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Kommunstyrelsen

Plats  och  tid Den  1l  september  2018,  klockan  09:00-11:46.

Sammanträdesrumrnet  Salen,  Centralplan  1, Alvesta  kommun
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Ajourneög  för  fika  mellan  Fg 98 och  e) 104,  klockan  09:52-10:08  och

ajourneringmellan 10:11-10:15 under fl 98.

Justerade paragrafer q (4 82 - 108

Paragraferna behandlades i följande ordning: 54 82-98, 104, 100, 99, 101-
108.

Beslutande

ledamöter

Ej tjänstgörande

ersättare

Per Ribacke (S), ordförande fl 88 p.g.a jäv
Thomas  Haraldsson  (C) 1:e vice  ordförande

Thomas  Johnsson  (M)  2:e vice  ordförande

Ros-Marie  Larsson  (S)

Frida  Christensen  (S)

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)

Matz  Athley  (M)  ersätter  Mikael  Johansson  (M)

Cristina  Haraldsson  (C)

Jobnny Lundberg (S) ersätter Lars-Olof  Franz6n (AA) Hq t03-108

Börge  Nielsen  (V)  ersätter  Kauko  Antbacke  (-)

Helen  Gustavsson  (M)  ersätter  Benny  Lundh  Johansson  (-)

Rolf  Marklund  (S)

Johnny  Lundberg  (S)

Utses  att  justera

Övriga deltagare

Thomas  Johnson  (M)

Karolina  Olsson,  kornmunsekreterare

Magdalena  Glusniewska,  kommunsekreterare

Stefan  Karlsson,  tillförordnad  kornmunchef

Sofie  von  Elern,  planarkitekt

Erik  Tellgren,  VD  för  Wexnet  AB  -

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Tid och plats  för
justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den  12 september  2018  klockan  15:00  på

kommun1edningsförvaltningen  i Alvesta  kornrnun

Thomas  Johnson  (M)

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

underskriff

Anslagsbevis

Protokollet  för  kornmunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkännagivits

genom  anslag  på  kommunens  officiella  anslagstavla.

Kommunstyrelsen

2018-09-11

2018-09-15  -2018-10-06

Kommun1edningsförvaltningen,  A)yesta  kornmun

Karolina  Olsson

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-11

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  utskickad  dagordning  kan

godkännas  och  behandlas  på  dagens  sarnmanträde:

1.  Närvaro

2.  Val  av  justerare

3.  Fastställande  av  dagordning

4.  Information  från  ordföranden

5.  Information  från  tillförordnad  kommunchef

6.  Svar  på  granskningsrapport  om  kornmunstyrelsens  och  berörda

nämnders  förebyggande  arbete  gentemot  våldsbejakande

extremism

7.  Svar  på  granskningsrapport  om  introduktion  av nyanlända  och

arbetsmarknadsenheten

8. Beslut  om  revidering  av styrdokument  för  Kommunassurans  Syd

Försäkrings  AB

9.  Beslut  om  revidering  av förbundsordning  för

Kommunalförbundet  Sydarkivera  och  godkännande  av budget

med  plan  för  2020-2021

lO. Beslut  om  Alvesta  kommuns  samverkan  i gemensam

överförmyndarnämnd  Östra  Kronoberg

11.  Revidering  av nämndernas  reglementen  med  anledning  av att  en

nykommunallag  trädde  i kraft  den  l januari  2018  (2017:725)

