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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Kommunstyrelsen

Plats  och  tid Den  5 juni  2018,  klockan  09:00-12:11

Sammanträdesrurnmet  Salen,  Centralplan  1, Alvesta  kommun

Sida

1(51)

Ajournering för fika mellan fl 63 och '83 79, klockan 10:09-10:24.

Justerade paragrafer  q 8,, 51 8 l

Paragraferna behandlades i följande ordning: 5j 51,53, 66, 63, 79, 70-71, 75-
76, 54-65,  67 -69,72-7  4, 77 -78,  80-8)  52.

Beslutande

ledamöter

Ej tjänstgörande

ersättare

Utses  att  justera

Övriga  deltagare

Per Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)  1:e  vice  ordförande

Helen  Gustavsson  (M)  ersätter  Thomas  Johnsson  (M)  2:e vice

ordförande  vid  g4 fy 79, 70-71, 75-76, 54-65, 67-69,72-74, 77-78, 80-82, 52
Ros-Marie  Larsson  (S)

Frida  Christensen  (S)

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)

("1'y'%') Matz Athley ersätter Mikael  Johansson  (M)
Helen  Andersson  (C)  ersätter  Cristina  Haraldsson  (C)

Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Kauko  Antbacke  (-)

Börge  Nielsen  (V)  ersätter  Benny  Lundh  Johansson  (-)

Rolf  Marklund  (S)

Linda  Gustavsson  (S)

Helen Gustavsson (M) 55 51, 53, 66.
Johru'iy  Lundberg  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Karolina  Olsson,  kommunsekreterare

Stefan  Karlsson,  tillförordnad  kommunchef

Christina Utterström, ekonomichef F3 53, 75-76
Gunilla  Kaij  Bevheden,  förvaltningschef  för  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  Eg 76

Mats Hoppe, förvaltningschef  för omsorgsnämnden FB 76
Sebastian  Ohlsson  (S),  ordförande  för  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  !S) 76

Mats Martinsson (S), ordförande för omsorgsnämnden fl 76
Dannijel  Nygren  Abrezol  8;) 76

Torbjörn  Ek
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Tid och plats  för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  7 juni  2018  Uockan  l1:OO  på

kornmunledningsförva1tningen  i Alvesta  kommun

P3,IRibacke (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Anslagsbevis

Protokollet  för  kommunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkännagivits

genom  anslag  på kornmunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunstyrelsen

2018-06-05

2018-06-09-2018-O6-30

Kommun1edningsförvaltningen,  Alvesta  kommun

Karolina  Olsson

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Sida

3(51 )

Ordföranden  frågar  kornmunstyrelsen  om  utskickad  dagordning  kan

godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnmanträde:

l.  Närvaro

2.  Val  av  justerare

3. Fastställande  av dagordning

4.  Information  från  ordföranden

5. Information  om  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstyn'iing  samt  budget  och  redovisning

6. Revidering  av ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda

aktiebolag

7.  Revidering  av ägardirektiv  för  Alvesta  Kornmunföretag  AB

8. Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Kornmunföretag  AB

9. Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Elnät  AB

lO. Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Energi  AB

11.  Revidering  av bolagsordning  för  AllboHus  Fastighets  AB

12.  Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Renhållnings  AB

13.  Revidering  av bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB

14.  Revidering  av  bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB

15.  Beslut  om  överföring  av investeringsmedel  från  år 2017

16.  Beslut  om  de kommunala  bolagens  verksarnhet  varit  förenliga

med  det  fastställda  ändamål  och  inom  befogenheterna

17. Revidering  av Regler  för  ersättning  till  förtroendevalda

18. Beslut  om  mål  och  budget  2019  med  plan  2020-2021

19. Svar  på  motion  (M)  om  att  inrätta  uteförskolor  i Alvesta  kommun

20. Svar  på  medborgarförslag  om  skatepark  iMoheda

21. Svar  på  medborgarförslag  angående  att  utnyttja  en  del  av

Borslövsvallen  i Moheda  till  aktivitetsplats  och  lekplats

22. Ansökan  från  Västra  Torsås  Sockenråd  om  bidrag  från

Nybygdenarvet

23. Ansökan  från  Torsgårdens  Serviceboende  i Lönashult  om  bidrag

från  Nybygdenarvet

24. Beslut  om  val  av dataskyddsombud  för  kornmunstyrelsen

25. Alvesta  kornmuns  strategi  för  ett  värdigt  liv  för  våra  äldre

medborgare

26. Svar  på  remiss  om  regional  handlingsplan  för  grön  infirastniktur

27. Ekonomisk  månadsrapport  för  kommunstyrelsen  per  mars  månad

2018

28. Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kornmun  per  mars  månad

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



f

Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-05

29. Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

30. Redovisning  av sjukfrånvarostatistik  per  mars  månad  2018
31. Beslut  om  fastställande  av Ingvar  Ericssons  Gåva

32. Redovisning  av aktuella  upphandlingar

33. Ovriga  ärenden

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  ordförandens  förslag  till
dagordning.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

4(51  )
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Information  från  ordföranden

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS 2018/070.000

Sida
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Kornmunstyrelsen  ordförande  informerar  kommunstyrelsen  om  följande:

l.  Kommunchefensförordnandeharförlängtsframtill31/122019.

Målsättningen  är dock  att  senast  vid  årsskiftet  2018-2019  anställa

en ny  ordinarie  kornmunchef.  Den  tillförordnade  kornrnunchefen

Stefan  Karlsson  planeras  därmed  övergå  till  tjänsten  som

sarnhällsstrateg.  Urvalsprocessen  av ny  kommunchef  i samverkan

med  rekryteringsfirman  Mercuri  Urval  fortgår.

Anställningsintervjuer  planeras  att  genomföras  inom  kort.

Rekryteringen  av  ny  kommunchef  beräknas  vara  klar  tidigast

september  månad  2018.

2. Tillförordnad  förvaltningschef  för  samhällsplanering  Magnus

Wigren  planeras  att  anställas  som  förvaltningschef  för

sarnhällsplanering.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen

Justeringsmännens  sigy

. P'
Beshitsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Information  om  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstyrning  samt  budget  och  redovisning

Redogörelse

Ekonomichef  Christina  Utterström  informerar  kommunstyrelsen  om

riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,  målstymng  samt  budget

och  redovisning.  Syftet  med  styrdokumenten  är att  gnindlägga

övergripande  principer  för  den  ekonomiska  styöngen  för  att

långsiktigt  förbättra  stabiliteten  samt  erhålla  en övergripande  bild

över  hur  kornmunen  ska hantera  investeringsprocesser  och  över-  och

underskott  i nämndernas  och  styrelsens  budget.  Styrdokumenten

beslaiver  således  styrelsens  och  nämndernas  roller  och  ansvar  i

budgetprocessen  men  innefattar  hela  kointnunkoncernen  vilket

inkluderar  de kornmunala  bolagen.

Riktlinjer  fijr  god ekonomisk hushållning syftar till  att skapa
övergripande  riktlinjer  över  finansiella  och  verksamhetsmässiga

långsiktiga  mål.  Finansiella  mål  inkluderar  mål  och  resultat  för

kornmunens  investeringsnivå,  nivå  på låneskulden  inom  hela

kommunkoncernen  samt  avkastning  från  pensionsmede1sförva1tningen.

Verksamhetsmässiga  mål  utgår  ifrån  kornmunens  vision  och

värdegnind och faStställs i budgetens treårsplan. Riktlinjer  för
målstyrning  behandlar  sedan  strukturen  för  målen  utifrån  den  mål  och

budget  och  verksarnhetsplan  som  fastställts.

Riktlinjer  för  budget och redovisning preciserar och förtydligar de
gällande  regelverk  som  redan  finns.  Syftet  är att förtydliga

hanteringen  av investeringsprocessen  genom  beskrivning  av hur

ekonomisk  återrapportering  och  redovisning  av komrnunala

investeringar  ska genomföras.

Utöver  dessa  riktlinjer  tillkornmer  även  det  generella  och  de

specifika  ägardirektiven  för  de kornmunala  bolagen.  Ytterligare

preciserade  direktiv  kommer  att tillkomrna  de övriga

styrdokumenten.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign

(?';') 7;2gy

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS 2018/175.003

Revidering  av  ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda

bolag

Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 15

maj  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,  daterad

den  2 maj  2018.

3. Utkast  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda

aktiebolag.

Redogörelse

Komrnunledningsförva1tningen  har  tillsammans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB

samt  Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk

styn'ffng  för  koinmunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med

denna  översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska

styöngen  inom  kornmunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat

utarbetat  förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda

aktiebolag  och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.

Under  hösten  2018  kommer  förslag  på  nya  riktlinjer  för  god

ekonomisk  hushållning,  målstying  samt  budget  och  redovisning  att

presenteras.

Samtliga  förslag  på nya  styrdolcument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  Agardirektiv  för  Alvesta

komrnuns  helägda  aktiebolag.  Detta  är ett dokument  som  föreslås

gälla  för  samtliga  bolag  och  är en slags  "ägarpolicy"  som  bland

annat  reglerar  roll-  ocli  ansvarsfördelningen  mellan

kornmunful1rnäktige,  kornmunstyrelsen,  moderbolaget  samt  öyriga

helägda  aktiebolag.

