driftramar  för  år 2019,

5. investeringsbudgetår20l9beslutasenligtförs1agetiffÅ7och

Budget och i enlighet med Rikt[injer  för  budget och redovisning
somkoi'i'unt'infullmäktige  fastställde  i september2018.

Investeringsbudgeten  2019  uppgår  totalt  till  89,1 miljoner

kronor  för  år 2019.  Kornmunstyre1senkanbesluta  omnya

enskilda  investeögsprojekt  understigande  10  miljoner  kronor

rinder  2019  och därmed  även  omdisponera  investeringsanslagen

mellan  råunder,

6. fastställa  resultat-,  balans-  respektive  kassaflödesbudget  för  år

2019  ocl'i plan  2020-2021  förkomrnunen  enligt  Mål  och Budget

och  därmed  anta den ekonomiska  flerårsplanen,

7. antaresultat-ochbalansbudgetförår2019ochpIan2020-2021

för  VA-verksarnheten  enligt  Mål  och Budget,

8. kornrnunstyrelsen  bemyndigas  att under  2019  omsätta  lån

altemativt  ta upp nya  lån till  ett totalt  belopp  på högst  200

miljoner  kronor,

9. uppdra  till  kommunstyrelsen  att besluta  om centrala  strategiska

anslag  år 2019  under  gemensam  finansiering  enligt  specifikation

ÄMål  och Budget,

10. rippdra  till  omsorgsnämnden  att under  planperioden  avveckla

delade  turer,

ll.  anta borgensram  och  internkredit  i koncernkonto  för  de

kornmunägda  bolagen  för  år 2019  enligt  nedan.  Ramama

innebär  att komrnunen  såsom  för  egen skuld  ingår  borgen

enligt  listan  nedan  med  låneförpliktelserupp  till  ett totalt

högsta  lånebelopp.

Bolag,  mnkr

Allbohus  Fastighets  AB

Alvesta  Energi  AB

Alvesta  Elnät  AB

BIVA  Bredband  i Värend

Jl,uste*gsmännens sign?,, I Beslutsexpediering

Borgens-

ram  år  2019

1 150

120

60

33

Ukdragsbestyrkande

Internkredit

koncernkonto

år  2019

30

10

5

I

Sida
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Kommunstyrelsen

Alvesta  Renhållning  AB
Alvesta  UtvecUing  AE3
Alvesta  Kommunföretag  AB
Huseby  Bruk  AB

Summa

SamrnanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-11-13

o

33

70

o

1466

6

I

12. Nivå  på borgen  för  föreningar  på totalt  5,5 miljoner  kronor
frånbeslutår2015kvarstår.  Kommunstyre1senkanyidbehov
besluta  om utökning  av borgen  till  föreningar  med  ytterligare
totalt  2,5 miljoner  kronor.

Protokollet  skickas  till

Kommt'infi'illmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS  g 150

Sammantr'ädesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 2018/307.042

Sida
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Ekonomisk  månadsrapport  för  kommunstyrelsen  per
september  månad  20'18

Besutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 30
oktober  2018.

2. Tjänsteslaivelsefrånkommun1edningsförvaltningen,daterad

den  Il  oktober  2018.

3.  Ekonornisk  månadsrapport  för  kommunstyrelsen  per  september
månad  2018,  daterad  den  1l  oktober  2018.

Redogörelse

Kommunstyrelsen  delges  information  om  den  ekonomiska
månadsrapportenper  september  tnånad2018.

Av  den  ekonorniska  månadsrapporten  för  kornmunstyrelsen  per
september  månad  2018  framgår  det  bland  annat  att  komrnunstyrelsen
h-ar ett  töfalt  prognostrce-rat  ö-verskott  p-å 2,2  miljoner  Kr- ono-r  jämfört-
med  budgeterat  resultat.

