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Sammanträdesdatum

2020-06-02

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Möte på distans via Microsoft Teams, tisdagen den 2 juni 2020 kl 08:30-13:50

Paragrafer

§§ 74-104

Beslutande

Per Ribacke (S), Ordförande
Frida Christensen (S)
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande
Mikael Lindberg (C)
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande
Rose-Marie Larsson (S)
Lars-Olof Petersson (S)

Hans Svensson (V)
Claudia Crowley Sörensson (M)
Christer Brincner (KD) ersätter Ulf Larsson (L)
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) ersätter Jan-Erik
Svensson (AA)
Lars-Olof Franzén (AA)
Fredrik Jonsson (-)

Närvarande ersättare

Sebastian Olsson (S) §§ 74-87
Lavinia Strömberg (S)
Torbjörn Svensson (S)
Anita Thörn von Rosen (MP)

Matz Athley (M)
Ulf Gustafsson (SD)

Övriga närvarande

Camilla Holmqvist, kommunchef
Sandra Mowide, kommunsekreterare
Anneli Loberg, förvaltningschef för
omsorgsförvaltningen § 85
Lars-Olof Petersson (S), ordförande för
omsorgsnämnden § 85
Mikael Lindberg (C), 1:e vice ordförande för
omsorgsnämnden § 85
Christer Brincner (KD), 2:e vice ordförande för
omsorgsnämnden § 85
Hagart Valtersson, kommunfullmäktiges ordförande
§§ 74-87

Marit Persson, förvaltningschef för
utbildningsförvaltningen § 85
Frida Christensen (S), ordförande för
utbildningsnämnden § 85
Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef för
förvaltningen för arbete och lärande § 85
Sebastian Olsson (S), ordförande för nämnden för
arbete och lärande § 85
Helene Andersson (C), 1:e vice ordförande § 85
Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordförande
§ 85

Justeringens tid och plats
Fredagen den 5 juni 2020 klockan 11:30 på våning 5 i kommunhuset, Alvesta kommun, Centralplan 1, 342 80 Alvesta
Utsedd att justera:
Underskrifter
Sekreterare
Sandra Mowide
Ordförande
Per Ribacke (S)
Justerare
Hans Svensson (V)

Justerares signaturer
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Anslagsbevis för Kommunstyrelsen
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2020-06-02

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-06

Datum då anslaget tas ned

2020-06-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Alvesta Kommun, Centralplan 1, 342 80 Alvesta
Underskrift
Sandra Mowide

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
Ärendelista .........................................................................................3
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80

§ 81
§ 82
§ 83

§ 84
§ 85
§ 86

§ 87

§ 88

§ 89
§ 90

§ 91
§ 92
Justerares signaturer

Dnr 31374

Närvaro ..............................................................................................5
Dnr 31375

Val av justerare och tid för justering ...................................................6
Dnr 31373

Fastställande av dagordning ..............................................................7
Dnr 2020-00057 000

Information från kommunstyrelsen ordförande ................................... 8
Dnr 2020-00059 000

Information från ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB ............ 9
Dnr 2020-00058 000

Information från kommunchef/VD för Alvesta Kommunföretag ......... 10
Dnr 2020-00127 106

Svar på remiss om starkare kommuner med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) ..................................................... 11
Dnr 2020-00190 003

Beslut om ny styrmodell för Alvesta kommun ................................... 13
Dnr 2020-00047 003

Beslut om ny policy för kommunala styrdokument............................ 15
Dnr 2020-00008 044

Svar på revisionsrapport om granskning av målstyrningen avseende
god ekonomisk hushållning .............................................................. 16
Dnr 2020-00201 040

Beslut om ekonomisk åtgärdsplan för kommunstyrelsen .................. 18
Dnr 2020-00195 040

Redovisning av nämndernas ekonomiska åtgärdsplaner ................. 19
Dnr 2020-00183 042

Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per april månad
2020.................................................................................................20
Dnr 2020-00182 042

Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per april månad 2020
........................................................................................................21
Dnr 2020-00175 042

Intyg om att de kommunala bolagens verksamhet 2019 har varit
förenliga med det fastställda ändamålet och inom befogenheterna .. 23
Dnr 2020-00189 000

Inriktningsbeslut om ny brandstation i Vislanda ................................ 24
Dnr 2019-00471 000

Svar på motion (MP, L och AA) om utbildning av förtroendevalda i
kommunallagens regelverk .............................................................. 27
Dnr 2019-00454 431

Svar på motion (M) om rening av Norra delen av sjön Salen............ 29
Dnr 2019-00367 700
Utdragsbestyrkande
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Svar på motion (M) om etableringslån istället för försörjningsstöd .... 30
§ 93

§ 94

§ 95

§ 96

§ 97

§ 98
§ 99

Dnr 2020-00156 000

Beslut om ny plan för hantering av extraordinär händelse i Alvesta
kommun 2020-2022 ......................................................................... 32
Dnr 2018-00097 206

Beslut om revidering av justeringsfaktorn i plan- och bygglovstaxan
samt kart- och mättaxan................................................................... 33
Dnr 2020-00185 000

Ansökan om medel ur Nybygdenarvet till underhållning och aktiviteter
från Torsgårdens särskilda boende .................................................. 34
Dnr 2020-00186 000

Ansökan om medel ur Nybygdenarvet till en uteplats från
Torsgårdens särskilda boende ......................................................... 35
Dnr 2020-00205 000

Beslut om årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för
Samordningsförbundet Värend ........................................................ 36
Dnr 2020-00165 003

Ny förbundsordning för Värends Räddningstjänstförbund ................ 37
Dnr 2020-00226 045

Extraärende: Beslut om kommunal borgen för lån avseende
investeringar på Folkets Hus i Alvesta ............................................. 39

§ 100 Dnr 2020-00126 000

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut ........ 42

§ 101 Dnr 2020-00020 020

Reovisning av sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun .................. 44

§ 102 Dnr 2020-00062 002

Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 45

§ 103 Dnr 2020-00022 000

Meddelanden ...................................................................................46

§ 104 Dnr 2020-00017 000

Övriga ärenden ................................................................................47

Justerares signaturer
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§ 74

2020-06-02

Dnr 31374

Närvaro
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer närvaron.

Sammanfattning
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att
kommunstyrelsen sammanträder på distans med 11 ledamöter och 2 tjänstgörande
ersättare.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 75

2020-06-02

Dnr 31375

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Kommunstyrelsen utser Hans Svensson (V) som justerare av protokollet.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Hans Svensson (V) som
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum fredagen
den 5 juni 2020 klockan 11:30

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr 31373

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3).

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 77

Dnr 2020-00057 000

Information från kommunstyrelsen ordförande
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i
kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om:

Justerares signaturer

•

AllboHus har anställt en tillförordnad VD för AllboHus i väntan på
rekryteringsprocessen för en ny VD. Rekryteringsprocessen för en ny VD
löper parallellt och målsättningen är att ha en ny VD på plats till årsskiftet.

•

Värends Räddningstjänstförbund befinner sig i slutskedet av sin
rekryteringsprocess för att anställa en ny förbundschef.

•

Angående ärendet om att stoppa byggnationen av ett nytt trygghetsboende
vid Högåsen så har det inkommit nya uppgifter till Allbohus gällande
kostnaden. Styrelsen på AllboHus har nämligen fått nya uppgifter om att
kostnaden kan vara lägre trotsallt.

•

Det har inte hänt något nytt i ärendet/förhandlingen i ärendet kring den f.d.
kommunchefens anställning.