12.  Beslut  om  budgetförslag  gällande  organisationsändring  av

förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg  och

ritbildningsförvaltningen  avseende  organisatorisk  tillhörighet  för

Allbo  Lärcenter

13.  Beslut  om  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning

14.  Beslut  om  åtlinjer  för  målstymng

15.  Beslut  om  riktlinjer  för  budget  och  redovisning

16.  Svar  på  motion  (-)  om  bemannade  förstahjälpen  bilar

17.  Beslut  om  integrationsstöd  för  år 2018-2019

18 , Beslut  om  elevavgift  för  Alvesta  musikskola

19 . Svar  på  medborgarförslag  om  att  inrätta  tjänst  som

kommunekolog

20 . Beslut  om  höjning  av felparkeringsavgifter  i Alvesta  kommun

21 , Beslut  om  detaljplan  för  del  av  Lekaryd  3:21

22 . Beslut  om  kommunövergripande  internkontrollplan  för  2019

23 . Beslut  om  rivniiig  av  bostäderna  i Rönnedal  och  vision  för

Rönnedal

24 . Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik  per  juli  månad

Justeringsmännens sign,,l X  I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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25. h'iformation  om  bredbandsutvecUingen  i regionen  från  Wexnet

26. Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

27. Beslut  om  principöverenskommelse  om  kvalifikationstid  vid

omställningsstöd  enligt  OPF-KL  (MBL)

28. Meddelanden

29. Övriga  ärenden

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordning.

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Information  från  ordföranden

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-09-11

Ordförande  informerar  kornmunstyrelsen  om  den  pågående

rekryteringsprocessen  av ny  kommunchef  för  Alvesta  kornmun.

Flertalet  kandidater  för  tjänsten  presenterades  av Mercuri  Urval  för

arbetsutskottet  på sarnmanträdet  den  28 augusti.  Intervjuer  kommer

att  genomföras  med  två  kandidater  efter  kornrnunstyrelsens

sammanträde  den 1l  september.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmänqn,elns si\P., I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-09-11

Information  från  tillförordnad  kommunchef

Redogörelse

Tillförordnad  kornmunchef  Stefan  Karlsson  informerar

kommunstyrelsen  om:

1.  Arbetet  med  budgetprocessen  inför  2020  kornmer  att  påbörjas  i

höst.  Den  nya  politiska  ledningen  kornmer  att  bjudas  in  efter

valet  av  komrnunchefen.  Samtalet  komrner  även  innefatta  en

utvärdering  av år 2019  och  vad  som  behöver  förbättras  gällande

framtidsdialog,  omvärldsanalys  och  kommunens

investeringsprocess.

2.  Vidare  informerar  den  tillförordnade  kornmunchefen

komrnunstyrelsen  att  den  nya  säkerhets-  och

beredskapssamordnaren  Per  Gustafsson  har  påbörjat  sin  tjänst.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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KS 2018/073.044

Svar  på  granskningsrapport  om  kommunstyrelsens  och

berörda  nämnders  arbete  gentemot  våldsbejakande

extremism.

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad  den

27 juni  2018.

3. Protokoll  från  nämnden  för  individ-  och  farniljeomsorg,  daterad

den  4 maj  2018.

4. Yttrande från nämnden för individ- och fami5eomsorg, daterad
den  27 mars  2018.

5. Missivfrånrevisionen,dateradden22februari2018.

6. Revisionsrapport  om  granskning  av komrnunstyrelsen  och

berörda  nämnders  arbete  gentemot  våldsbejakande  extremism,

daterad  febmari  2018.

Redogörelse

Revisorerna  i Alvesta  kommun  har  gett  PWC  i uppdrag  att

genomföra  granskning  av kommunstyrelsens  och  berörda  nämnders

arbete  gentemot  våldsbejakande  extremism.  Granskningen  visar  att

kommunstyrelsen  och  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg  inte

bedriver  ändamålsenligt  arbete  för  att förhindra  våldsbejakande

extremism.  Bedömningen  gnindas  på att det  inte  finns  någon

handlingsplan  för  hur  arbetet  för  att  motverka  och  identifiera

våldsbejakande  extremism  ska genomföras.  Det  finns  inte  heller  en

kontaktperson  som  ska  samordna  arbetet  som  utgör  ett direktiv  från

den  nationella  samordnaren  mot  våldsbejakande  extremism.

Revisionsrapporten  påvisar  också  brister  för  kommunstyrelsen  och

nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg  gällande  uppföljning  av

arbetet  mot  våldsbejakande  extremism  samt  rutiner  för  att identifiera

individer  med  våldsbejakande  sympatier.  Nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  och  kornrnunstyrelsen  uppdras  därmed  av revisionen

att svara  på den  granskningsrapport  som  utförts.  Nämnden  för

individ-  och  familjeomsorg  har  inkommit  med  ett svar  till

kommunstyrelsen.