Yrkande

Börge  Nielsen  (V)  yrkar  att bolagen  ska stå för  största  möjliga

öppenhet  och  att  det  ska finns  regler  för  avyttring.

Beslutsgång

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

Nielsens  yrkande  och  det andra  är arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Ordförande  ställer  Börge  Nielsens  (V)  yrkande  mot  arbetsutskottets

förslag  till  beslut.  Ordförande  finner  per  acklamation  att

komtnunstyrelsen  bifaller  arbetsutskottets  förslag  till  beslut  och  att

yrkandet  avslås.

Justeringsmännens  sign

ö77-0,(

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Kornmunstyrelsen  beslutar  att  föreslå  komrnunfulltuäktige  besluta
att:

l.  Anta  ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag.
2. Uppmana  respektive  bolag  att så snart  möjligt  på bolagsstämma

fastställa  ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag.
3. Göra  en redaktionell  ändring  ikap  2 så att stycket  får  följande

lydelse:

Av 10 kap 3 5 kommunallagen följer  särskilda krav när kommunen
vä)jer  att  bedriva  verksamhetiett  helägt  aktiebolag.

Bestämmelserria innebär att fullmäktige skall...

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

8(51  )
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Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS  201  8/1 76.003

Revidering  av  ägardirektiv  för  Alvesta  Kommunföretag  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateratdenl5

maj  2018.

2. Utkast  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kornrnunföretag  AB.

Redogörelse

Kommunledningsförva1tningen  har  tillsarnmans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB

samt  Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk

stymng  för  kornmunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med

denna  översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska

stytningen  inom  kornmunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat

utarbetat  förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kornrnuns  helägda

aktiebolag  och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.

Under  hösten  2018  komrner  förslag  på nya  riktlinjer  för  god

ekonomisk  hushållning,  målstynning  samt  budget  och  redovisning  att

presenteras.

Samtliga  förslag  på  nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  Agardirektiv  för  Alvesta

komrnunföretag  AB.  Detta  är ett dokument  som  föreslås  gälla  för

samtliga  bolag  och  är en slags  "ägarpolicy"  som  bland  annat  reglerar

roll-  och  ansvarsfördelningen  mellan  komrnunfullmäktige,

kornmunstyrelsen,  moderbolaget  samt  övriga  helägda  aktiebolag.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att föreslå  kornmunfullmäktige  besluta  att:

1.  Anta  ägardirektiv  för  Alvesta  Kornmunföretag  AB

2. Uppmana  Alvesta  Komrnunföretag  AB  att så snart  möjligt  på

bolagsstärnma  fastställa  ägardirektiv  för  Alvesta

Kommunföretag  AB.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

9(5a1 )
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS  201  8/1 80.003

Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag

AB

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkomrnunstyre1sensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  3 maj  2018.

3. Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Kornmunföretag

AB,  daterad  den  3 maj  2018.

4. Gällande  bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag  AB,

daterad  den  6 maj  2014.

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kommunala  bolagen  har  motsvarande  funktion

som  reglementen  har  för  kommunens  nämnder.  Det  är i

bolagsordningarna  som  kommunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag

och  avgränsningar.

Kornmunledningsförvaltningen  har  tillsamn'ians  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  ocli  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk

styming  för  komrnunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna

översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  stynningen

inom  kornrnunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  utarbetat

förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kommer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstyg  samt  budget  och  redovisning  att presenteras.

Samtliga  förslag  på nya  styrdokument  bereds  nu upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

Alvesta  Kornmunföretag  AB.  Förslaget  innehåller  främst  mindre

redaktionella  ändringar  jämfört  mot  den  nuvarande  gällande

bolagsordningen  (bland  annat  intervall  för  styrelsens  personliga

suppleanter  samt  att  särskilt  avsnitt  om  bolagsstämmans  kompetens  är

flyttad  för  beslut  till  ägaren  moderbolag  alternativt

kornmunfullmäktige).

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Beslut

Kornmunstyrelsen  beshitar  att föreslå  kornmunfullmäktige  besluta  att:

1.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Komtnunföretag  AB.

2. Uppmana  Alvesta  Kornmunföretag  AB  att så snart  det  är möjligt

på bolagsstärnrna  fastställa  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Kornrnun'fullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS 201  8/1  78.003

Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Elnät  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkornmunstyrelsensarbetsutskott,dateratdet15maj

2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,  daterad  den  3
maj  2018.

3. Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Elnät  AB,  daterad
den  3 maj  2018.

4. Gällande  bolagsordning  för  Alvesta  Elnät  AB,  daterad  den  6 maj
2014.

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kommunala  bolagen  har  motsvarande  funktion
som  reglementen  har  för  kornrnunens  nämnder.  Det  är i
bolagsordningarna  som  kornmunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag
och  avgränsningar.

Kommunledningsförvaltningen  har  tillsarnmans  med  VD  för  Alvesta
Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt
Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk
stymng  för  kornmunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna
översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  styöngen
inom  kornmunkoncernen.  Arbetsgnuppen  har  bland  annat  utarbetat
förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten
2018  kornmer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,
målstynning  samt  budget  och  redovisning  att presenteras.
Samtliga  förslag  på nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk
behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för
Alvesta  Elnät  AB.  Förslaget  innehåller  främst  rnindre  redaktionella
ändringar  jämfört  mot  den  nuvarande  gällande  bolagsordningen  (bland
annat  intervall  för  styrelsens  personliga  suppleanter  samt  att  särskilt
avsnitt  om  bolagsstärnmans  kompetens  är flyttad  för  beslut  till  ägaren
moderbolag  alternativt  kommunfullmäktige).

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att  föreslå  kornmunfullmäktige  besluta
att:

1.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Elnät  AB.
2. Uppmana  Alvesta  Elnät  AB  att så snart  det  är möjligt  på

bolagsstämma  fastställa  bolagsordningen.

Justeringsmännens  sign

y,y7 a%7
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

i:(si)



i;.,ivestmaUnf

Kommunstyrelsen

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Utdragsbestyrkande

Sida

13(51)



Kommunstyrelsen

KS 5 58

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS  201  8/1 79.003

Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Energi  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 15

maj  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den  3 maj  2018.

3. Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Energi  AB,

daterad  den  3 maj  2018.

4. Gällande  bolagsordning  för  Alvesta  Energi  AB,  daterad  den  6

maj  2014.

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kommunala  bolagen  har  motsvarande  funktion

som  reglementen  har  för  kornmunens  nämnder.  Det  är i

bolagsordningarna  som  kommunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag

och  avgränsningar.

Kommun1edningsförvaltningen  har  tillsarninans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk

stying  för  kommunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna

översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  stymngen

inom  kommunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  utarbetat

förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kornmer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstying  samt  budget  och  redovisning  att presenteras.

Samtliga  förslag  på  nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

Alvesta  Energi  AB.  Förslaget  innehåller  främst  mindre  redaktionella

ändringar  jämfört  mot  den  nuvarande  gällande  bolagsordningen  (bland

annat  intervall  för  styrelsens  personliga  suppleanter  samt  att särskilt

avsnitt  om  bolagsstärnmans  kompetens  är flyttad  för  beslut  till  ägaren

moderbolag  alternativt  kornrnunfullmäktige).

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

ia(si)



ffi;orn'e"maunf

Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  föreslå  kommunfullmäktige  besluta  att:

l.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Energi  AB.

2.  Uppmana  Alvesta  Energi  AB  att  så snart  det  är möjligt  på

bolagsstärnrna  fastställa  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens SlgIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

15(5a1)



Kommunstyrelsen

KS  g 59

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS  2018/1  77.003

Revidering  av  bolagsordning  för  AllboHus  Fastighets  AB

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkoinmunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad

den  3 maj  2018.

3.  Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  AllboHus  Fastighets  AB,

daterat  den  3 maj  2018.

4.  Gällande  bolagsordning  för  AllboHus  Fastighet  AB,  daterad  den

6 maj  2014.

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kommunala  bolagen  har  motsvarande  funktion

som  reglementen  har  för  kornmunens  nämnder.  Det  är i

bolagsordningarna  som  kommunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag

och  avgränsningar.

Kommun1edningsförvaltningen  har  tillsammans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomichefema  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt
Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på  principer  för  ekonomisk

stynning  för  kommunen  och  dess  helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna
översyn  har  varit  att  stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  stymngen

inom kori'ununkoncernen. Arbets@uppen har bland annat utarbetat
förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  komrnuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  f'ör  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kornmer  förslag  på  nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstymng  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på  nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

AllboHus  Fastighets  AB.  Förslaget  innehåller  främst  mindre

redaktionella  ändringar  jämfört  mot  den  nuvarande  gällande

bolagsordningen  (bland  annat  intervall  för  styrelsens  personliga

suppleanter  samt  att  särskilt  avsnitt  om  bolagsstärnmans  kompetens  är
flyttad  för  beslut  till  ägaren  moderbolag  alternativt

kornmunfullmäktige).