•

Ordföranden håller på att undersöka möjligheten för kommunen att även
denna sommar kunna erbjuda fritidskort till kommunens ungdomar.

•

Det är fler ungdomar som har sökt feriearbete i år än vad det var i fjol. HRavdelningen har meddelat att det bedömer att de ska kunna lösa en plats
till alla.

Utdragsbestyrkande
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§ 78

2020-06-02

Dnr 2020-00059 000

Information från ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB, Frida Christensen (S), informerar
kommunstyrelsen om aktuella frågor inom bolagskoncernen. Kommunstyrelsen
informeras bland annat om
Att det sker en omvärldsbevakning kring hur man ska lösa välfärdsproblematiken
framöver. Med anledning av detta har det även skett ett dialogmöte med VEAB och
Alvesta Energi med anledning av vårt behov av en ny värmepanna. Det pågår ett
utbyte av information om ett eventuellt samarbete kring detta i framtiden.
ARAB har haft möte med Ljungby om fraktionerna i vår sopsortering. Kikar på hur vi
kan arbeta för att driva detta arbete framåt.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 79

Dnr 2020-00058 000

Information från kommunchef/VD för Alvesta Kommunföretag
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunchefen informerar bland annat kommunstyrelsen om:

Justerares signaturer

•

Utöver diskussionen mellan VEAB och Alvesta Energi pågår det också ett
samtal mellan samhällsbyggnadsnämnden och Växjö kommun kring
vattenförsörjningen och behovet av reningsverk, avlopp m.m.

•

Den koncerngemensamma centraliseringen fortskrider med avtal mellan
bolagen och kommunen. Just nu håller även en konsult på att genomlysa
våra verksamheter för att undersöka en eventuell centralisering av
ekonomiadministration, nämndadministration och möjlighet till införande
kontaktcenter. Konsult intervjuar just nu nyckelpersoner inom dessa
områden.

•

Budgetarbetet är som bekant uppskjutet, så just nu håller förvaltningarna
på att bearbeta förarbetena i budgetprocessen. I normalt fall hade ett
utkast till budgeten presenterats på kommunstyrelsens möte nu i juni, men
istället påbörjas arbetet nu.

•

Coronainformation: Det råder ett stort fokus på krisledning fortfarande. Vi
har lämnat den mest akuta situationen och befinner oss nu i en mer normal
vardag, även om vi fortsatt befinner oss i krisledning.

•

Omsorgsförvaltningens planering ser bättre ut inför sommaren denna
sommar än tidigare år.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-00127 106

Svar på remiss om starkare kommuner med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvar till finansdepartementet på
slutbetänkandet av Kommunutredningen SOU 2020:8 enligt
kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande.

Sammanfattning
Regeringen beslutade i februari 2017 att tillkalla en parlamentarisk kommitté för att
utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina
uppgifter och hantera sina utmaningar. Strategin ska bygga på en fördjupad analys
av hur befintliga och framtida utmaningar bör mötas, samt om, och i så fall vilka,
strukturella förändringar som är nödvändiga. Kommittén ska mot bakgrund av
denna analys föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur en
genomförandeprocess kan utformas. I direktiven framhålls bland annat fyra
specifika strukturella åtgärder som kan bidra till att stärka kommunernas förmåga
att möta samhällsutvecklingen: kommunal samverkan, kommunsammanläggningar,
förändrade uppgifter, samt en asymmetrisk ansvarsfördelning.
Nulägesbeskrivning av kommunutredningen
För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en
kapacitet som står i proportion till dels de uppgifter som ska utföras, dels till den
service och välfärd som invånarna har rätt till. Kommunerna ställs dock inför stora
utmaningar, bland annat till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba
urbaniseringstakten.
Utmaningarna ökar för det stora flertalet av Sveriges kommuner samtidigt som
skillnaderna mellan olika typer av kommuner blir större. Ekonomi och
kompetensförsörjning blir alltmer problematiska frågor att hantera de kommande
åren, men det handlar också om förmågan att upprätthålla kvaliteten på
verksamheten, klara investeringsbehoven, ta tillvara potentialen hos utlandsfödda
samt hantera och förebygga klimatförändringar.
Principiell utgångspunkt i utredningen
Utredningen gör en åtskillnad mellan kommunernas driftskapacitet och
kommunernas utvecklingskapacitet och menar att det inte räcker för en kommun
att ha en driftskapacitet i den meningen att man bara ska klara den dagliga
verksamheten genom att erbjuda service och välfärd till sina invånare. I ett
långsiktigt perspektiv måste kommunen också ha en strategisk utvecklingskapacitet
som ger en permanent och långsiktig förmåga att fullgöra sitt uppdrag och att möta
samhällsutvecklingen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Strategin som utredningen föreslår
Samtidigt som kommunerna själva har ett ansvar att säkerställa att de kan sköta
sina verksamheter så har staten ett grundläggande ansvar för att samtliga
kommuner har tillräckliga förutsättningar och tillräcklig kapacitet att utföra sina
uppgifter.
Utredningens förslag på genomförande av strategin
Det är viktigt att staten även i fortsättningen tydligt tar sitt ansvar för kommunerna
och driver de frågor som Kommunutredningen tagit upp. Utredningen föreslår mot
den bakgrunden att en kommundelegation med både statliga och kommunala
företrädare inrättas.
Kommunens sammanfattande svar till finansdepartmentet
Alvesta kommun är generellt positiv till utredningens förslag men ställer sig inte
bakom utredningen på två punkter
Utredningen gör bedömningen att så kallad asymmetrisk ansvarsfördelning inte är
en lämplig kapacitetsstärkande åtgärd för kommunsverige. Alvesta är av åsikten att
sådana lösningar kan i vissa fall vara pragmatiska och effektiva samarbeten.
Alvesta kommun ser flera tveksamheter i att staten ska ta över skulder från
kommuner som frivilligt genomför kommunsammanläggningar.
Kommunutredningens förslag om skuldövertagande bör dock utredas, men
inriktningen i utredningsuppdraget bör vara lika neutralt formulerat som andra
möjliga åtgärder som kommer att diskuteras i kommundelegationen.
Förslag till remissvar från kommunen till finansdepartementet redovisas i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse från kommunledningsstaben
Yttrande från kommunledningsstaben
Remissen om slutbetänkandet avseende utredningen Starkare kommuner med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
Slutbetänkande avseende utredningen Starkare kommuner med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8).

Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Processansvarig
Kanslichef

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-00190 003

Beslut om ny styrmodell för Alvesta kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna styrmodell för Alvesta kommunkoncern.
2. Styrmodellen börjar tillämpas i samband med budgetarbetet 2022.

Reservation
Lars-Olof Franzén (AA) och Juan Carlos Moreno (AA) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande.