I en tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen

framkommer  att  kommunstyrelsen  bör  ges i uppdrag  att ta fram  en

handlingsplan  med  innefattande  utbildningsinsatser  för  kornmunens

medarbetare.  Säkerhets-  och  beredskapssamordnaren  innehar  redan

en samordnande  funktion  för  säkerhetsfrågor  och  föreslås  utses  till

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-09-11

kontaktperson  för  att samordna  arbetet  och  de åtgärder  som  behöver

vidtas  på området.  Utbildningsinsatser  bör  även  drivas  i samarbete

med  frivilligorganisationer  inom  det lokala  föreningslivet  för  att

integrera  komtnunens  civilsarnhälle  i arbetet  mot  våldsbejakande

extremism.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att anta  kommunledningsförvaltningens

tjänsteskrivelse  som  sitt  eget  svar.

Protokollet  skickas  till

Revisionen

Justerir+gsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS  201  8/047.044
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Svar  på  granskningsrapport  om  introduktion  av

nyanlända  och  arbetsmarknadsenheten

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,  daterad  den

1 augusti  2018.

3. Protokoll  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorgen,  daterad

den  4 maj  2018.

4.  Yttrande  från  nämnden  för  individ-  och  familjeomsorg,  daterad

den  27 mars  2018.

5. Missivfrånrevisorerna,dateradden22februari2018.

6. Revisionsrapport  om  introduktion  av nyanlända  och

arbetsmarknadse*eten,  daterad  februari  2018

Redogörelse

Revisorerna  i Alvesta  komtnun  har  givit  PwC  i uppdrag  att

genomföra  en granskning  av introduktion  av nyanlända  och

arbetsmarknadsenheten.  Revisorerna  har  därmed  begärt  ett  svar  från

kornmunstyrelsen  på granskningsrapporten  och  kommunstyrelsen

har  även  begärt  ett yttrande  från  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg.  I granskningsrapporten  framkornmer  att  Alvesta

kornmun  delvis  bedriver  ett  ändamålsenligt  arbete  för  personer  som

är asylsökande  och  nyanlända  med  uppehållstillstånd.  Vidare  görs

bedömningen  att  kornmunstyrelsen  bör  ta ett tydligare

ställningstagande  och  skriftligt  ansvar  för  integrationsarbetet  utöver

den  organisation  som  idag  arbetar  med  nyanlända.  Revisorerna

uppdrar  därmed  till  komrnunstyrelsen  och  nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  att  besvara  den  granskningsrapport  som  utförts.

Nämnden  för  individ-  och  farniljeomsorg  har  inkommit  med  ett svar

på granskningsrapporten  till  kornmunstyrelsen.

Nämnden för individ- och familjeomsorg ansvarar enligt kap. 1 fi 5 i
nämnden  för  individ-  och  familjeomsorgs  reglemente  för

arbetsmarknadsåtgärder.  Komrnunstyrelsen  har  däremot  det

övergripande  och  samordnande  ansvaret  för

arbetsmarlaiadsbefrämjande  åtgärder  och  för  den  kommunala

näringslivspolitiken.  I en tjänsteskrivelse  från

kommunledningsförva1tningen,  daterad  den  1 augusti  2018

framkornrner  det  att inom  området  för  näigslivspolitik  finns

ue  för  utveckling  av samverkan  mellan

kommunledningsförvaltningen  och  nämnden  för  individ-  och

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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2018-09-11

familjeomsorg  gällande  etablering  av nyanlända  på

arbetsmarknaden.

Arbetsmarla'iadsavdelningen  på  förvaltningen  för  individ-  och

familjeomsorg  bedriver  verksarnhet  i samverkan  med

näringslivsansvarig  samt  med  externa  myndigheter  och  parter  genom

utredning,  planering  och  genomförande  av projekt.  Det  sker  även  ett

löpande  arbete  för  att  utveckla  arbetsmetoder  och  projekt  följt  av

utvärderingar  av  vilka  effekter  som  insatserna  har  på  integrationen  i

kornmunen.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  anta  komrnun1edningsförvaltningens

tjänsteskrivelse  som  sitt  eget  svar.