.Tusteringgmännens

sign..=)
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

aie(si)



Kommunstyrelsen

Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Koinrminstyrelsen  beslutar  att föreslå  kommunfullmäktige  besluta  att:

1.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  AllboHus  Fastighets  AB.

2. Uppmana  AllboHus  Fastighets  AB  att  så snart  det  är möjligt  på

bolagsstärnma  fastställa  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens Slgn Beslutsexpedieiing Utdragsbestyrkande

Sida

17(51)
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Kommunstyrelsen

KS  g 60

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS  201  8/181  .003

Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Renhållnings  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad
den  3 maj  2018.

3. Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Renhållnings
AB,  daterad  den  3 maj  2018.

4. Gällande  bolagsordning  för  Alvesta  Rerföållnings  AB,  daterad
den  6 maj  2014.

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kommunala  bolagen  har  motsvarande  funktion
som  reglementen  har  för  kornmunens  nämnder.  Det  är i
bolagsordningarna  som  kommunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag
och  avgränsningar.

Kommun1edningsförvaltningen  har  tillsarnmans  med  VD  för  Alvesta
Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt
Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på principer  för  ekonomisk
styn'iing  för  komrnunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna
översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den ekonomiska  styiingen
inom  kommunkoncernen.  Arbetsgnuppen  har  bland  annat  utarbetat
förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag
och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten
2018  kornrner  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,
målstyöng  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk
behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för
Alvesta  Renhållnings  AB.  Förslaget  innehåller  främst  mindre
redaktionella  ändringar  jämfört  mot  den  nuvarande  gällande
bolagsordningen  (bland  annat  intervall  för  styrelsens  personliga
suppleanter  samt  att särskilt  avsnitt  om  bolagsstärnmans  kompetens  är
flyttad  för  beslut  till  ägaren  moderbolag  alternativt

kornmunfullrnäktige).

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

rsH)



möorn'e"maunf

Kommunstyrelsen

Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Kornmunstyrelsen  beslutar  att föreslå  kommunfullmäktige  besluta  att:

1.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Renhållnings  AB.
2. Uppmana  Alvesta  Renhållnings  AB  att  så snart  det  är möjligt  på

bolagsstämma  fastställa  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeågsmännens Sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

19(51)
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Kommunstyrelsen

KS g 61

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS  201  8/1  82.003

Sida

20(51  )

Revidering  av  bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  15

maj  2018.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  3 maj  2018.

3. Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB,

daterad  den  3 maj  2018.

4,  Gällande  bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB,  daterad  den

6 maj  2014.

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kommunala  bolagen  har  motsvarande  fiinktion

som  reglementen  har  för  kornmunens  nämnder.  Det  är i

bolagsordningarna  som  kommunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag

och  avgränsningar.

Komrnunledningsförvaltningen  har  tillsarnmans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomicheferna  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på  principer  för  ekonomisk

styiing  för  kommunen  och  dess  helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna

översyn  har  varit  att  stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  styingen

inom  kommunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  utarbetat

förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kommer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstyöng  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på  nya  styrdokument  bereds  nu  upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

Alvesta  Utveckling  AB.  Förslag  till  reviderad  bolagsordning  är både  en

anpassning  mot  uppdrag  för  utvecklingsarbete  enligt  gällande

ägadirektiv  i skrivning  om  syfte  och  ändamål  samt  innehåller

redaktionella  uppdateringar  för  likvärdighet  gentemot  de andra

bolagsordningarna  i kommunen  (bland  annat  intervall  för  styrelsens

personliga  suppleanter  samt  att  särskilt  avsnitt  om  bolagsstämmans

kompetens  är flyttad  för  beslut  till  ägaren  moderbolag  alternativt

kornrnunfu1lmäktige).

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



miAit»'ei»"maunf

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotoko1l

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  att  föreslå  kommunfullmäktige  besluta  att:

1.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB.

2.  Uppmana  Alvesta  Utveckling  AB  att  så snart  det  är möjligt  på

bolagsstärnma  fastställa  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justerin)gsmännens sign,4(11Ä I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande

Sida

21(51)
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Kommunstyrelsen

KS  g 62

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS 201  8/1 83.003

Revidering  av  bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  det 15

maj  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  3 maj  2018.

3. Utkast  till  reviderad  bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB,

daterad  den  3 maj  2018.

4. Gällande  bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB,  daterad  den

25 juni  2003.

Redogörelse

Bolagsordningar  för  de kornmunala  bolagen  har  motsvarande  funktion

som  reglementen  har  för  komrnunens  nämnder.  Det  är i

bolagsordningarna  som  komrnunfullmäktige  anger  bolagets  uppdrag

och  avgränsningar.

Komtnunledningsförvaltningen  har  tillsamrnans  med  VD  för  Alvesta

Utveckling  AB  och  ekonomichefema  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt

Alvesta  Energi  AB  utarbetat  förslag  på  principer  för  ekonomisk

styöng  för  kommunen  och  dess helägda  aktiebolag.  Syftet  med  denna

översyn  har  varit  att stärka  och  tydliggöra  den  ekonomiska  styöngen

inom  komtnunkoncernen.  Arbetsgnippen  har  bland  annat  utarbetat

förslag  till  nya  ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag

och  nya  bolagsordningar  för  samtliga  helägda  aktiebolag.  Under  hösten

2018  kommer  förslag  på nya  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

målstynning  samt  budget  och  redovisning  att  presenteras.

Samtliga  förslag  på nya  styrdokument  bereds  nu upp  för  politisk

behandling.  I detta  ärende  behandlas  förslag  till  ny  bolagsordning  för

Bredband  i Värend  AB.  Bredband  i Värend  AB  är dotterbolag  till

Alvesta  Elnät  AB  och  har  som  enda  uppgift  att äga kommunens  aktier  i

det  regionala  stadsnätsbolaget  Wexnet.  Förslag  till  reviderad

bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB  innehåller  förutom

redaktionella  ändringar  även  en anpassning  gentemot  komrnunens

övriga  bolagsordningar,  för  en ökad  likvärdighet  i styrdokumentens

utformning  och  innehåll  (bland  annat  intervall  för  styrelsens  personliga

suppleanter  samt  att  särskilt  avsnitt  om  bolagsstämmans  kompetens  är

flyttad  för  beslut  till  ägaren  moderbolag  alternativt

kornmunfullmäktige).

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

22(51  )
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att föreslå  kornmunfullmäktige  besluta  att:

l.  Anta  reviderad  bolagsordning  för  Bredband  i Värend  AB.

2. Uppmana  Bredband  i Värend  AB  att så snart  det  är möjligt  på

bolagsstämma  fastsfölla  bolagsordningen.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Sida

23(51  )



!m;orn'e"maunf
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2018-06-05

Kommunstyrelsen

KS 5 63 KS  201  8/154.040

Beslut  om  överföring  av  investeringsmedel  från  år  2017

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den

15 maj  2018.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad

den  24 april  2018.

3.  Bilaga  till  tjänsteskrivelse  innehållande  samrnanställning  av

projekt  som  föreslås  överföras,  daterad  den  24 april  2018.

Redogörelse

Investeringsmedel  för  vissa  pågående  projekt  har  inte  ianspråktagits  fiillt  ut

under  2017  och  för  vissa  näinnder  firu'is  det  behov  av att  medlen

budgetmässigt  förs  över  till  2018  för  att  projekten  ska  kunna  avslutas.

Aktuella  projekt  ingår  i respektive  nämnds  fastställds  investeringsbudget  för

år 2017.  Förslagen  till  projekt  att  överföra  från  2017  till  2018,  har  prövats  av

den  under  2017  inrättade  tvärsektoriella  investeringsgnippen  (ekonornichefen

är sarnmankallande  och  gnippen  består  av  representanter  från  kommunens

förvaltningar  samt  komrnunens  lokalstrateg).

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  om  överföring  av investeringsmedel  från

2017  till  2018  års investeringsbudget  enligt  följande:

1.  10378tkrtillNämndenförsamhällsplanering

2.  4 356  tkr  till  Kultur-  och  fötidsnämnden

3.  2 060  tkr  till  Kornmunstyrelsen  (IT-  respektive

kansliavdelningen)

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 64

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS  2018/157.000

Beslut  om  att  de  kommunala  bolagens  verksamhet  varit

förenliga  med  det  fastställda  ändamålet  och  inom

befogenheterna

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkornmunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  24 april  2018.

3. Intygförår2017AlvestaKommunföretagAB.

4. Intygförår2017AllboHusFastighetsAB.

5. Intyg  för  år 2017  Alvesta  Renhållning  AB.

6. Intyg  för  år 2017  Alvesta  Utveckling  AB.

7. Intygförår2017AlvestaEnergiAB.

8. Intygförår2017AlvestaElnätAB.

9. Intygförår2017BredbandiVärendAB.

10. Intyg  för  år 2017  Huseby  Bruk  AB.

Redogörelse

Kornmunstyrelsen  ska, i enlighet  med  kommunallagen  bestärnmelser

i6  kap. 1 {S3 2 st, i årliga beslut pröva om de kornmunägda
aktiebolagen  under  föregående  kalenderår  bedrivit  verksamheten  i

enlighet  med  det  fastställda  ändamålet  med  bolaget  och  att

verksamheten  utförts  inom  ramen  för  de komrnunala  bolagen.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att nedanstående  bolagsverksamheter  har

varit  förenliga  med  det  fastställda  kornrnunala  ändamålet  och  utförts

inom  ramen  för  de kommunala  befogenheterna;

Alvesta  Energi  AB,  Alvesta  Elnät  AB,  Bredband  i Värend  AB,

Allbohus  Fastighets  AB,  Alvesta  Kornmunföretag  AB,  Alvesta

Utveckling  AB,  Alvesta  Renhållnings  AB  samt  Huseby  Bruk  AB.