Sammanfattning
Framöver står samhället inför flera nya utmaningar, men också många gamla som
måste lösas på helt nya sätt. Vi behöver exempelvis fortsatt tackla utmaningar och
möjligheter med fler unga invånare samtidigt som vi får en åldrande befolkning. Vi
behöver kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt förmågor inom en
mängd olika yrken, vi behöver hänga med i den digitala utvecklingen och vi måste
kunna hantera allt tuffare ekonomiska förutsättningar.
För att vi ska klara av att lösa våra utmaningar, och samtidigt erbjuda hög kvalité på
våra välfärdstjänster, behöver vi som arbetar i Alvesta kommunkoncern tänka och
göra nytt inom alla verksamhetsområden. Vi måste också anpassa vår styrning så
att den tar tillvara på invånarnas, organisationernas, företagens och medarbetarnas
engagemang och förmågor.
Själva styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll
och över tid. Innehållet i modellen ska däremot säkerställa att den politiska
viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd
styrmodell för hur man styr blir det enklare för chefer och medarbetare att fokusera
på vad politiken styr emot.
Organisationers effektivitet styrs inte endast av modeller och dokument, det vill
säga strukturer. Styrningen påverkas också av organisationskultur, förhållningssätt,
värdegrund, medarbetskap/ledarskap etc. För att styrmodellen ska få genomslag
och effekt måste såväl struktur som kultur integreras i modellen.
Modellen bygger på en tillitsbaserad styrning. Tillitsbaserad styrning och ledning
handlar om styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens uppdrag
och invånarnas behov. Tillit innebär att skapa förtroende och att bygga goda
relationer. Tillit bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och
tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen och dess
invånare, företag och organisationer. Styrningen öppnar upp för dialog – både inom
organisationen och med de som vi finns till för.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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År 2015 antogs den politiska deklarationen Agenda 2030 för hållbar utveckling av
FN:s medlemsstater. De globala målen relaterar till de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 består
av 17 odelbara globala mål, 169 delmål som sedan behöver brytas ner till de lokala
förutsättningarna i respektive kommun. En grundläggande del i modellen är att
Kommunfullmäktiges grunduppdrag utgår från perspektiven i Agenda 2030. Vi som
samhälle i Alvesta kommun ska tydligt ta vårt ansvar för att uppnå agendan.
Styrmodellen syftar till att främja ett gemensamt arbetssätt för planering och
uppföljning. En utgångspunkt för styrningen är att vi kan lära oss av det som redan
har hänt. Vi kan, genom att systematiskt – med modernt IT-stöd - analysera
verksamheten och lära av varandra, förbättra kvaliteten och utveckla
verksamheten. Genom ett samordnat och systematiskt arbete med uppföljning,
analys och jämförelser, kan vi skapa en bättre helhetsbild av våra verksamheter och
våra resultat.

Yrkanden
1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att kommunstyrelsen inte ska kunna fatta
beslut om de specifika ägardirektiven för moderbolaget.
2. Claudia Crowley Sörensson (M), Thomas Johnsson (M) och Christer Brinkner
(KD) yrkar bifall till styrmodellen såvida den inte strider mot ägardirektiven.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att
kommunstyrelsen har två förslag att ta ställning till; det utskickade förslaget och
Lars-Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det utskickade förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om styrmodell
Bilaga 1 Styrmodell för styrning och ledning
Protokollsutdrag från KSAU 2020-05-12 § 52

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 82

Dnr 2020-00047 003

Beslut om ny policy för kommunala styrdokument
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag om
policy för kommunala styrdokument i Alvesta kommunkoncern.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag den 2019-10-15 §
143, i samband med beslut om att ta fram en styrmodell för Alvesta kommun, att
genomföra en översyn och bearbeta kommunkoncernens styrdokument. En avsikt
med översynen är att få en bättre struktur, tydlighet och enkelhet bland de
kommunala styrdokumenten. Ett resultat av detta bör kunna bli färre dokument
och en effektivare politisk styrning där nyckelorden i styrningen "vad, vem och hur"
tydliggörs.
Översynen av styrdokumenten inleddes med en inventering som visade att
kommunen hade ca 150 dokument – en del aktuella och uppdaterade, andra mer
eller mindre bortglömda men med formell giltighet, andra i stort behov av
uppdatering etc. Behov av en policy för styrdokument framkom. Ett grundläggande
beslut av kommunfullmäktige om struktur och begrepp som ska användas i
kommunkoncernen ger förutsättningar för ett planmässigt arbete med att ordna
upp styrdokumenten och aktualisera och koppla de till den styrmodell som ska
gälla. En handlingsplan för det arbetet blir en ”hur-fråga” som kommunchefen
beslutar om. Då förslag på ändringar av styrdokument redovisas förs frågan till
politisk nivå för beslut.
I ett förslag till policy för kommunala styrdokument regleras hur styrdokument ska
benämnas, hanteras och beslutas. Dokumenten är indelade efter syften och om
beslut om dokumenten ska tas av kommunfullmäktige, styrelse/nämnd eller
förvaltning/bolag. Indelningen är:
•

Organiserande styrdokument

•

Normerande styrdokument

•

Aktiverande styrdokument

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12, § 62
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-27
Förslag till policy för kommunala styrdokument, 2020-04-27

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 83

2020-06-02

Dnr 2020-00008 044

Svar på revisionsrapport om granskning av målstyrningen
avseende god ekonomisk hushållning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens yttrande som
sitt eget svar på revisionsrapporten.

Sammanfattning
Revisorerna i Alvesta kommun har genom PwC genomfört en granskning av
målstyrning avseende god ekonomisk hushållning.
Revisorerna önskar få ett samlat svar från kommunstyrelsen där styrelsen ska
redogöra för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den
revisionella bedömningen.
Granskningen har genomförts utifrån fem kontrollmål. Varje kontrollmål har
bedömts som ”delvis uppfyllt” och den samlade revisionella bedömningen är att
kommunstyrelsen och nämnderna ”inte helt” bedriver en ändamålsenlig
verksamhet och som ligger i linje med målen för verksamheten enligt god
ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen instämmer i de förslag på åtgärder som pwc föreslår. En del av
bristerna har redan identifierats i samband med pågående utredning om ny styroch ledningsmodell.
Två viktiga förbättringsområden lyfts fram av PwC. Det ena behandlar
ansvarsfördelning gällande beredningsprocessen av framtagande av mål och det
andra lyfter fram svårigheten att följa målkedjan från kommunfullmäktige till
nämndsnivå.
Den nya styr- och ledningsmodellen möter upp dessa bägge förbättringsområden
genom att gå ifrån många och breda mål till få och fokuserande mål. Målen
kommer inte heller att ”brytas ner” hela vägen från KF ner till verksamheterna.
Istället bygger modellen på tillitsbaserad styrning och ledning, som innebär att varje
organisatorisk nivå tar fram tre utvecklingsmål som är adekvata för just deras
uppdrag.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 53
Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen
Yttrande från kommunledningsförvaltningen, daterad den 5 maj 2020
Bilaga 1 - nämndernas svar på revisionsrapporten
Revisionsrapport - Granskning av målstyrning avseende god ekonomisk hushållning
Missiv - Granskning av målstyrning avseende god ekonomisk hushållning
Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Processanvarig
Ekonomichef
Berörda nämnder

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 84

2020-06-02

Dnr 2020-00201 040

Beslut om ekonomisk åtgärdsplan för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk åtgärdsplan för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
I den ekonomiska månadsrapporten, som baseras på utfallet till och med sista mars,
framgick att nämnderna prognostiserade ett underskott på knappt 38 miljoner
kronor, vilket tillika är en försämring med samma belopp mot beslutad budget.
Kommunstyrelsen beslutade därmed att ge alla nämnder i uppdrag att upprätta
åtgärdsplaner för att förbättra sitt ekonomiska resultat och delge dessa till
kommunstyrelsens möte den 2 juni.
Förslag till åtgärder för kommunstyrelsen är ökade intäkter med anledning av
koncerngemensamma administrativa stödprocesser för tjänster inom ekonomi, HR
och IT. Vakans på grund av föräldraledighet under 2020 och inställda möten för
kommunfullmäktige med anledning av covid-19 kommer leda till överskott för
kommunstyrelsen.
Total besparing beräknas till cirka 1,0 miljoner kronor.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 54
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-05-05
Åtgärdsplan KS, daterad den 28 april 2020