Protokollet  skickas  till

Revisionen

Justeringsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS 201  8/260.003

Beslut  om  revidering  av  styrdokument  för

Kommunassurans  Syd  Försäkrings  AB

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den 1l  juni  2018.

3. Förslag  till  aktieägaravtal  för  Kornmunassurans  Syd  Försäkrings

AJ3.

4. Förslag  till  bolagsordning  för  Kommunassurans  Syd  Försäkrings

AB.

5. Förslag  till  ägardirektiv  för  Kommunassurans  Syd  Försäkrings

AB.

Redogörelse

Alvesta  kommun  är delägare  i det  kommunägda  försäkringsbolaget

Kornmunassurans  Syd  Försäkrings  AB.  På bolagets  årsstämma  17 maj

har  tre nya  bolagsdokument  beslutats.  Tidigare  har  dessa  tre dokument

-  ägardirektiv,  aktieägaravtal  och  bolagsordning,  varit  sammanfogade  i

ett enda  dokument  men  då stärnrnan  2017  gav  bolaget  i uppgift  att

uppdatera  dokumenten  så togs  beslut  att dela  upp  det  i tre individuella

dokument.

Syftet  med  uppdateringen  är att  anpassa  dokumenten  efter  ny

lagstiftning  och  genomföra  smärre  redaktionella  justeringar  i och  med

att det  tidigare  dokiunentet  nu  delats  upp  i tre. higa  större  förändringar  i

sak, förutom  ändrade  hänvisningar  till  lagnim  och  lagar  samt  en viss

språklig  uppdateög.  Respektive  ägare  bör  besluta  om  att godkänna

dohimenten.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kornmunfiillmäktige  besluta  att godkänna

uppdaterade  styrdokument  för  Kornrnunassurans  Syd  Försäkrings

AB:  aktieägaravtal,  bolagsordning  och  ägardirektiv

Protokollet  skickas  till

Kornrnunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS 201 8/242.000

Beslut  om  revidering  av  förbundsordning  för

kommunalförbundet  Sydarkivera  och  godkännande  av

budget  med  plan  för  2020-2021

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  28

augusti  2018.

2.  Tjänsteskrivelse  firån  kommun1edningsförvaltningen,  daterad

den  20  juli  2018.

3.  Protokoll  från  kommunalförbundet  Sydarkiveras

förbundsfullmäktige,  daterat  den  6 april  2018.

4.  Förslagtillförbundsordning,dateradden6april2018.

5.  Budgetochverksamhetsmålför20l9medp1anför2020-2021,

daterad  den  20 februari  2018.

Redogörelse

Den  6 april  2018  beslutade  Sydarkiveras  förbundsfullmäktige  att

anta  en ny  förbundsordning  som  börjar  att  gälla  från  och  med  den  1

januari  2019.  Vid  sarnrna  samrnanträde  beslutades  även  att  anta

följande  nya  förbundsmedlemmar:  Lornma  kommun,  Mörbylånga

kornrnun  och  Nybro  Kornmun.  Beslutet  baseras  på  inkomna

avsiktsförklaringar  från  respektive  kornmuns  kommunstyrelse.  I dag

har  kommunalförbundet  Sydarkivera  24 förbundsmedlemmar  och

under  2019  förväntas  antalet  uppgå  till  27 förbundsmedlernmar.

Enligt  gällande  förbundsordning  ska  revideringar  av

förbundsordningen  godkännas  av alla  medlemskornrnuners  och

anslutande  kommuners  kommunfullmäktige.  Andringarna  utgörs  av

de följdförändringar  som  har  skett  i och  med  att  en  ny

kommunallagen  harträtt  i kraft  från  och  med  den  1 januari  2018

samt  att  förbundsfullmäktige  har  gjort  förändringar  iutträdesparafen

13 i förbundsordningen.  Kommunalförbundet  Sydarkivera  har  även

antagit  en budget  för  2019  och  plan  för  2020-2021.  För  år 2019

betalar  alla  kommuner  sarnma  avgift  27  kr  per  kornmuninvånare.

Kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun  har  därmed  i uppdrag  att

godkänna  den  reviderade  förbundsordningen  samt  godkänna  Alvesta

komtnuns  del  av  kostnaden  för  komrnunalförbunden  för  år 2019  och

den  ekonomiska  planen  för  2020-2021.

Jäv

På gnind  av  jäv  deltar  inte  Per  Ribacke  (S)  i handläggningen  av

beslutet.

Justeringsmännens  sigr+ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att:

1.  Aiita  förbundsordning  för  kornmunalförbundet  Sydarkivera  i sin

helhet  inklusive  bilagor  med  nya  förbundsmedlemmar  och

ekonomi.

2. Godkänna  Alvesta  kommuns  del  av kostnaden  för

kornmunalförbundet  Sydarkivera  för  år 2019  och  den  ekonomiska

planen  för  2020-2021.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  Alvesta  kommuns  samverkan  i gemensam

överförmyndarnämnd  Östra  Kronoberg

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad  den

20 juli  2018.

3. Missiv,dateradden15juni2018.

4. Förslag  till  avtal  om  samverkan  i gemensam  överförmyndarnämnd

5. Förslag  till  reglemente  för  gemensam  överförmyndarnämnd  för

Ostra  Kronoberg.

Redogörelse

För  att  klara  kompetensförsörjning,  rättssäkerheten  och  en

kostnadseffektiv  handläggning  togs  under  2017  initiativ  till  att

genomföra  en utredning  gällande  samarbete  i en gemensam

överförmyndarnämnd.  Utredningen  genomfördes  av kanslicheferna  i

Alvesta  och  Växjö  kornmun  i samråd  med  kanslicheferna  i Lessebo

och  Tingsryds  kornmuner.  Den  första  delen  av utredningen,

Delrapport 1 -  förutsättningar,  överlämnades till  respektive
kommun  under  december  2017.  I februari  2018  överlämnades  den

andra  delen  av rapporten,  Delrapport  2 -  detaljorganisation.

Utredningen  föreslog  att  en gemensam  överförmyndarnämnd  bildas

för  Alvesta,  Lessebo,  Tingsryd  och  Växjös  kommuner  från  och  med

den 1 januari  2019.  Utredningen  föreslog  även  vidare  att Växjö

kommun  utses  som  värdkomrnun  för  den  gemensarnma  nämnden

och  att ett gemensamt  överförmyndarkontor  bildas  i Växjö.

Ordförande  för  den  gemensamma  nämnden  utses  ifrån  Växjö

kornmun  medan  vice  ordförande  utses  från  någon  av de samverkande

kornmunerna.  Enligt  utredningen  har  Alvesta  kornmuns  kostnad  för

överförmyndarverksamheten  under  år 2017  uppgått  ti111459  891

kronor  (exklusive  arvodeskostnader).  Om  Alvesta  kommun  väljer  att

ingå  i en gemensam  nämnd  med  Växjö,  Lessebo  och  Tingsryds

kornmuner,  beräknas  Alvesta  kommuns  kostnad  för

överförmyndarverksamheten  sjunka  till  en årlig  kostnad  om 1025

066  kronor  (exklusive  arvodeskostnader).  Detta  är 434  825 kronor

lägre  per  år i förhållande  till  kostnaderna  år 2017.  Gällande

konsekvenser  för  överförmyndarverksamheten  i Alvesta  kommun  så

skulle  en sarnmanslagning  av kornmunernas

överförmyndarverksarnheter  medföra  en minskad  sårbarhet  vid  såväl

planerad  som  oplanerad  frånvaro.  Det  skulle  även  resultera  i
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möjligheter  till  ökad  kompetens  samt  likformad  handläggning  och

därmed  ei'i  ökad  rättssäkerhet  för  de personer  som  har  ställföreträdare  i

form  av god  man,  förvaltare  eller  förmyndare.