Protokollet  skickas  till

Samtliga  kommunala  bolag

Ekonomichef

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS  g 65

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-06-05

KS  201  8/1  55.003

Revidering  av  Regler  för  ersättning  till  förtroendevalda

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komtnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den

15maj.

2.  Tjänsteslivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  19 april  2018.

3. Förslag  till  Regler  för  ersättning  till  förtroendevalda,  daterad

den  19 april  2018.

4.  Bilaga  till  Regler  för  ersättning  till  förtroendevalda,  daterad

den  19 april  2018.

Redogörelse

Under  hösten  2017  och  våren  2018  har  gtuppledarna  i

kommunfullmäktige  genomfört  en översyn  av komrnunens  Regler

fijr  ersättning till  förtroendevalda  inför  nästkommande
mandatperiod.  Utifrån  den  genomförda  översynen  har

kommunledningsförvaltningen,  i samråd  med  gnippledan'ia,  utarbetat

ett  förslag  till  nya  arvodesregler.  Utgångspunkten  för  den

genomförda  översynen  och  de förslag  som  har  lagts  fram  har  varit  att

få arvodesreglerna  att  ge en mer  rättvisande  bild  av  uppdragens  olika

tyngd.

Utkastet  till  de nya  arvodesreglerna  har  utarbetats  utifrån  de

nuvarande  gällande  reglerna,  vilket  innebär  att  stora  delar  av

iru'iehållet  är detsamma  som  tidigare.  De  största  ändringarna  som

presenteras  i det  nya  förslaget  är  bland  aru'iat  att  det  införs  ett

timarvode  istället  för  dagens  sammanträdesarvode.  Timarvodet

föreslås  uppgå  till  O,27 % av heltidsarvodet,  vilket  för  år 2018  är 129

kronor/timmen.  Timarvodet  kompletteras  även  med  ett  särskilt

inställelsearvode  (som  i det  nya  förslaget  kallas  för

sarnmanträdesarvode),  men  som  ej ska  förväxlas  med

sammanträdesarvodet  som  upptas  inuvarande  gällande  regler.  Det

nya  sarnmanträdesarvodet  föreslås  gälla  för  protokollförda

sammanträden  för  fullmäktige,  nämnder,  styrelser  och  utskott  och

uppgå  294  kronor/sammanträde.

Arvodesnivåerna  för  ordförandena  har  inte  ändrats,  utan  följer

samma  nivåer  som  de nu  gällande  reglerna.

De  ekonomiska  konsekvenserna  av ändringen  från  det  nuvarande

gällande  samrnanträdesarvodet  till  timarvodet  medför  att  kostnaden

för  dagens  kortare  möten  såsom  beredningar  och  budgetmöten

kornmer  att  minska,  medan  exempelvis  kostnaden  för  de

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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protokollförda  saminanträdena  riskerar  att  öka  (förutsatt  att  mötet
varar  längre  än fyra  tirnmar).

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att anta  det
nya förslaget till  Regler pr  ersättning för  förtroendevalda i Alvesta
kommun  att gälla  från  1 januari  2019.

Reservation

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Protokollet  skickas  till

Kornrnunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Sida
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KS 201  8/1 93.041

Beslut  om  mål  och  budget  2019  med  plan  2020-2021

Beslutsunderlag

1.  AlvestaA1ternativetsförslagtil1målochbudget2019medp1an

2020-2021,  daterad  den 5 juni  2018.

2. Moderaternas  förslag  till  mål  och  budget  2019  med  plan  2020-

2021,  daterad  den  5 juni  2018.

3. Protokollfrånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

4. Socialdemokraternas,  Centerpartiets  och  Miljöpartiets  förslag

till  mål  och  budget  2019  med  plan  2020-2021,  daterad  den 15

maj  2018.

Redogörelse

Budgeten  fastslår  de ekonomiska  ramarna  och

kommunfullmäktiges  strategiska  inrilctningar.  Till  kornmunens

vision  "Alvesta  kornmun,  södra  Sveriges  mittpunkt-  integrerar

lokalt  boende  med  globala  möjlighetör"  finns  fyra  fokusområden

med  därtill  kopplade  resultatmål  och  mått  som  konkretiserar

kornmunens  ambitioner  för  en god  ekonomisk  hushållning.

Fokusområdena  är hållbar  tillväxt,  människors  vardag,  barn  och

ungas  behov  samt  trygg  välfärd.

Utgångspunkt  för  budget  år 2019  och  plan  2020-2021  är 2018  års

budget.  Nämnderna  får  totalt  drygt  3 miljoner  kronor  i utökad

rambudget  2019.  Budget  för  avslivningar,  löneökningar,

pensioner  och  övriga  kornmunövergripande  poster,  förändras  med

totalt drygt 26 mi5oner  kronor  jämfört  med budget 2018. Intäkter
från  finansnettot  ökar  med  1 miljoner  kronor  samt  skatt,  generella

statsbidrag  och  utjämning  berälmas  öka  med  nästan  30 miljoner

kronor,  eller  2,5 procent  jämfört  med  budget  2018.  Ovanstående

innebär  ett  budgeterat  resultat  på 12 miljoner  kronor  för  respektive

år för  hela  planperioden  år 2019-2021.

Den  politiska  ledningen  bestående  av Socialdemokraterna,

Centerpartiet  och  Miljöpartiet  lade  fram  sitt  förslag  till  Mål  och

budget  för  år 2019  med  plan  2020-2021  på arbetsutskottets

sarnmanträde  den 15 maj  2018.  Ett  förslag  till  mål  och  budget  2019

med  plan  2020-2021  från  Kristdemokraterna  har  även  inkommit

till  kommunledningsförva1tningen  den  24 maj  2018  för  behandling

av fullmäktige.  På dagens  sammanträde  lämnar  Alvesta

Alternativet  och  Moderaterna  in  sina  respektive  budgetförslag.

Justeringsmännens SlgTl Beslritsexpediering Utdragsbestyi'kande
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1.  Thomas  JoItu'isson  (M)  yrkar  bifall  till  Moderaternas

budgetförslag.

2. Lars-Olof  Franzfö  (AA)  yrkar  bifall  till  Alvesta  Alternativets

budgetförslag.

3. Per  Ribacke  (S) yrkar  bifall  till  Alvesta  Alternativets

budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  kornmunstyrelsen  om  följande  beslutsgång  kan

godkännas.  Ordförande  frågar  om  det  är meningen  att

kommunstyrelsen  ska  bifalla  Socialdemokraternas,  Centerpartiets

och  Miljöpartiets  budgetförslag,  Alvesta  Alternativets  budgetförslag,

eller  Moderaternas  budgetförslag.

Ordföranden  finner  att  kommunstyrelsen  godkänner  beslutsgången.

Ordförande  finner  per  acklamation  att kommunstyrelsen  beslutat  att

bifalla  Socia1demokraternas,  Centerpartiets  och  Miljöpartiets

budgetförslag.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kornrnunfullmäktige  besluta  att:

1.  För  god  ekonomisk  hushållning  fastställs  för  Alvesta  kornmun  de

fyra  fokusområdena  med  tillhörande  resultatmål  enligt  förslaget  i

Mål  och  Budget.

2. Om  det  uppstår  konflikt  mellan  ekonomiskt  utrymme  i budget  och

mål  ska styrelsen/nämnderna  agera  och  prioritera  så att

budgetramen  inte  överskrids  Om  de av komtnunfullmäktige

antagna  målen  inte  kan  uppfyllas  ska detta  prövas  av fullmäktige.

3. Budget2019utgårfrånoförändradskattesatsom21:42perskatte-

krona.

4. Driftbudget  år 2019  till  nämnder  och  styrelser  uppgår  enligt

nedan:

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Overförmyndarnämnden

Kultur-  och fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Nämnden  för  individ-  och fam

Driftbudget  2019  (tkr)

70 692

l 820

48 006

531456

iljeomsorg  99 934

328 474

Justenngsmannens  sign  Beslutsexpedienng
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Kommunstyrelsen

Nämnden  för  sarnhällsplanering

Nämnden  för  myndighetsutövning

Summa  nettokostnader  nämnderna

Gemensam  finansiering

Årets  resultat

48 376

200

1 128  958

I 140 958

12  000

Sida

aoH  )

Anslagen  i driftbudgeten  till  nämnder  och  styrelser  fastställs  med

ett  nettoanslag  (verksamhetens  kostnader  minus  verksamhetens

intäkter)  per  nämnd/styrelse.  Kornmande  budgetomfördelningar

under  år 2018  som  är långsiktiga  påverkar  slutliga  driftramar  för

år 2019.