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Ekonomichef
Ekonom för kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 85
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Dnr 2020-00195 040

Redovisning av nämndernas ekonomiska åtgärdsplaner
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde den 14 april beslutade kommunstyrelsen att ge
samtliga nämnder i uppdrag att upprätta åtgärdsplaner för att förbättra
nämndernas ekonomiska resultat. Samtliga nämnder har gjort detta och redovisar
dessa till kommunstyrelsen i detta ärende. Samhällsbyggnadsnämndens och kulturoch fritidsnämndens åtgärdsplaner har bilagts till handlingarna till dagens möte.
Kommunstyrelsens egen åtgärdsplan hanteras i ärende 11 på dagens sammanträde.
Till dagens sammanträde har presidierna för nämnden för arbete och lärande,
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden blivit kallade för att muntligt föredra
sina åtgärdsplaner för kommunstyrelsen. Respektive presidium och förvaltningschef
presenterar sina åtgärdsplaner och hur nämnderna har resonerat avseende deras
genomförda prioriteringar.
Kommunstyrelsens ordförande uppmuntrar kommunstyrelsens ledamöter att
avvakta med eventuella yrkanden i frågan vad gäller åtgärdsplanernas innehåll till
ärende nummer 14 på dagordningen, Ekonomisk månadsrapport för Alvesta
kommun per april månad 2020. Där kommer kommunstyrelsen få ytterligare inblick
i nämndernas ekonomiska resultat.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Samtliga nämnder
Kommunchef
Ekonomichef

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 86

2020-06-02

Dnr 2020-00183 042

Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per april
månad 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per 200430 för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2020, lämna en
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast den 8:e arbetsdagen
efterföljande månad.
I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till april 2020 redovisar
kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse som uppgår till 2,6 miljoner kronor.
Det beror på övriga kostnader där största delen är kostnader som inte fallit ut än,
samt återhållsamhet på grund av inköpsstopp. Prognosen av helårsutfallet 2020
visar en positiv budgetavvikelse på 1,1 miljoner kronor. Den främsta orsaken
hänförs till ökade intäkter på IT, HR samt ekonomi- och upphandlingsavdelningen
då debitering av bolagen kommer ske för centraliserade administrativa
stödprocesser och effektiviseringar effektueras för koncernen.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 56
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-30
Ekonomisk månadsrapport per 200430 för kommunstyrelsen, daterad den 5 maj
2020

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Ekonom för kommunstyrelsen
Ekonomichef

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-00182 042

Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per april
månad 2020
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ekonomisk månadsrapport för Alvesta
kommun per april månad 2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans
med koncernledningsgruppen, ur ett koncernperspektiv arbeta fram långsiktigt
hållbara åtgärder för en budget i balans. Fokus bör vara de särskilda uppdrag
och beslut som är beskrivet i budget 2020.

Sammanfattning
I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista april framgår att Alvesta
kommun prognosticerar ett underskott på knappt 26 miljoner kronor.
Nämnderna prognosticerar ett underskott på knappt 40 miljoner kronor, vilket för
nämndernas del är detsamma som en negativ budgetavvikelse.
För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot
prognosticeras ett överskott mot budget på totalt på drygt två miljoner kronor.
För 2020 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 12 miljoner kronor. Den
totala budgetavvikelsen är alltså en negativ avvikelse på knappt 38 miljoner kronor.
I och med denna prognos kommer kommunen inte heller under 2020 att nå
balanskravet och får de ett ytterligare återställningskrav under de tre kommande
åren.

Yrkanden
1. Thomas Haraldsson (C) yrkar ett tillägg till det utskickade beslutsförslaget
om att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att
tillsammans med koncernledningsgruppen, ur ett koncernperspektiv arbeta
fram långsiktigt hållbara åtgärder för en budget i balans. Fokus bör vara de
särskilda uppdrag och beslut som är beskrivet i budget 2020.
2. Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till Thomas Haraldssons (C)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att
kommunstyrelsen har två förslag att ta ställning till; det utskickade förslaget och
Thomas Haraldssons (C) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer båda förslagen under proposition och finner via acklamation att
kommunstyrelsen beslutar enligt både förslagen.
Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 57
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
0b Månadsrapport Alvesta kommun per april 2020
1 Ekonomisk månadsrapport KS april
2 Ekonomisk månadsrapport KFN april
3 Ekonomisk månadsrapport SBN april
4 Ekonomisk månadsrapport NAL april
6 Ekonomisk månadsrapport UN april
7 Ekonomisk månadsrapport ON april
8 Ekonomisk månadsrapport NMY april

Beslutet skickas till
Kommunchef, för verkställande
Ekonomichef
Kommunrevisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 88
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Dnr 2020-00175 042

Intyg om att de kommunala bolagens verksamhet 2019 har
varit förenliga med det fastställda ändamålet och inom
befogenheterna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående bolags verksamheter har varit
förenligt med det fastställa kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna;
Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, Bredband i Värend AB, AllboHus Fastighets AB,
Alvesta Kommunföretag AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta Renhållnings AB samt
Huseby Bruk AB.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska, i enlighet med kommunallagens 6 kap. 1 § 2 st., i årliga
beslut pröva om de kommunalägda aktiebolagen under föregående kalenderår
bedrivit verksamheten i enlighet med det fastställda ändamålet med bolaget och att
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala bolagen.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 55
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-04-29
Intyg från respektive bolag underskriven av bolagens styrelse och lekmannarevisor:
Intyg för år 2019 Alvesta Energi AB
Intyg för år 2019 Alvesta Elnät AB
Intyg för år 2019 Bredband i Värend AB
Intyg för år 2019 AllboHus Fastighets AB
Intyg för år 2019 Alvesta Kommunföretag AB
Intyg för år 2019 Alvesta Utveckling AB
Intyg för år 2019 Alvesta Renhållning AB
Intyg för år 2019 Huseby Bruk AB

Beslutet skickas till
Samtliga bolag
Kommunrevisionen
Ekonomichef

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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2020-06-02

Dnr 2020-00189 000

Inriktningsbeslut om ny brandstation i Vislanda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Uppdra till AllboHus Fastighets AB att i samråd med Värends Räddningstjänstförbund utreda förutsättningarna att bygga en ny brandstation Vislanda.
2. Utredningen ska innefatta fördjupning av utredning om lokalisering av ny station,
där fastigheten Brånan 1:11 är huvudalternativ men där andra alternativ kan
prövas.
3. Utredningen ska redovisa kalkyler över investeringsutgifter, driftkostnader och
övriga väsentliga konsekvenser av ny brandstation.