För  att  den gemensarnrna  nämndens  verksarnhet  ska påbörjas  den 1

januari  2019  krävs  likalydande  beslut  i samtliga  kornmuners

fullmäktige.  KornrnunstyrelseniAlvesta  komrnun  fastställde  den

2018-04-10  e) 35 ett iruiktningsbeslut  om  att ställa  sig  bakom

utredningens  förslag  att  ingå  i en gemensam  överförmyndarnämnd

för  Ostra  Kronoberg  samt  att  uppdra  åt utredarna  att upprätta  förslag

till  avtal  och  reglemente  för  den  gemensamma  nämnden  för  beslut  i

kommunfullmäktige  senast  den  30 september.  Kornmunfullmäktige  i

Alvesta  kommun  har  därmed  i uppdrag  att  besluta  om  samverkan

samt  godkänna  förslag  till  gemensamt  reglemente  och  avtal  för  den

gemensamma  överförmyndarnämnden  som  har  överlämnats  till

Alvesta  kommun  från  utredarna.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  komrnunfullmäktige  besluta  att:

1.  samverka  i en gemensam  nämnd  för  överförmyndarverksamhet

Östra  Kronoberg  från  och  med  2019-01-01.

2. anta  reglemente  för  överförmyndarnämnden  Östra  Kronoberg  att

gälla  från  och  med  2019-01-01.

3. godkänna  avtal  gällande  överförmyndarnämnden  Östra  Kronoberg

att gälla  från  och  med  2019-01-01.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Revidering  av  nämndernas  reglementen  med  anledning  av

att  en ny  kommunallag  trädde  i kraft  den  1 januari  2018

(SFS  2017:725)

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrminstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  28

augusti  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  20 juli  2018.

3. Förslag  till  reglemente  för  omsorgsnämnden,  senast  reviderad

den  28 november  2017.

4. Förslag  till  reglemente  för  individ-  och  familjeomsorg,  senast

reviderad  den  28 november  2017.

5. Förslag  till  reglemente  för  utbildningsnämnden,  senast  reviderad

den  27 september  2016.

6. Förslag  till  reglemente  för  kultur-  och  fötidsnämnden,  senast

reviderad  den  27 september  2016.

7. Förslag  till  reglemente  för  nämnden  för  sarnhällsplanering,

antagen  den 16 december  2018.

8. Förslag  till  reglemente  för  nämnden  för  myndighetsutövning,

senast  reviderad  den  28 november  2017.

9. Förslag  till  reglemente  för  krisledningsnämnden,  antagen  den I

mars  2016.

10. Förslag  till  reglemente  för  valnämnden,  antagen  den 16

december  2014.

Redogörelse

Den  1 januari  2018  trädde  den  nya  kornrnunallagen  (SFS  2017:725)  i

kraft  som  ersatte  den  tidigare  kornmunallagen  från  1991  (SFS

1991:900).  Med  anledning  av den  nya  kornmunallagen  (SFS

2017:725)  så föreslår  kommun1edningsförvaltningen  att

redaktionella  ändringar  i form  av lagnumshänvisningama  i

nämndernas  reglementen  görs  så att de motsvarar  lagnirnmen  i den

nya  komrnunallagen  (SFS  2017:725).

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kornrnunfullmäktige  besluta  att godkänna

förslag  till  redalctionella  ändringar  av nämndernas  reglementen  enligt

kommunallagen  (SFS  2017:725).

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  budgetförslag  gällande  organisationsändring  av

förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg  och

utbildningsförvaltningen  avseende  organisatorisk

tillhörighet  för  Allbo  Lärcenter

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 28

augusti  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  21 augusti  2018.