5. Investeringsbudget  år 2019  medplan  2020-2021  beslutas  enligt

förslaget  iMål  och  Budget,  som  uppgår  totalt  till  89 095 tusen

kronor  för  år 2019.  Investeringsbudgeten  utgår  ifrån  att det  är

kornrnunfullmäktige  som  beslutar  nämndernas  investeringsramar

För  nämnden  för  samhällsplanering  beslutar  kornmunfullmäktige

ramar  för  olika  kategorier  av investeringar.  Kommunfullmäktige

beslutar  även  om  enskilda  projekt  om lO miljoner  kronor  och

därutöver.

Komrtunstyrelsen  beslutar  om  enskilda  investeringsprojekt

understigande  lO miljoner  kronor.

Komrnunstyrelsen  kan  omdisponera  investeringsanslagen  mellan

nämnder  under  år 2019.

6. Fastställaresu1tat-respektivebalansbudgetförår2019ochp1an

2020-2021  för  kommunen  enligt  Mål  och  Budget  och  därmed

anta  den  ekonomiska  flerårsplanen.

7. Antaresu1tat-ochba1ansbudgetförår2019ochp1an2020-2021

för  VA-verksamheten  enligt  Mål  och  Budget.

8. Uppdratillnämnderna/styrelsenattsenastden15november2018

besluta  om  verksarnhetsplan  med  internbudget  för  år 2019  för

information  till  kommunfullmäktige  på decembersarnmanträdet

2018  eller  enligt  andra  förutsättningar  som  kan  ges av nyvalda

kommunfullmäktige.  Nämndernas  verksamhetsplaner  med

internbudgetar  ska ske med  utgångspunkt  från  kommunfull-

mäktiges  budget  och  de närmare  anvisningar  som  utfördas  om

budgetarbetet  från  kommunstyrelsen  (komrnunlednings-

förvaltningen).  Nämndernas  uppdrag  avser  både  internbudget  för

drift  och  investeringar.  Nämnderna  ska i samband  med  beslut  om

verksarnhetsplan  även  fastställa  en internkontrollplan  för  2019

,Juste7rin,gsmännens sign, I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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som  ska  infortneras  om  till  kommunfullmäktiges

decembersamrnanträde  2018.

9. Komrnunstyrelsen  bemyndigas  att  under  2019  omsätta  lån

alternativt  ta upp  nya  lån  till  ett  totalt  belopp  på högst  250

miljoner  kronor.

10. Uppdra  till  kommunstyrelsen  att  besluta  om  centrala  strategiska

anslag  år 2019  under  gemensam  finansiering  enligt  specifikation  i

Mål  och  Budget.

11. Uppdra  till  kornmunstyrelsen  att  besluta  om  mindre  justeringar  av

2019  års driftbudgetramar  nämnderna  emellan  av budgettela'iisk

karaktär.

12.  Uppdra  till  kommunstyrelsen  att i samverkan  med  individ-  och

familjeomsorgen  samt  utbildningsnämnden  ta fram  ett förslag  att

Allbo  Lärcenters  verksamhet  flyttas  från  utbildningsnämnden  till

nämnden  för  individ-  och  familje-omsorgen.  I uppdraget  ingår

även  flytt  av gymnasieskolans  samtliga  delar  Målsättningen  är att

omorganisationen  ska gälla  från  och  med  1 januari  2019.

13. Uppdra  till  kommunstyrelsen  att genomföra  en kartläggning  inför

framtagande  av en jämställdhetsana1ys.  Syftet  med  arbetet  är att

kartlägga  och  analysera  användningen  av de kommunala  medlen

ur ett  jämstä11dhetsperspektiv.

14. Uppdra  till  omsorgsnämnden  att under  planperioden  avveckla

delade  hirer.

15.  Uppdra  till  utbildningsnämnden  att intensifiera  arbetet  med  att

miljöcertifiera  förskolor  och  skolor.  Medel  finns  att  söka  från

strategiska  anslaget.

16. Borgensramar  för  bolagen  år 2019  beslut  av fullmäktige  i

november  2018.

17.  Nivå  på borgen  för  föreningar  på totalt  5,5 miljoner  kronor  från

beslut  år 2015  kvarstår.  Kornmunstyrelsen  kan  vid  behov  besluta

om  utökning  av borgen  till  föreningar  med  ytterligare  totalt  2,5

miljoner  kronor.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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18.  På grund  av sena  budgetförutsättningar  som  vi  ej kunnat  ta

hänsyn  till,  justerar  vi  resultatnivån  till  2 miljoner  kronor.  Att  ge

kommunstyrelsen  i rippdrag  att  förbättra  resultatet  till

budgetbeslutet  i november.

Reservation

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  och  Thomas  Johnson  (M)  reserverar  sig  mot

beslutet.

Avstår  från  att  delta  i beslut

Börge  Nielsen  (V)  avstår  från  att  delta  i beslut.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS 2017/386.640

Svar  på motion  (M) om  att  inrätta  uteförskolor  i Alvesta
kommun

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånkornmunstyre1sensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad
den  l maj  2018.

3. Yttrandefrånutbi1dningsnämnden,dateratdenIOapri120l8.

4.  Tjänsteskrivelse  från  utbildningsförvaltningen,  daterad  den  I
mars  2018.

5. Motion,dateradden13december2017.

Redogörelse

I en  motion  som  inkom  den  13 december  år 2017  föreslår  Björn
Tisjö  (M)  och  Gunilla  Gustafsson  (M)  att  kornmunfullmäktige
beslutar  att  inom  ramen  för  den  utredning  som  pågår  för  att  uppföra
en  ny  skolbyggnad  i Alvesta  centrum  även  ritreda  möjligheterna  till
att  inrätta  en  uteförskola.  Motionärerna  föreslår  även  att  Alvesta
kommun  i övrigt  utreder  möjligheterna  till  att  inrätta  uteförskolor  i
komrnunen.

Utbildningsnämnden  har  yttrat  sig  i ärendet  och  beslutade  den  10
april  2018  att  föreslå  komrnunfullmäktige  att  bifalla  motionen.  Detta
eftersom  såväl  utbi1dningsförva1tningen  som  berörda  förskolechefer
och  rektorer  ställer  sig  positiva  till  möjligheten  att  erbjuda
uteförskola  som  en alternativ  driftsform.

Yrkande

Matz  Athley  (M)  och  Kauko  Antbacke  (-)  yrkar  bifall  till  motionen.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att  bifalla
motionen.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS  2017/252.820

Svar  på  medborgarförslag  skatepark  i Moheda

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkommunstyre1sensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

2. Tjänsteslaivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad

den 1 maj  2018.

3. Yttrande  från  kultur-  och  fötidsnärnnden,  daterat  den 16 april

2018.

4. Medborgarförslag,dateradden14juli2017.

Redogörelse

Den  31 oktober  2017  beslutade  kommunfullmäktige  att godkänna

behandlingen  av det  inkomna  medborgarförslaget  om  en skatepark  i

Moheda.  Arendet  har  sedan  dess remitterats  från  kommunstyrelsen

till  kultur-  och  fritidsnämnden.  På kultur-  och  fötidsnämndens

sammanträde  den 16 april  2018  beslutade  nämnden  att föreslå

kornmunfullmäktige  besluta  att ställa  sig  positiv  till  en fortsatt

ritredning  av förslaget  om  att inrätta  en skatepark  i Moheda.

Kommunledningsförvaltningen  föreslår  att kultur-  och

fritidsnämnden  får  iuppdrag  att fortsatt  utreda  möjligheten  att inrätta

en skatepark  i Moheda.  Utredningen  bör  ske i samverkan  med  det

lokala  föreningslivet  för  att  utveckla  id6n  och  se över  möjliga

driftslösningar.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  föreslår  komrnunfullmäktige  besluta  att:

1.  Ställa  sig  positiv  till  medborgarförslagets  intentioner  och  ge

kultur-  och  fritidsnämnden  iuppdrag  att, i sarnråd  med  det

lokala  föreningslivet,  vidare  utreda  möjligheten  att inrätta  en

skatepark  i Moheda.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Svar  på  medborgarförslag  angående  att  utnyttja  en  del  av

Borslövsvallen  i Moheda  till  aktivitetsplats  och  lekplats

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 15

maj  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  komtminledningsförva1tningen,  daterad

den l maj  2018.

3. Medborgarförs1ag,dateratden5december2017.

Redogörelse

Den  19 december  2017  beslutade  kornmunfullmäktige  att godkänna

behandlingen  av det  inkomna  medborgarförslaget  om  att använda  en

del  av Borslövsvallen  i Moheda  till  en aktivitetsplats  och  lekplats.

Ärendet  skickades  till  kornrnunstyrelsen  för  beredning  inom  sex

månader.  Den  24 januari  2018  remitterade  kommunstyrelsen  ärendet

till  kultur-  och  fötidsnämnden  för  yttrande  som  skulle  vara

kommunstyrelsen  tillhanda  senast  den  20 april.  Yttrandet  har  inte

inkommit.