Reservation
Fredrik Jonsson (-), Thomas Johnsson (M), Claudia Crowley Sörensson (M), Lars-Olof
Franzén (AA) och Juan Carlos Moreno (AA) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Att ersätta den nuvarande brandstationen i Vislanda, som ligger olämpligt till nära
Vislandaskolan, har diskuterat under en längre tid.
Lokalisering av en ny brandstation i Vislanda är en strategisk fråga för säkerhet och
räddningstjänst. Olika alternativ har undersökts. Lämplig plats för en ny station har
pekats ut gemensamt efter samråd mellan samhällsbyggnadsnämnd/-förvaltning,
Allbohus och Värends Räddningstjänst. Platsen är fastigheten Brånan 1:11. Värends
Räddningstjänst och Alvesta kommun har gemensamt genomfört en analys om
lämplig lokalisering av ny station för Räddningstjänsten i Vislanda. Hänsyn har tagits
till framtida tätortsutveckling, samtidigt som platsen ska fungera väl med nuvarande
tätortsutbredning.
Sex alternativa lokaliseringar bedömdes intressanta att analysera närmare. Det var
såväl externa som mer centrala lägen som har varit aktuella, men gemensamt för de
var god tillgänglighet och erforderligt ytbehov. I bilagda kartskisser från
samhällsbyggnadsförvaltningen framgår de olika alternativen. Huvudförslaget med
Brånan 1:11 är en variant av kartskissens Olvägen Syd. Den avsedda marken är
skogsdungen ”vänster-nedåt” från markeringen på andra sidan vägen mot Ljungby.
Utifrån beräkning av insatstider från respektive lokalisering (inklusive Värends
Räddningstjänst egen ledtid för personal att ta sig till stationen samt så kallad
angreppstid med stege) bedömdes två lokaliseringar som mest lämpliga; en västlig
invid Olvägen-Storgatan och en östlig utmed Husebyvägen. Värends
Räddningstjänst har uttryckt ett ställningstagande att förorda det västliga
alternativet, då det är mest tillgängligt såväl för tätorten som helhet i en
räddningsinsats som för personalen att ta sig till stationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Utifrån inriktningen har två möjliga tomter runt korsningen Olvägen-Storgatan
identifierats som lämpliga. De är lämpliga på grund av att de har goda möjligheter
att snabbt kunna bebyggas samt har god angöring. Båda tomterna är planlagda för
garageändamål och således lämpliga för en station. Den ena tomten är privatägd
och den fastighetsägaren har uttryckt intresse av att själv nyttja tomten. Den andra
tomten (Brånan 1:11) ägs av Allbohus, som också äger och underhåller även
nuvarande station.

Yrkanden
1. Thomas Johnsson (M), Claudia Crowley Sörensson (M) och Christer Brincner
(KD) yrkar att beslutspunkterna ändras till följande:
1. ”Uppdra till AllboHus Fastighets AB att i samråd med Värends
Räddningstjänstförbund tillsammans med en oberoende utredare
utreda förutsättningarna att bygga en ny brandstation i Vislanda.”
2. ”Utredningen ska innefatta fördjupning av utredning om
lokalisering och placering av ny station; i Norra, Östra och Västra
Vislanda.”
3. ”Utredningen ska redovisa kalkyler över investeringsutgifter,
driftkostnader, trafikflöden, samhällspåverkan samt övriga väsentliga
konsekvenser av en ny brandstation. Utredningen ska också belysa
insatstiden för Vislandastyrkans hela arbetsområde, d.v.s. den södra
kommundelen. (Detta då styrkan i Grimslöv inte har beredskap och
styrkan i Västra Torsås är ett frivilligt värn).”
3. Lars-Olof Franzén (AA), Fredrik Jonsson (-), Thomas Johnsson (M) och Christer
Brincner (KD) yrkar bifall till Thomas Johnssons (M) m.fl. yrkande i stort.
4. Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till det utskickade beslutsförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att
kommunstyrelsen har två förslag till beslut att ta ställning till; det utskickade
förslaget jämte Thomas Haraldssons (C) bifallsyrkande samt Thomas Johnssons (M)
m.fl. ändringsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att
kommunstyrelsen beslutar enligt det utskickade förslaget.
Votering begärs.

Votering
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen att en Ja-röst är en röst på det
utskickade förslaget och en Nej-röst är en röst på Thomas Johnssons (M) m.fl.
ändringsyrkande.
Efter genomförd votering finner ordföranden med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det utskickade förslaget.
Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Bilagor
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-05-25
Bilaga - Karta över Vislanda med möjliga placeringar av brandstation 2020-05-25
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 58
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-23
Lokalisering av ny station 2020
Tomt_Allbohus_Sockenvägen
Placering Station Vislanda_2019-12-05

Beslutet skickas till
AllboHus AB
Kommunchef

Justerares signaturer
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Kommunstyrelsen
§ 90

Dnr 2019-00471 000

Svar på motion (MP, L och AA) om utbildning av
förtroendevalda i kommunallagens regelverk
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen
om utbildning av förtroendevalda i kommunallagens regelverk i enlighet med
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Anita Thörn von Rosen (MP), Ulf Larsson (L) och Lars-Olof Franzén (AA) har i en
gemensam motion daterad 2019-11-29 föreslagit en utbildning för förtroendevalda.
Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en utbildning om
kommunallagens regelverk avseende förtroendevaldas behörighet och om hur
reglerna skall efterlevas genomförs för alla förtroendevalda i Alvesta kommun inom
första halvåret 2020. Motionärerna hävdar att det finns brister i kunskap om
lagregler och då speciellt kommunallagen. Förslagsställarna föreslår att kommunen
anlitar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för utbildningen.
Kommunen har relativt nyligen anordnat utbildning för samtliga ny- och omvalda
förtroendevalda i början på innevarande mandatperiod:
•

24 jan 2019 en heldag med bred genomgång om lagregler,
beslutsprocesser, revision, relationer mellan olika organ i kommunen m m

•

7 feb 2019 en halvdag om kommunens övergripande arbete med budget m
m

•

För ledamöter och suppleanter i kommunens bolag anordnades dessutom

•

8 maj 2019 en heldag om vad styrelsearbete innebär vad gäller roll, ansvar
mm

Kommunledningsförvaltningen bedömer att relevanta utbildningar redan har
genomförts om ansvar, befogenheter för förtroendevalda i kommunen så sent som
förra året. Utbildningsdagen den 24 januari tog bland annat upp reglering av
kommunernas uppdrag och organisation i lagstiftning, ansvar och uppgifter,
förtroendevaldas ansvar, rättigheter och skyldigheter, rollerna för förtroendevalda
respektive tjänstemän. Företaget pwc höll i dagen på uppdrag av kommunen.
Den halva utbildningsdagen 7 februari hade fokus på det som är mer specifikt för
Alvesta kommun vad det gäller organisation, mål och budget, ekonomistyrning,
arbetsgivarpolitik m m. Tjänstemän från kommunen ansvarade för dagen.
Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att ge råd och stöd till
förtroendevalda om lagregler men inte bedöma om det eventuellt finns brister i
kunskaper varken hos förtroendevalda i opposition eller majoritet. Förvaltningen
kan dock konstatera att revisionen för 2019 inte funnit något att anmärka eller
Justerares signaturer
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notera varken i revisionsberättelser från auktoriserade revisor eller
lekmannarevisor i de kommunägda bolagen.

Yrkanden
1. Lars-Olof Franzén (AA) och Fredrik Jonsson (-) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att
kommunstyrelsen har två förslag till beslut att ta ställning till; det utskickade
förslaget om att besvara motionen respektive Lars-Olof Franzéns (AA) m.fl.
bifallsyrkande till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation
kommunstyrelsen beslutar att besvara motionen i enlighet med det utskickade
förslaget.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 59
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-20

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-00454 431

Svar på motion (M) om rening av Norra delen av sjön Salen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som
besvarad och uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att arbeta vidare med frågan.