Beslut

i
i
i

Kommunstyrelsen  beshitar  att godkäruia  den  ekonorniska
månadsrapporten  för  komtnunstyrelsen  per  september  månad  2018.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

J,uJ/teringsmännens sign».Q I Bes]utsexpediering
Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

KS g 151

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-11-13

KS 201  8/313.042

Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per
september  månad  2018

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  kornrnrinstyre1se.i'is  arbetsutskott,  daterat  den 30
oktober  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  korninun1edningsförva1tningen,  daterad
den 19 oktober  2018.

3. Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per  september
månad  2018,  daterad  den 19 oktober  2018.

Redogörelse

I den ekononffska  månadsrappoiten  för  Alvesta  kommrin  per

september  månad  framgår  att nämnderna  prognostiserar  ett

rmderskott På knappt minus 15 rniljoner kronor, vilket är en
förbättring  från  föregående  prognos  med  drygt  4 miljonkronor.
Gemensam  finansiering  och  gemensamrna  nettokostnader,  visar  ett
prognostiserat  överskott  totaltpå  knappt  13 rniljonerkronor.  Detta
innebär,  netto,  ett prognostiserat  underskott  per  2018-09-30  på 2
rniljoner  kronor  jämfört  med  budgeterat  resultat.  Det  budgeterade
resultatet  för  2018  uppgår  till  drygt  1l  miljoner  kronor  vilket  betyder
att  resultatet  prognostiseras  till  9 miljon  kronor  för  2018.

Beslut

Kotnmunstyrelsen  beslutar  att godkänna  den ekonomiska
månadsrapporten  för  Alvesta  komrnun  per september  månad  2018.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Sida
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KS 5152 KS 20-18/212.002

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Beslutsunderlag

1.  De1egations1ista,dateradden7november2018.

Redogörelse

Kommunstyrelsen  tar  del av  fattade  delegationsbeslut.

Förslag  till  beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Kommunstyrelsen

KS g 153 KS 2018/039.020

Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik

Beslutsunderlag

Sida

ag(<i)

1.  Sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  koinrnun  per  september  månad.

Redogörelse

Kornmunstyrelsen  delges  infonnation  om sjukfrånvarostatistiken  för
Alvesta  komtnun  per  september  månad  2018.  Statistiken  under
september  månad  visar  att det totala  antalet  av långa
sjukskrivningsperioder  har  minskat  något.  En  uppgång  av

långtidssjukskrivning  kanpåvisas  på kornrnunledningsförvaltningen
och  kultur-  och fritidsförva1tningen.  Resultatet  på
kornmun1edningsförva1tnirigen  och  på kultur-  och

fötidsförvaltningen  kan  dock  påverkas  av att personalstyrkan  är
mindre.  Omsorgsförvaltningen  och förvaltningen  för  individ-  och
fai'niljeomsorg  påvisar  en minskad  uppgång  av sjukfrånvaro  med
utbildningsförvaltningen  ligger  konstant.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Ju ste]rin,gsmännens si,on?, I Bes1utsexpediering I Uidragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5154

Meddelanden

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Sida
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Meddelande från nämnden för individ-och fami5eomsorg om
samverkansöverenskornme1se  för  Farniljecentrum  har  inkornmit  till

kommunstyrelsen.

Förslag  till  beslut

Komrminstyrelsen  noterar  informationen.

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g I 55

Övriga  ärenden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kot'nmunstyrelsen  om någon av dess ledamöter
har  någon  övrig  fråga som de vill  aktualisera  på dagens
sammanträde.

Inga  övriga  änden tas upp på sammanträdet.

Försag  till  beslut

Komtnunstyrelsen  noterar  informationen.