På uppdrag  av kommunstyrelsens  ordförande  har

kornrnun1edningsförvaltningen  tagit  upp  ärendet  för  beredning  till

arbetsutskottet.  Kommun1edningsförvaltningen  ställer  sig  positiv  till

medborgarförslaget  och  föreslår  att  kultur-  och  fritidsnämnden  far  i

uppdrag  att samråda  med  det lokala  föreningslivet  för  att utveckla

id6n  och  se över  möjliga  driftslösningar.  Kultur-  och  fötidsnämnden

ges äveniuppdrag  att i berörda  delar,  exempelvis  vad  gäller

anläggning  av en lekplats,  även  samråda  med  nämnden  för

samhällsplanering.

Yrkande

Matz  Athley  (M)  och  Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till

arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  föreslår  kornrnunfiillmäktige  besluta  att:

1.  Ställa  sig  positiv  till  medborgarförslagets  intentioner  och  ge hiltur-

och  fritidsnämnden  i uppdrag  att, i samråd  med  det  lokala

föreningslivet,  vidare  utreda  möjligheten  att  inrätta  en

aktivitetsplats  och  lekplats  i Moheda.  Kultur-  och  fritidsnämnden

ges även  i uppdrag  att  i berörda  delar,  exempelvis  vad  gäller

samhällsplanering.

lBeslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Ansökan  från  Västra  Torsås  Sockenråd  om  bidrag  från

Nybygdenarvet

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 15

maj  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad

den 1 maj  2018.

3. Protokoll  från  arbetsgnippen  för  Nybygdenarvet,  daterad  den

27 mars  2018.

4. Ansökan  från  Västra  Torsås  Sockenråd,  daterad  den  6 mars

2018.

Redogörelse

Västra  Torsås  Sockenråd  har  inkomrnit  med  en ansökan  om  ett

bidrag  till  att utveckla  socknens  hemsida.  Ansökan  uppgår  till  totalt

7 200  kronor.  6 000  kronor  av ansökan  är till  en kurs  via

Vuxenskolan  som  handlar  om  hur  man  bygger  hemsidor.  Kostnaden

för  kursen  är 1 500  kr  per  person  och  det  är tänkt  att  fyra  personer

som  ska gå den. Sockenrådet  vill  att  hemsidan  ska vara  levande  och

kunna  erbjuda  information  om  olika  föreningar  i socla'ien,

information  om  socknens  företag,  sarnhällsinformation,

turistinformation  och  en gemensam  kalender.  Sockenrådet  ansöker

även  om 1200  kr  till  hyra  av bygdegården  för  att kunna  demonstrera

hemsidan  och  Sockenrådets  facebooksida.

Arbetsgnippen  för  Nybygdenarvet  har  på sitt  möte  den  27 mars  2018

behandlat  ansökan.  Arbetsgnippen  beslutade  att föreslå

kornmunstyrelsen  bevilja  Västra  Torsås  Sockenråds  ansökan  om  6

OOO kr  till  en kurs  i att  bygga  hemsidor  samt  1200  kr  i lokaIhyra  för

bygdegården.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Bevilja  Västra  Torsås  Sockenråds  ansökan  om  6 000  kr  till  en kurs

iatt  bygga  hemsidor  samt  1200  kr  i lokalhyra  för  bygdegården.

Protokollet  skickas  till

Västra  Torsås  Sockenråd

Arbetsgnuppen  för  Nybygdenarvet

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Ansökan  från  Torsgårdens  Seiviceboende  i Lönashult  om

bidrag  från  Nybygdenarvet

Beslutsunderlag

1.  Protokol1frånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kominunledningsförvaltningen,  daterad

den 1 maj  2018.

3. Protokoll  från  arbetsgnippen  för  Nybygdenarvet,  daterat  den

27 mars  2018.

4. Ansökan  från  Torsgårdens  Serviceboende  i Lönashult,  daterad

den  22 februari  2018.

Redogörelse

Torsgårdens  Serviceboende  i Lönashult  har  inkomrnit  med  en

ansökan  om  bidrag  från  Nybygdenarvet  till  rinderhållning  och

aktiviteter  till  alla  som  bor  i Västra  Torsås.  Ansökan  uppgår  till

15 000  kronor.

Arbetsgnippen  för  Nybygdenarvet  har  på sitt  möte  den  27 mars  2018

behandlat  ansökan.  Arbetsgnippen  beslutade  att föreslå

kornrnunstyrelsen  besluta  att:

1.  Bevilja  Torsgårdens  ansökan  om 15 000  kronor  ur  Nybygdenarvet

till  underhållning  och  aktiviteter

2. Senastden1mars2019inkornmamedenredovisningtill

arbetsgnippen  över  hur  medlen  har  använts.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att:

1.  BeviljaTorsgårdensansökanom15000kronorurNybygdenarvet

till  underhållning  och  aktiviteter

2. Senastden1mars2019inkommamedenredovisningtill

arbetsgnippen  över  hur  medlen  har  använts.

Protokollet  skickas  till

Torsgårdens  serviceboende

Arbetsgnippen  för  Nybygdenarvet

Justemgsmännens
Slgn/,
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Beslut  om  val  av  dataskyddsombud  för  kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den 17 maj  2018.

Redogörelse

Dataskyddsförordningen  eller  General  Data  Protection  Regulation

(GDPR)  träder  i kraft  inom  EU:s  samtliga  medlemsländer  den  25 maj

208.  Genom  att  nya  regler  träder  i kraft  ripphör  nuvarande

personuppgiftslag  (PuL).  Syftet  med  den  nya  förordningen  är att skydda

fysiska  personers  integritet  vid  behandling  av personuppgifter  samt  att

det  ska  vara  fött  flöde  av personuppgifter  inom  EU.

Inom  kornmunen  är varje  myndighet  (styrelse  eller  nämnd)

personuppgiftsansvarig.  Därför  ska varje  styrelse  och  nämnd  utse ett

dataskyddsombud  för  sin  myndighet.  I samband  med  att

dataskyddsförordningen  träder  i kraft  behöver  dataskyddsombudet  vara

utsett  och  anmält  till  Datainspektionen.

Ett  dataskyddsombud  ska informera  och  ge råd  och  stöd  till  de

personuppgiftsansvariga  och  till  de anställda  som  hanterar

personuppgifter  om  deras  skyldigheter  enligt  dataskyddsförordningen

och  andra  dataskyddsbestärnmelser.  Vidare  ska dataskyddsombud

övervaka  efterlevnaden,  hjälpa  till  att ta fram  riktlinjer  och  policies  på

området,  samarbeta  med  tillsynsmyndigl'ieten  Datainspektionen  och  vara

kontaktperson  till  de som  är registrerade.  Uppgifterna  som

dataskyddsombud  kan  ritföras  av en eller  flera  personer  i gnipp.

Alvesta  kornmun  har  tecknat  ett avtal  med  Kornmunalförbundet

Sydarkivera  för  tjänsten  som  dataskyddsombud.  Ett  team  inom

Sydarkivera  med  olika  kompetenser  utgör  tillsammans  funktionen

dataskyddsombud.  Varje  persomippgiftsansvarig  behöver  dock  bygga

upp  en lokalt  anpassad  organisation  som  gör  till  exempel  inventeringar

och  förteckningar  samt  sköter  det  löpande  arbetet  kring

personuppgiftshantering  enligt  avtalet.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

l.  Utse  Therese  Jigsved  på kommunalförbundet  Sydarkivera  som

dataskyddsombudfrån  den 15 augusti  2018.

Protokollet  skickas  till

Kornmunalförbundet  Sydarkivera

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Alvesta  kommuns  strategi  för  ett  värdigt  liv  för  våra  äldre

medborgare

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 15 maj

2018.

2. Protokoll  från  omsorgsnämnden,  daterad  den  2 maj  2018.

3. Tjänsteslaivelse  från  omsorgsförva1tningen,  daterad  den IO april

2018.

Redogörelse

I en tjänsteskrivelse,  daterad  den 10 april  2018,  beskriver

omsorgsförvaltningen  att Sveriges  befolkning  under  de närmaste

årtionden  kommer  att  utgöras  av en allt  större  andel  personer  över  65

år och  en stor  del  av dessa  kommer  även  att  vara  över  80 år. En

befolkningsutveck1ing  som  går mot  ett ökat  antal  äldre  invånare  i

kommunen  förväntas  medföra  ett  ökat  behov  av äldreomsorg.

En  annan  huvudfråga  är att det i nrivarande  struktur  finns  ett  glapp

mellan  hemtjänst  i det  egna  hernmet  och  omsorg  på ett särskilt

boende.  Likt  alla  medborgare  är äldre  rinika  personer  med  olika

önskemål  och  behov.  Planeringen  av dagens  och  morgondagens

äldreomsorg  behöver  allt  mer  utgå  från  äldres  skilda  behov  och

anpassas  till  en ökad  heterogenitet.