Sammanfattning
I en motion som inkom den 15 november 2019 föreslår Tomas Öhling (M) att etapp
2 av ”fördjupad undersökning av Norra Salen och inledande åtgärdsplanering
(ALcontrol Laboratories 2016-11-28) inleds så att en projektplan tas fram samt hur
finansieringen ska lösas för restaurering av norra delen av sjön Salen.
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och
behandlade motionen på sin nämnd den 31 mars 2020. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade att anse motionen som ett vällovligt initiativ och konstaterar att det
behöver fastställas ambitionsnivå, kostnader och tidsplan innan en projektplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden redogör för att
vattenkvalitén i norra Salen styrs till största delen av tillrinnande vatten, främst från
Lekarydsån och Skaddeån.
Tidigare föreslagna vattenvårdsåtgärder inom nedre delen av Skaddeån möttes
tyvärr av stort motstånd från markägare och arrendatorer, och utan att ha dem
som samarbetspartners kan inte de föreslagna åtgärderna genomföras.
För att komma vidare togs motsvarande arbete ”förutsättningar för
vattenvårdsåtgärder i Lekarydsån och Tväråns nedre delar (Naturvårdscentrum
2018-12-30)” fram. Utifrån den har två av föreslagna våtmarker fått konkreta planer
där tillstånd och finansiering är klara och entreprenörer utsedda. De stora
regnmängderna som kommit sedan förra sommaren har dock fördröjt arbetet.
Vidare har den samordnande recipientkontrollen i Mörrumsån kompletterats med
extra provtagning i Norra Salen, Lekarydsån och Tvärån, detta för att förbättra
planeringsunderlaget och möjligheterna till resultatuppföljning.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 60
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-30
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23, 2020-03-31
Fördjupad undersökning och inledande åtgärdsplanering, 2020-03-03
Motion (M) Rening av norra delen av sjön Salen, 2019-11-15

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerares signaturer
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Dnr 2019-00367 700

Svar på motion (M) om etableringslån istället för
försörjningsstöd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning
I en motion som inkom från Claudia Crowley Sörensson (M) den 23 september år
2019 föreslås det att Alvesta kommun inför etableringslån istället för
försörjningsstöd. Motionären föreslår att kommunen inför etableringslån med
återbetalningsskyldighet för den tid som passerar mellan att LMA ersättning och
etableringslån betalas ut. Etableringslånen ska betalas av under en period på tre år.
Nämnden för arbete och lärande behandlade motionen på sin nämnd den 22 april
2020 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Förvaltningen för arbete och lärande har i en tjänsteskrivelse och i ett yttrande
redogjort för förvaltningens uppfattning i frågan.
Under tiden den nyanlände har asylsökande har denne rätt till LMA-ersättning,
vilket är en statlig ersättning för asylsökande vilken utbetalas i förskott via
Migrationsverket. När den nyanlände sedan får sitt uppehållstillstånd och
folkbokför sig på en adress har de flesta rätt till en annan statlig ersättning,
etableringsersättning. För att få etableringsersättning krävs att den nyanlände är
inskriven på Arbetsförmedlingen (AF), och har upprättat en etableringsplan. Det kan
ta olika lång tid att få en tid på AF, från ett par veckor till ett par månader. Under
den tiden uppstår ett glapp mellan LMA och etableringsersättning vilket benämns
som glapp 1. Omedelbart efter mötet på AF sätter etableringsersättningen igång
men då den utbetalas i efterskott, en månads fördröjning, är den enskilde i behov
av försörjningsstöd i avvaktan på att etableringsersättningen betalas ut, vilket
benämns som glapp 2.
Några av Sveriges kommuner har infört återkrav på det försörjningsstöd som
betalats ut under glapp 1 och 2 med en återbetalningsplan för den enskilde.
Majoriteten av kommunerna har dock inte detta system.
Förvaltningen för arbete och lärandes uppfattning är att när det gäller bistånd till
försörjning ger socialtjänstlagen inget utrymme för att ge lån. Under vissa
förutsättningar kan kommunen besluta om bistånd mot återbetalning. Detta
regleras i 9 kapitlet socialtjänstlagen. Enligt huvudregeln är bistånd enligt 4 kapitlet
1 § socialtjänstlagen inte förenat med återbetalningsskyldighet. Vissa undantag från
huvudregeln kan ske, biståndet kan exempelvis återkrävas om det utgör ett förskott
på förmån eller ersättning. Det kan handla om att vänta på en förmån, när en
utbetalning från exempelvis Försäkringskassan är fördröjd.
Kommunen kan göra viss besparing genom att återkräva beviljat försörjningsstöd
men intäkten är också förenad med kostnader. I prop. 1996/97:124 s 93 ff kan man
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läsa följande: ”administrativa skäl talar mot ett lånesystem som skulle kräva en
dyrbar återkravsverksamhet som kontinuerligt bevakar och reviderar
betalningsplaner och driver processer för att väcka talan om återkrav i de fall
beviljade lån inte betalas enligt uppgjord plan ”

Yrkanden
1. Claudia Crowley Sörensson (M), Thomas Johnsson (M) och Christer Brincner
(KD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att
kommunstyrelsen har två förslag till beslut att ta ställning till; det utskickade
förslaget om att avslå motionen respektive Claudia Crowley Sörenssons (M) m.fl.
yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att
kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.
Votering begärs.

Votering
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen att en Ja-röst är en röst på det
utskickade förslaget om avslag på motionen och en Nej-röst är en röst på Claudia
Crowley Sörenssons (M) m.fl. yrkande om att bifalla motionen.
Efter genomförd votering finner ordföranden med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det utskickade förslaget

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 61
Tjänsteskrivelse från förvaltningen för arbete och lärande 2020-03-17
Yttrande från förvaltningen för arbete och lärande 2020-03-10
Motion (M) om etableringslån istället för försörjningsstöd 2019-09-23

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer
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Dnr 2020-00156 000

Beslut om ny plan för hantering av extraordinär händelse i
Alvesta kommun 2020-2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna plan för
hantering av extraordinär händelse 2020-2022.

Sammanfattning
Enligt 2 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner för varje
ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse om kommunernas arbete med
krisberedskap för perioden 2019-2022 (Dnr MSB 2018-09779; SKL 18/03101).
Enligt överenskommelsen ska planen vara beslutat av lägst kommunchef senast den
31 december under mandatperiodens första år. Kommunchefen har beslutat om
planen och därmed är kravet uppnått. Enligt Alvesta kommuns reglemente för
krisledningsnämnden 2 §, 1 p. ska planen även underställas kommunfullmäktige för
godkännande.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 64
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-12
Förslag till Plan för hantering av extraordinär händelse 2020-2022, 2019-12-12

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Sida

32(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 94

2020-06-02

Dnr 2018-00097 206

Beslut om revidering av justeringsfaktorn i plan- och
bygglovstaxan samt kart- och mättaxan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra
justeringsfaktorn i gällande plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa till
1,0.
Den nya taxan föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Sammanfattning
Nämnden för samhällsplanering beredde upp ett ärende innehållande ett förslag till
revidering av justeringsfaktorn i plan- och bygglovstaxan samt kart- och mättaxan i
februari år 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sitt
sammanträde den 27 mars 2018. Arbetsutskottet beslutade då att återremittera
ärendet till nämnden med en önskan att nämnden på ett tydligare sätt skulle
motivera avgiftshöjningen på respektive nivå. Samhällsbyggnadsnämnden
behandlade det kompletterade beslutsunderlaget på sitt sammanträde den 31 mars
2020 och har därefter återkommit med ärendet på nytt.
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för vissa verksamheter, beslut och uppdrag.
Dessa avgifter i sin tur beläggs med en justeringsfaktor utifrån antalet invånare.
Kommunfullmäktige fastställde 2011-06-15, § 87, plan- och bygglovstaxa inklusive
kart- och mättaxa med en justeringsfaktor på 0,8, då Alvesta kommun hade
invånarantal klart under 20 000 invånare. Då kommunen har passerat 20 000 i
invånarantal under 2017 så ser samhällsbyggnadsnämnden ett behov av att
revidera justeringsfaktorn till 1,0. Detta i sin tur ger en bättre täckningsgrad på
beslut om förhandsbesked, nybyggnadskarta och hussättning enligt
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-03-31, § 19.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 65
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-31 § 19
Arbetsutskottets beslut om återremiss, 2018-03-27 § 32
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2018-03-02
Beslut från nämnden för samhällsplanering, 2018-02-13 § 6