3. Protoko11frånkommunfiillmäktige,dateratden19juni2018.

Redogörelse

Kornmunfiillmäktige  beslritade den 19 juni 2018 F3 61 att uppdra till
kornmunstyrelsen  att  i samverkan  med  individ-  och  familjeomsorg

och  utbildningsförvaltningen  ta fram  ett förslag  till  att Allbo

Lärcenters  verksamhet  flyttas  från  utbildningsnämnden  till  nämnden

för  individ-  och  familjeomsorg.  I uppdraget  ingår  även  tiytt  aV

gymnasieskolans  samtliga  delar.  Målsättningen  är att

omorganisationen  ska gälla  från  och  med  den I januari  2019.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att ge kornmunchefen  i uppdrag  att  utreda

organisationsändringar  avseende  organisatorisk  tillhörighet  för  Allbo

Lärcenter enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-06-19 fl 61.

Protokollet  skickas  till

Kornrnunchef

Justeringsmännens  si,gn,
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Beslut  om  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat

den  28 augusti  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,

daterad  den  20 april  2018

3. Förs1agtillriktlinjerförgodekonomiskhushållning,

daterad  den 18 april  2018

Redogörelse

I kommunallagen  och  i lagen  om  kornmunal  redovisning  finns  regler

för  hur  kornmuner  och  landsting  ska sköta  sin  ekonomiska

förvaltning.  Där  beskrivs  bland  annat  att  kornmuner  och  landsting

ska ha en god  ekonornisk  hushållning  med  mål  och  riktlinjer  för  sin

ekonomi  och  verksarnhet.  Lagen  anger  också  att  kommunfullmäktige

ska besluta  om  ictlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning.  God

ekonomisk  hushållning  innebär  att såväl  komrnunens  finansiella  som

verksamhetsmässiga  mål  uppnås,  att verksamheten  bedrivs

långsiktigt,  ändamålsenligt  och  effektivt  samt  att ekonorniska

aktiviteter  sker  i enlighet  med  lagar,  regler  och  etablerade  normer.

Begreppet  god  ekonomisk  hushållning  har  således  både  ett finansiellt

perspektiv  och  ett  verksamhetsperspektiv.

I samband  med  framtagandet  av riktlinjer  för  god  ekonomisk

hushållning,  har  kommunledningsförvaltningen  även  upprättat

förslag  till  riktlinjer  för  målstyöng,  riktlinjer  för  budget  och

redovisning  samt  ägardirektiv  för  kommunens  helägda  aktiebolag.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att anta

riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullrnäktige

Ekonomichef

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  riktlinjer  för  målstyrning

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den

28 augusti  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad

den  20 april  2018.

3. Förs1agtil1rikt1injerförmålstymng,dateradden18april

2018.

Redogörelse

Kraven  på  kornmunens  målstyniing  regleras  ikornmunallagen,  bland

aru'iat  i kapitel  fem  om  kornmunfullmäktiges  ansvar  för  att  besluta

om  mål  och  riktlinjer  för  verksamheten.  Budgeten  och  flerårsplanen

ska enligt  kommunallagen  innehålla  mål  och  riktlinjer  för

verksamheten  som  är av betydelse  för  god  ekonornisk  hushållning.

Vad  god  ekonomisk  hushållning  innebär  för  Alvesta  kommun

föreslås  kornmunfullmäktige  fastställa  i "Riktlinjer  för  god

ekonomisk  hushållning".

Målstyöng  syftar  till  att  påverka  beteendet  i organisationen  mot  ett

önskat  resultat.  Kommunen  är en organisation  med  flera

beslutsnivåer  och  olika  typer  av verksamheter,  vilket  gör  det  särskilt

viktigt  att det  finns  en "röd  tråd"  i målstygen.

Riktlinjerna  ska fungera  oberoende  av organisationsmodell  och

löpande  förändringar  i hanteringen  och  innefattar  också  de helägda

aktiebolagen.  I samband  med  framtagandet  av riktlinjer  för

målstying,  har  komrnunledningsförvaltningen  även  upprättat

förslag  till  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,  riktlinjer  för

budget  och  redovisning  samt  ägardirektiv  för  kornmunens  helägda

aktiebolag.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att  anta

riktlinjer  för  målstymng.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Ekonornichef

Sida
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Beslut  om  riktlinjer  för  budget  och  redovisning

Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  kornmunstyrelsen  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  20 april  2018.