Ett  förslag  på strategi  för  att kunna  möta  de äldre  invånarnas  behov

har  därför  tagits  fram.  Strategin  utgår  från  att  den gnindläggande

värderingen  ska vara  att individens  behov  och  önskemål  ska stå i

centrum.  För  att  kunna  nå strategin  behöver  Alvesta  kommun  bland

annat  satsa  på mötesplatser  och  aktiviteter  för  äldre  samt  olika  typer

av bostäder  anpassade  för  äldre.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  komtminfullmäktige  besluta  att anta

Strategi  för  ett värdigt  liv  för  Alvesta  kornmuns  äldre  medborgare.

Avstår  att  delta  i beslut

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  avstår  att delta  i beshit.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Svar  på  remiss  om  regional  handlingsplan  för  grön

infrastruktur

Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 15

maj  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  samhällsplanering,

daterad  den  27 april  2018

3. Remiss  om  regional  handlingsplan  för  grön  infrastruktur,

daterad  den  14 mars  2018

4. Regional  handlingsplan  för  grön  infrastruktur,  daterad  den 14

mars  2018

5. Bilaga  1-  Analysmetodik

6. Bilaga  2 -  Viktiga  slutsatser  för  det  fortsatta  arbetet  med  grön

infrastniktur

Redogörelse

Alvesta  kornmun  har  beretts  tillfälle  att yttra  sig  över  remiss  om

regional  handlingsplan  för  grön  infrastniktur,  som  syftar  till  att vara  ett

verktyg  för  att sprida  kunskap  om  ekosystemtjänster,  ekologiska

samband  och  påverkan  på dessa. Kornmunens  yttrande  gnundar  sig  i de

frågeställningar  som  Länsstyrelsen  har  skickat  med  i remissen,  men

kommunen  framför  även  vissa  generella  synpunkter.

I en  tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  samhällsplanering  anges  det

att  Alvesta  kommun  ställer  sig  positiv  till  framtagandet  av en regional

handlingsplan  för  grön  infrastruktur  som  kan  komma  att  bli  ett

planeringsunderlag  till  hjälp  för  komrnunernas  bedömningar.

Kornmunen  efterfrågar  emellertid  förtydligande  rörande  hur  utpekanden

i handlingsplanen  ska  tolkas  i förhållande  till  andra

markanvändningsintressen  och  vilka  konsekvenser  som  uppstår  vid  ett

utpekande.  Kartmaterialet  i remissen  är mycket  översiktligt  och  pekar  ut

stora  markarealer.  Kornmunen  känner  stor  oro  att utpekanden  i

handlingsplanen  kommer  att  innebära  svårigheter  vid  planering  för

bland  aru'iat  byggnation  eller  infrastruktur  och  att ytterligare

utredningskrav  kan  komma  att ställas  på kommunerna.  Förtydligande

rörande  om  och  hur  handlingsplanen  kan  användas  för  bedömningar  på

lokal  nivå  krävs  då kartmaterialet  i handlingsplanen  är på en regional,

översiktlig  nivå.  Då  rapporten  kallas  för  handlingsplan  bör  den  även

vara  mer  genomförandeinriktad  än vad  den  är i remissutgåvan.  Det  vill

säga fokusera  på hur  grön  infrastruktur  ska  ta tillvaratas/skyddas  och

utvecklas,  samt  redogöra  för  olika  aktörers  roll  iarbetet.  Alvesta

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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för  de fokusområden  som  inte  har  redovisats  med  nulägesbeskrivning.

Koininunen  anser  det  som  angeläget  att  naturtyperna  beslaivs  och

analyseras  innan  mål  och  insatser  formuleras.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  att  anta  förvaltningen  för

sarnhällsplanerings  tjänsteskrivelse  som  sitt  eget  yttrande  på

remissen  om  regional  handlingsplan  för  grön  infrastruktur.

Protokollet  skickas  till

Nämnden  för  samhällsplanering

Länsstyrelsen

Justeiingsmännens Sigll Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk  månadsrapport  för  kommunstyrelsen  per

mars  månad  2018

Beslutsunderlag

1.  Protokollfrånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateratden15

maj.

2. Ekonomisk  månadsrapport  för  kornrnunstyrelsen  per  mars

månad  2018.

Redogörelse

Kornrnunstyrelsen  delges  information  om  kommunstyrelsens

ekonomiska  månadsrapport  per  mars  månad  2018.  Av  den

ekonomiska  månadsrapporten  framgår  det  bland  annat  att

kornrnunstyrelsen  för  perioden  januari  till  mars  2018  har  en positiv

budgetavvikelse som uppgår till  0,8 mi5oner kronor.

Beslut

Kotnrnunstyrelsen  beslutar  att godkänna  ekonomisk  månadsrapport

för  kommrinstyrelsen  per  mars  månad  2018.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per  mars

månad  2018

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den

15 maj  2018.

2.  Tjänsteslaivelse  från  komrnunledningsförva1tningen,  daterad

den  20 april  2018.

3. Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kornmun  per  mars

månad  2018.

4.  Ekonomisk  månadsrapport  för  kornrnunstyrelsen  per  mars

månad  2018.

5. Ekonomisk  månadsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden  per

mars  månad  2018.

6. Ekonomisk  månadsrapport  för  nämnden  för

sarnhällsplanering  per  mars  månad  2018.

7. Ekonomisk  månadsrapport  för  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  per  mars  månad  2018.

8. Ekonomisk  månadsrapport  för  överfönnyndarnämnden  per

mars  månad  2018.

9.  Ekonomisk  månadsrapport  för  ritbildningsnämnden  per  mars

månad  2018.

10.  Ekonomisk  månadsrapport  för  omsorgsnämnden  per  mars

månad  2018.

11.  Ekonomisk  månadsrapport  för  nämnden  för

myndighetsutövning  per  mars  månad  2018.

Redogörelse

Ordförande  för  omsorgsnämnden  Mats  Martinsson  (S)  och

förvaltningschef  för  omsorgsförvaltningen  Mats  Hoppe  informerar

kornmunstyrelsen  om  det  ekonomiska  läget  för  omsorgsnämnden  och

orsaker  till  budgetunderskott.

Omsorgsnämndens  underskott  ligger  på 13,1  miljoner  kronor.

Anledningen  är kostnader  för  särskilt  boende  som  inte  används  i

tillräckligt  stor  utsträcla'iing  samt  för  liten  tillgång  till  alternativa

tjänster.  En  annan  anledning  till  rinderskottet  beror  på  fler  arbetade

timmar  än vad  budgeten  medger.  Andra  kostnader  utgörs  av  kostnader

för  implementering  av nya  system  på  2 miljoner  kronor  för  ordinärt

boende  som  innebär  en rationalisering  för  framtiden  men  som  idag

utgör  kostnader.  Funktionsstöd  på 1,8  miljoner  i 'förlorade  intäkter  från

Försäkringskassan  samt  uppköp  av  plats  från  Växjö  gällande  daglig

verksamhet  samt  uppköp  av  plats  från  individ-  och  familjeomsorgen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Gällande  hemsjukvården  råder  en överbemanning  för  att garantera  vård

under  sommaren,  därmed  behövs  en ökad  bemanning  för  att möta

behoven  som  finns  under  soinrnaren.  Sarnmanfattningsvis  så sjunker

även  arbetade  tirnmar  totalt  men  det  är tveksamt  om  nämnden  kan  nå

väsentligt  mindre  volymer.

Vidare  informerar  ordförande  för  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  Sebastian  Ohlsson  (S) samt  förvaltningschef  för  individ-

och  familjeomsorg  Gunilla  Kaij  Bevheden  kommunstyrelsen  om  det

ekonomiska  läget  för  nämnden  samt  orsaker  till  budgetunderskott.

Underskottet  beror  på större  kostnader  inom  ornråden  för

arbetsmarknadsenheten,  barn  och  familj  och  ekonomiskt  bistånd.

Området  för  vuxen/missbruk/psykiatri  påvisar  dock  överskott  gällande

intäkter  och  budgeten  för  området  ekonomiskt  bistånd  till  flyktingar  går

jämnt  ut.

Åtgärder  för  att få en budget  i balans  utgörs  av:

1.  Fortsatt  arbete  med  hemtagning  av barn  och  vuxna.

2. Arbete  med  att  ta fram  extratjänster  för  fler  anställningar  och

därmed  minska  behov  av ekonomiskt  bistånd.

3. Fortsatta  projekt  med  Försäkringskassan  för  att  minska

sjukersättning.

4. Etableringssamverkan  för  att  minska  behov  av ekonomiskt

bistånd.

Gällande  den  ekonomiska  månadsrapporten  för  Alvesta  kornrnun,  som

baseras  på utfallet  till  och  med  sista  mars,  framgår  att nämnderna

prognostiserar  ett underskott  på  knappt  minus  30 miljoner  kronor.

Gemensam  finansiering  och  gemensainma  nettokostnader,  visar  ett

prognostiserat  överskott  på totalt  19 miljoner  kronor.  Detta  innebär,

netto,  ett  prognostiserat  underskott  per  2018-03-31  på knappt  10

miljoner  kronor  jämfört  med  budgeterat  resultat.  Det  budgeterade

resultatet  för  2018  uppgår  till  drygt  1l  miljoner  kronor  vilket  betyder  att

resultatet  prognostiseras  till  drygt  1 miljon  kronor  för  2018.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1.  godkänna  den  ekonomisk  månadsrapporten  för  Alvesta

kornmun  per  mars  månad  2018.