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer
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Dnr 2020-00185 000

Ansökan om medel ur Nybygdenarvet till underhållning och
aktiviteter från Torsgårdens särskilda boende
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Torsgården ett bidrag ur Nybygdenarvet på
15 000 kronor att använda till underhållning och aktiviteter för alla som bor i Västra
Torsås.
Kommunstyrelsen beslutar att Torsgården senast 1 mars 2021 inkomma med en
redovisning till Arbetsgruppen för Nybygdenarvet över hur beviljade medel har
använts.

Sammanfattning
Torsgårdens särskilda boende i Lönashult ansöker om 15 000 kronor att använda till
underhållning och aktiviteter för alla som bor i Västra Torsås. Annonsering av
tillfällena kommer att ske genom anslag i affär, utskick med mera. Pengarna gör det
möjligt att ge de äldre en trevlig stund med underhållning eller annan aktivitet.
Arbetsgruppen för Nybygdenarvet har i § 1 år 2020 behandlat ansökan och föreslår
kommunstyrelsen att bevilja ansökan.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 66
Beslut från Arbetsgruppen för Nybygdenarvet, 2020-04-22, § 1
Ansökan från Torsgården, 2020-01-08

Beslutet skickas till
Arbetsgruppen för Nybygdenarvet, för kännedom och vidare distribuering
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Dnr 2020-00186 000

Ansökan om medel ur Nybygdenarvet till en uteplats från
Torsgårdens särskilda boende
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Torsgården ansökan om 35 000 kronor till
en uteplats då detta inte bedöms ligga inom ramen för testamentets innehåll.

Sammanfattning
Torsgårdens särskilda boende i Lönashult ansöker om 35 000 kronor för att anlägga
en uteplats i anslutning till restaurangens matsal. En uteplats med stenplattor som
är lättåtkomlig möjliggör för möten under sommarhalvåret. Uteplatsen hade kunnat
användas för de gemensamma aktiviteter Torsgården anordnare för de boende i
Västra Torsås församling.
Arbetsgruppen för Nybygdenarvet bedömer att detta inte ryms inom ramen för
testamentets ändamål. Arbetsgruppen menar att det handlar om en ren investering
och inte något som är ”utöver det vanliga”.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 67
Beslut från arbetsgruppen för Nybygdenarvet, 2020-04-22. § 2
Ansökan från Torsgården, 2020-02-13

Beslutet skickas till
Arbetsgruppen för Nybygdenarvet, för kännedom och vidare distribuering
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Dnr 2020-00205 000

Beslut om årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för
Samordningsförbundet Värend
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta
kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet Värend för
2019
2. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för år 2019.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Värend har överlämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2019 till kornmunfullmäktige för beslut. Revisorerna för
Samordningsförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen för
Samordningsförbundet Värend beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 68
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-23
Brev till medlemmarna om årsredovisning och revisionsberättelse 2019
Årsredovisning för Samordningsförbundet Värend 2019

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer
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Dnr 2020-00165 003

Ny förbundsordning för Värends Räddningstjänstförbund
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa ny förbundsordning för kommunalförbundet Värends
Räddningstjänstförbund, under förutsättning att Växjö kommun och
förbundsdirektionen fattar motsvarande beslut.
2. Godkänna avtal om Alvesta och Växjö kommuners samarbete genom
medlemskap i kommunalförbundet Värends Räddningstjänstförbund
3. Anta nytt reglemente för förbundsdirektionen i kommunalförbundet Värends
räddningstjänstförbund

Sammanfattning
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som sedan 2002 ansvarar för
räddningstjänsten i Alvesta och Växjö kommuner.
Kommunalförbundet styrs av en politisk direktion bestående av sex ledamöter och
sex ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare är utsedda av respektive kommuns
kommunfullmäktige, ordföranden kommer alltid från Växjö kommun. Direktionen
beslutar om budget, mål och inriktning av verksamheten samt principiella
myndighetsärenden. Centrala styrdokument för kommunalförbundet vad gäller
ändamål, organisation ansvar, budget och ekonomisk styrning är förbundsordning
och reglemente för direktionen.
Ägarna och tillika medlemmarna i förbundet, Alvesta och Växjö kommuner, har haft
en diskussion och analys hur förbundet kan styras tydligare och bli bättre
synkroniserat med kommunernas planerings- och uppföljningsprocesser. Parterna
är nu eniga om att förbundet ska vara underställt Växjö kommuns processer och
riktlinjer för ekonomi, budget, personalfrågor och i övrigt Växjö kommuns olika
policys. Växjö kommun åtar sig särskilt att regelbundet hålla Alvesta kommun
uppdaterad om arbetet med process, budget, ekonomi och motsvarande.

Yrkanden
1. Lars-Olof Franzén (AA) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till det utskickade
förslaget.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 69
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
Beslut från Värends Räddningstjänst
Förbundsordning
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Avtal mellan Alvesta och Växjö kommuner
Reglemente för förbundsdirektionen
Styrdokument VRTFB 2019

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-00226 045

Extraärende: Beslut om kommunal borgen för lån avseende
investeringar på Folkets Hus i Alvesta
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja Alvesta
Folketshusförening ekonomisk förening borgen såsom för egen skuld för ett lån på
800 tkr med en amorteringstid på 15 år till underhåll/investeringar i föreningens
fastighet. Detta innebär att nivån på borgen för föreningar enligt
kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 73 punkt 13 ökas från 8,0 till 8,8 mkr och
kommunstyrelsen kan vid behov besluta om utökning av borgen till föreningar med
ytterligare 0,4 mkr.

Reservation
Thomas Johnsson, Claudia, Christer och Fredrik Jonsson reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Alvesta Folketshusförening har i skrivelse daterad 2020-05-15 anhållit om
kommunal borgen för lån med 800 tkr till investeringar i föreningens egenägda
fastighet.
Föreningen uppger att den ansökt om lån i bank med en tänkt amorteringstid på 15
år. Pengarna ska användas till eftersatt underhåll av affärslokaler, framförallt
ventilation men även förbättringar av elinstallationer för en godtagbar
säkerhetsnivå. Med nya hyresgäster och förändrad verksamhet kan det komma att
ställas andra krav.
Folketshusföreningen har idag kommunal borgen för befintliga lån på 2,3 mkr.
Flerårsöversikten i föreningens årsredovisning för 2019 visar minusresultat efter
finansiella poster de senaste åren på cirka -200 till -500 tkr samt krympande
soliditet. Nyckeltalet var 24,8% för 2019. Balansomslutningen är 4,4 mkr, eget
kapital 1,1 mkr oh skulder 3,3 mkr.