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Paragraf:  139

Ordinarie  ledamöter
När-

VarO Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

L Per  Ribacke s I x

2. Thomas  Haraldsson c 1 x

3. Thomas  Johnsson M I x

4. Rose-Marie  Larsson s I x

5. Frida  Christensen s 1 x

6. Anita  Thörn  von Rosen MP 1 x

7. Mikael  Johansson M I x

8. Cristina  Haraldsson c 1 x

9. Lars-Olof  Franzån AA I x

10. Kauko  Antbacke

41. Benny  Lundh

Johansson

Ersättare

1. Rolf  Marklund s I

2.He1en  Andersson c

3. Matz  Athley M

4. Linda  Gustavsson s I

5. Edina  Maslac s Il

6. Hanna  Evelyndotter MP

7. Helen  Gustavsson M

8. Johnny  Lundberg s

9. Börge  Nielsen v I x

10. Ulf Larsson L

1 1. David  Kristiansson SD 1 x
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Ordinarie  ledamöter
När-

VarO Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
1. Per  Ribacke s x

2. Thomas  Haraldsson c x

3. Thomas  Johnsson M x

4. Rose-Marie  Larsson s x

5. Frida  Christensen s x

6. Anita  Thörn  von Rosen MP x

7. Mikael  Johansson M x

8. Cristina  Hara1dsson c x

9. Lars-Olof  Franzån AA x

10. Kauko  Antbacke

11. Benny  Lundh  a
Johansson

Ersättare

1. Rolf  Marklund s

2.He1en  Andersson c

3. Matz  Athley M

4. Linda  Gustavsson s

5. Edina  Maslac s

6. Hanna  Evelyndotter MP

7. Helen  Gustavsson M

8. Johnny  Lundberg s

9. Börge  Nielsen v x

IO. Ulf Larsson L

11. David  Kristiansson SD x



Itexten redovisas att någonslags vision över ornrådet har tagits fram av markägaren. Eftersom
denna vision  tydligen utgör grunderna för det planprogram som beslutet avses % det
synnerligen anmärkningsvärt  att kommunstyrelsen inte far ta del av denna vision  i synnerhet
som planläggningen helt sker på privatägd mark men ändåkräver kommunal medverkan.

Enligt den f?jrdjupade översiktsplanen ingår inte detta område om cirka 500 ha i den antagna
planen. I översiktsplanen ingår bara möjliga  utvidgningspilar  iden  föres]agna planens
riktning. Omfattningen som efter beslut kan deta5p1aneras är enorm f?jr Alvestas
vidkommande ochkommer att innebära stora investeringskostnader iVA,  gaior och grönytor.
Eftersom i stort sett hela markområdet är iprivata  ägor måste en kostnadsfördelningen
komma till stånd gre detaljplaneringen  startas upp samt att medel anslås för genomförandet
även om  detta kommer att ske etappvis.

Eftersom planen ytterligare gör intrång på det friluftsormåde  som finns ioch  runt befintligt  el-
ljusspår och dessutom påverkar det rörliga  friluftslivet  i betydande ornfattning krävs att ett
kommunalt  friluftsreservattillskapas  av den mark somfinns  inom  området  norr  om
f?5r1ängningen av Lunnagårdsvägen till  Btingers ö, befintlig  bebyggelse iväster  ligs
Stallvägen-Spånings1andavägen, vägen till  Spånens badplats inorr  och sjön Spånen i öster,
Detta f?5rutsätter att de u inte antagna detaljplanerna för Aringsås Nord etapp l och etapp  2
dras tillbaka.

Med en sådan åtgärd tryggas tätortens behov av ett tätortsnära skogsområde som anses av stor
betydel-se-f'ör hälsaoch  välbefinnand-e- ä-v t5åde nä-tuvårds;ve-rket oföskogsvår-dsstyrelse-n-.
Stätsbidrag fÖr dylika  investeringar kommer  förmodligen  att finnas tillgängliga  inom kort.

Med ett beslut om inrättandet av ett friluftsreservat  inämnda  område och med beaktande ay
Övrigasynpunkterhärovankaii  a 'kommunstyre1senbeslutaatt&slaget

till  planprogram enligt 5 kap 10 e) plan och bygglagen (SFS 2010:900) kan upprättas och
sarnrådas.

Alvesta  den 30 oktober2018
Lars-Olof  Franzån
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