2. notera  information  från  omsorgsnämnden  och  nämnden  för

individ-  och  familjeomsorg.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
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2018-06-05

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Redogörelse

Enligt  kornmunallagen  får  en nämnd  delegera  sin  beslutanderätt.

Delegerad  beslutanderätt  innebär  att  nämnden  överlåter

beslutanderätten  i vissa  ärenden  till  en delegat.  Delegaten  fattar  beslut

på nämndens  vägnar  och  besluten  har  sarnina  rättsverkan  som

nämndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska redovisas  till

nämnden.

Sedan  komrnunstyrelsens  senaste  sammanträde  har  det  fattats  nio

delegationsbeslut  inom  kommunstyrelsens  verksamhetsområde.

Kanslichefen  har  fattat  följande  beslut:

1.  De1egationsbeslut5/20l8omutlämnandeavallmänhandling.

2. Delegationsbeslut6/2018omut1ämnandeaval1mänhandling.

Kornmunstyrelsens  ordförande  har  fattat  följande  beslut:

1.  De1egationsbeslut2/20l8omförordnandeavtillförordnad

kornmunchef  till  och  med  2018-04-15

2. Delegationsbeslut3/20l8omfinansieringavutbeta1ningavföre

detta  kommunchefens  lön

3. Delegationsbeslut4/20l8omtillförordnadkommunchefti1loch

med  2018-04-29

4. De1egationsbeslut5/20l8omtillförordnadkommuncheftilloch

med  2018-05-06

5. Delegationsbeslut6/2018ombeslutomvalav

dataskyddsombud  för  kommunstyrelsen  t.om.  2018-08-15.

Ansvarig  för  den  administrativa  funktionen  har  fattat  följande  beslut:

1.  Delegationsbeslutl/2018omambuleranderöstmottagare

2. Delegationsbes1ut2/2018omfullmaktattkvitteraut

värdehandlingar

Upphandlingschef  har  fattat  följande  beslut:

1.  Delegationsbeslut2018-05-04,Upphand1ingavfinansiell

fordonsleasing,  Nordea.

2. Delegationsbeslut2018-O4-24,Upphandlingavidrottsmateriel,

Sport  &  fritidsgrossisten  i Sverige  AB.

3. Delegationsbeslut2018-05-04,Upphandlingav

markentreprenad,  Mark  och  miljö  i Ljungby  AB,  NCC  Roads

AB,  Gustav  R. Johansson.

4.  Delegationsbeslut2018-05-16,Upphandlingavskolluncher,

Marcus  Askmarker.

Utdragsbestyrkande
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5.  Delegationsbeslut  2018-05-16,  Upphandling  av pedagogisk

lekmateriel,  Lekolar.

6.  Delegationsbeslut2018-05-17,Upphandlingavcyklartill

förskolan,  Lekolar.

7.  Delegationsbeslut2018-05-18,Upphandlingavkreativ

lekmateriel,  Staples.

Beslut

Kornmunstyrelsen  godkänner  redovisningen  av fattade

delegationsbeslut.

Justeringsmännens Sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS  201  8/039.020

Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik

1.  Sjukfrånvarostatistik  per  Alvesta  kornmun  per  april  månad,

daterad  den  29 maj  2018.

2.  Protoko1lfrånpersonalutskottet,dateratden15maj2018.

3.  Sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  kommun  per  mars  månad,

daterad  den  7 maj  2018.

Redogörelse

Koinmunstyrelsen  delges  information  om  sjukfrånvarostatistiken  för

Alvesta  komrnun  per  mars  och  april  månad  2018.  Statistiken  under

april  och  mars  månad  visar  att  det  totala  antalet  av  långa

sjukskrivningsperioder  har  minskat  något.  En  uppgång  av

långtidssjukskrivning  kan  påvisas  på  kommunledningsförvaltningen

och  kultur-  och  fötidsförvaltningen.  Resultatet  på

kommunledningsförvaltningen  och  på  kultur-  och

fritidsförvaltningen  kan  dock  påverkas  av att  personalstyrkan  är

mindre.  Omsorgsförvaltningen  och  förvaltningen  för  individ-  och

familjeomsorg  påvisar  en  minskad  uppgång  av sjukfrånvaro  medan

utbildningsförvaltningen  ligger  konstant.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens SlgJ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

48(51 )



Kommunstyrelsen

KS  g 79

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05
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Beslut  om  fastställande  av  Ingvar  Ericssons  gåva

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad  den  21

maj  2017.

2. Protokol1frånkomrnunstyrelsen,dateratden9september2017.

Redogörelse

Den  12 september  2017  beslutade  kornmunstyrelsen  enligt  beslut,  KS  Fg

103  2017-09-12,  att motta  Ingvar  Eriksson  gåva  till  äldreboendet

Torsgården  i Lönashult,  Alvesta  kommun,  "att  användas  till  de boendes

trivsel".  I beslutet  framgår  även  att  ärendet  ska återupptas  på

kornmunstyrelsen  när  gåvans  omfattning  är fastställd  och  därefter

kommer  ansvarig  nämnd  (omsorgsnämnd)  att få disponera  medlen.

Efter  försäljning  av mottagna  värdepapper  kan  nu slutligt  värde  på

gåvan  fastställas,  som  uppgår  totalt  ti111.058.850,51  kronor.  Medlen  är

att  betrakta  som  gåvomedel  och  ska fullt  rit förbnikas  enligt  givarens

vilja.  Gåvan  ska inte  tillföras  några  räntemedel.  Medlen  finns

tillgängliga  på ett särskilt  balanskonto  (konto  2876  Ingvar  Erikssons

gåva,  ansvar  7741)  i komrnunens  räkenskaper.  Av  kommrinstyrelsens

beslut,  KS e) 103,  från  september  2017,  'framgår  även  omsorgsnämndens

beslutsgång  och  hantering  av gåvan.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1.  fastställa  att  Ingvar  Ericssons  gåva  uppgår  till  totalt

1.058.850,51  kronor.

2.  1åta omsorgsnämnden  som  ansvarig  nämnd  disponera  gåvan

enligt  den  hantering  som  framgår  av kommunstyrelsens  beslut

g 103,  2017-09-12.

Protokollet  skickas  till

Omsorgsnämnden

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS  201  8/1 87.059

Redovisning  av  aktuella  upphandlingar

1.  Redovisningavupphandlingar,dateradden28maj2018.

Redogörelse

Enligt  kornmunfullmäktiges  beslut F3 50, 2017-06-19 i samband med
beslut  om  mål  och  budget  för  2018  med  plan  2019-2020,  uppdrogs

till  kornmunstyrelsen  att införa  ett  ripphandlingsutskott.

Kommunfullmäktige  beslutade  därmed  2018-03-13  enligt  FS) 50 att

kommunstyrelsens  arbetsutskott  tillika  blir  upphand1ingsutskott.

Arbetsutskottet  delegerades  således  beslutanderätt  ivissa

upphandlingsärenden.

Efter  diskussioner  som  fördes  på arbetsutskottets  samrnanträde  2018-

05-15 enligt F3 58 presenteras en lista över planerade upphandlingar
vars  avtal  antingen  understiger  eller  ritgör  ett  värde  av 2 miljoner

kronor.  Direktupphandlingsgränsen  för  2018  är 586 tusen  kronor

gällande  lag  om  offentlig  upphandling  (2016:1145)  och  1092  tusen

kronor  för  lag  om  upphandling  inom  försörjningssektorerna

(2016:1146).

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Övriga  ärenden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Redogörelse

Ordföranden  frågar  komrnunstyrelsen  om  någon  av dess  ledamöter

har  någon  övrig  fråga  som  de vill  aktualisera  på  dagens

sammgnträde,

1.  Tillförordnad  kornmunchef  Stefan  Karlsson  informerar

kommunstyrelsen  om  att  hans  anställning  som  tillförordnad

förvaltningschef  att  han  avser  att  avsluta  sin  anställning  i Alvesta

kommun  den  31/12  2019  då hans  tjänst  som  samhällsstrateg

avslutas.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Voteringslista  för  kommunstyrelsen

Paragraf:

Ordin'arie  ledamöter-

När-

VarO Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

1. Per  Ribacke s 1

2. Thomas  Haraldsson c I

3. Thomas  Johnsson M I

4. Rose-Marie  Larsson s 1

5. Frida  Christensen s I

6. Anita  Thörn  von  Rosen MP I

7. Mikael  Johansson M

8. Cristina  Haraldsson c

9. Lars-Olof  Franzån AA 1

IO. Kauko  Antbacke I

11.  Benny  Lundh

Johansson

Ersättare

1. Rolf  Marklund s I

2.He1en  Andersson c I

3. Matz  Athley M I

4. Linda  Gustavsson s I

5. Edina  Maslac s

6. Hanna  Evelyndotter MP

7. Helen  Gustavsson M I

8. Johnny  Lundberg s 1

9. Börge  Nielsen v I

IO. Ulf  Larsson L

11. David  Kristiansson SD

i"'?-eri