Yrkanden
1. Thomas Johnsson (M) yrkar i första hand avslag på ärendet med
motiveringen att ärendet strider mot kommunallagen, 2 kapitlet
Kommunala angelägenheter, 8§ Stöd till andra näringsverksamheter, sista
stycket Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast
om det finns synnerliga skäl för det. (Lag 2019:835)
2. I andra hand yrkar Thomas Johnsson (M) på återremiss för att utreda och
säkerställa att beslutet inte strider emot kommunallagen, 2 kapitlet
Kommunala angelägenheter, 8§ Stöd till andra näringsverksamheter, sista
stycket Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast
om det finns synnerliga skäl för det. (Lag 2019:835)
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Kommunstyrelsen

3. Lars-Olof Franzén (AA), Lars-Olof Petersson (S), Thomas Haraldsson (C) och
Mikael Lindberg (C) yrkar bifall till det utskickade beslutsförslaget.

4. Fredrik Jonsson (-), Claudia Crowley Sörensson (M) och Christer Brincner
(KD) yrkar bifall till Thomas Johnssons (M) yrkanden.

Beslutsgång 1
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att
kommunstyrelsen har tre förslag till beslut att ta ställning till; 1) det utskickade
förslaget om att bevilja ansökan om borgen, 2) Thomas Johnssons (M) m.fl. yrkande
om att avslå ansökan om borgen och 3) Thomas Johnssons (M) yrkande om
återremiss av ärendet.
Eftersom ett yrkande på återremiss är ett formellt yrkande kommer ordföranden
först att ställa proposition på yrkandet om återremiss för att kommunstyrelsen ska
avgöra om kommunstyrelsen ska behandla ärendet idag eller om kommunstyrelsen
väljer att återremittera ärendet.
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen vill återremittera
ärendet. Via acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen inte vill
återremittera ärendet.
Votering begärs.

Votering 1
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst som betyder
att kommunstyrelsen vill behandla ärendet idag och att en Nej-röst är en röst på att
kommunstyrelsen vill återremittera ärendet.
Efter genomförd votering finner ordföranden med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska behandlas idag.

Beslutsomgång 2
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att
kommunstyrelsen har kvar två förslag till beslut att ta ställning till i ärendet; 1) det
utskickade förslaget om att bevilja ansökan om borgen och 2) Thomas Johnssons
(M) m.fl. yrkande om att avslå ansökan om borgen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att
kommunstyrelsen beslutar enligt det utskickade förslaget om att bevilja ansökan
om borgen.
Votering begärs.

Votering 2
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på det
utskickade förslaget om att bevilja ansökan om borgen och att en Nej-röst är en
röst på Thomas Johnssons (M) m.fl. yrkande om att avslå ansökan om borgen.
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Efter genomförd votering finner ordföranden med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det utskickade förslaget om att bevilja
ansökan om borgen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-05-27
Folkets Hus Årsredovisning för år 2019
Anhållan om kommunal borgen för lån avseende investeringar på Folkets Hus

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-00126 000

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad
uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning
Enligt § 26 i kommunfullmäktiges arbetsordning bör kommunfullmäktige få en
återrapportering av fattade beslut på dess ordinarie sammanträde i april och
oktober månad.
Återrapporteringen som presenteras i detta ärende innehåller en uppföljning av
kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär. Återrapporteringen
innehåller ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att
verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program.
Besvarandet av motioner är inte inkluderade i återrapporteringen eftersom detta
följs upp och redovisas separat till kommunfullmäktige i enlighet med
arbetsordningen.
Under perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 har kommunfullmäktige fattat cirka 21
beslut av uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är totalt 11 av
dessa 21 beslut som har verkställts. Därutöver bedömer förvaltningarna att
ytterligare 8 beslut kommer att verkställas inom kort, men som i samband med
uppföljningen enbart kan bedömas som delvis verkställda.
I samband med denna uppföljningen har vi även kontrollerat huruvida de beslut
som i tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” har verkställts sedan den
förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar att 15 av 21 ej
verkställda beslut från år 2016-2017 har verkställts.
Totalt sett har fullmäktige 15 beslut mellan åren 2016-2019 som ännu inte har blivit
verkställda. Av dessa 15 beslut bedömer dock förvaltningarna att 10 beslut är delvis
verkställda/kommer verkställas inom kort. Det är därmed 5 beslut som bedöms som
ej verkställda.
I bilagan ”Bilaga 1 - Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut”
redovisas samtliga dessa tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har
verkställts eller ej.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 70
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-04-24
Bilaga 1 – Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-06-02

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 101

2020-06-02

Dnr 2020-00020 020

Redovisning av sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av Alvesta kommuns
sjukfrånvarostatistik per mars månad 2020.

Sammanfattning
Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12
gånger per år.
Per mars 2020 ser vi en ökning av sjukfrånvaron i Alvesta kommunen. P g a
coronavirus så uppmanas all personal att stanna hemma och sjukskriva sig även vid
milda symtom på förkylning vilket gör att sjukfrånvaron ökat. Under senaste 12
månaderna har det stigit från 6,1 % till 6,72 %. Störst ökning ser man inom OF och
UF. Där finns det flest personal som inte kan jobba hemifrån utan de får sjukskriva
sig p g a risk för coronasmitta medan de som kan jobba hemifrån gör det vid lättare
symtom.
Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar
har tidigare ökat senaste året men denna månaden sjunker den p g a att så många
sjukskrivit sig under perioden. KFF har för närvarande inga inom denna kategori.
Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12
månaderna har ökat inom OF och UF men troligtvis härrör det också från
coronapandemin med ökad frånvaro för lätta symtom på förkylning.
Antal medarbetare som 20-04-24 har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 11 st
och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 17 st.

Bilagor
Personalutskottets beslut 2020-05-19 § 36
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen per mars månad 2020
Sjukfrånvarostatistik för kommunledningsförvaltningen per mars månad 2020
Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per mars månad 2020

Beslutet skickas till
HR-chef
Personalkonsult

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 102

2020-06-02

Dnr 2020-00062 002

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

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

Protokollsanteckning
Lars-Olof Franzén (AA) uppmärksammar och är frågande till delegationsbeslutet
gällande utlåning till inresseföreningen.

Bilagor
Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande avseende lån för Skatepark i
Moheda 2020-05-27
Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande om att utse ombud till
föreningsstämmor med energikontor sydost 2020-05-18
Delegationslista från upphandlingschef 2020-05-18

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 103

2020-06-02

Dnr 2020-00022 000

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan
verksamhet som bedrivs i kommunens företag.
För att kommunstyrelsen ska hållas informerade om vad som sker både inom den
egna nämnden som i hela kommunkoncernen delges kommunstyrelsen
meddelanden innehållande information om vad som är på gång i kommunen. Det
kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden eller protokoll från andra
myndigheter som delges till kommunstyrelsen i detta ärende.

Bilagor
Utbildningsnämndens beslut 2020-04-20 § 22 om ekonomisk månadsrapport
Protokoll från årsstämman med Alvesta Renhållnings AB 2020-04-21
Protokoll från arbetsgruppen för Nybygdenarvet 2020-04-22
Protokoll från Växjö Småland Airport 2020-01-29
Protokoll från Växjö Småland Airport 2020-03-16
Protokoll från Växjö Småland Airport 2020-03-23
Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2020

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
§ 104

2020-06-02

Dnr 2020-00017 000

Övriga ärenden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen har några övriga ärenden de vill
aktualisera på dagens möte.
Inga övriga frågor aktualiseras på dagens sammanträde.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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