3. Förslag  till  riktlinjer  för  budget  och  redovisning,  daterad  den

18 april  2018.

Redogörelse

Kommunstyrelsen  fick  i samband  med  kornmunfullmäktiges  beslut

om  mål  och  budget  2018,  iuppdtaag  att ta fram  förslag  till

investeringsprocess  inför  budget  2019  och  förslag  till  modell  för

över-  och  underskottshantering.  Kornmunledningsförvaltningen

bedömde  att det  fanns  behov  av att  ta fram  styrdokurnent  för  den

totala  ekonomistygen  för  att få en helhet,  varför  föreliggande

dokument  har  utarbetats.

Kraven  på kommunens  ekonornihantering  regleras  i komrnunallagen

och  i den  kornrnunala  redovisningslagen.  I dessa  hänvisas  också  till

annan  lagstiftning  och  till  förarbeten  till  lagarna.  Redovisningsfirågor

styrs  även  av god  redovisningssed  för  kornmuner,  vilken  i första

hand  utarbetas  av Rådet  för  kornmunal  redovisning  genom  dess

rekornrnendationer,  informationer  och  yttranden.  Ovan  beskrivna

regelverk  täcker  både  övergripande  och  i flera  detaljer  kommunens

budgetering  och  redovisning.  Syftet  med  föreliggande  riktlinjer  är

därför  att  reglera  de delar  av ekonomföanteögen  där

kommunfullmäktige  vill  göra  preciseringar,  förtydliganden  och

utvidgningar  i förhållande  till  gällande  regelverk.

Riktlinjerna  är skrivna  för  att fungera  oberoende  av

organisationsmodell  och  löpande  förändringar  i hanteringen.  I

samband  med  framtagandet  av riktlinjer  för  budget  och  redovisning,

har  kommun1edningsförva1tningen  även  upprättat  förslag  till

riktlinjer  för  målstying,  riktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning

samt  ägardirektiv  för  kommunens  helägda  aktiebolag.

Yrkanden

1.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  att texten  om  överskotts-  och

underskottshanteringen  tas bort.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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2.  Per  Ribacke  (S)  yrkar  att överskotts-  och  underskotthanteting

läggs  till  i kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige  besluta:

1.  att  anta  riktlinjer  för  budget  och  redovisning.

2.  gekommunstyrelseniuppdragatttaframochbeslutaommer

detaljerade  direktiv  som  komplement  till  riktlinjerna  gällande
budgetprocessen,  investeigar  och  den  ekonomiska

rapporteögen  samt  över-  och  underskottshanteringen.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Kornrnunfiillmäktige

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Svar  på motion  (-) om bemannade  förstahjälpenbilar

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

2. Tjänsteslaivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  27 juni  2018.

3. Synpunkter  från  omsorgsförvaltningen,  daterad  den 1l  januari

2018.

4. Motion,dateradden26juni20l7.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  26 september  2017  föreslås  kommunen

köpa  in  förstahjälpenbilar.  Bakgninden  är enligt  motionären  att  äldre

personer  på landsbygden  är oroliga  för  att  det  är svårt  att få hjälp  vid

sjukdom  eller  olycka.  Motionären  menar  att  förstahjälpenbilarna  ska

placeras  på lämpliga  platser,  främst  på landsbygden  för  att  kunna

täcka  landsbygdens  behov  med  sjukvårdskunnig  personal,  för  att ge

första  hjälpen  eller  enklare  vård.  Motionären  föreslår  även  att

förstahjälpenbilarna  kan  hjälpa  till  med  snöskottning  eller  röjning  av

nedblåsta  träd.

Kommunledningsförvaltningen  gör  bedömningen  att införandet  av

bemannade  förstahjälpenbilar,  i enlighet  med  motionärens  förslag

och  införandet  av en kommunal  beredskapsorganisation  som  ska

underbygga  tjänsten  utgör  en stor  resursåtgång  utifrån  flera  olika

aspekter.  Framförallt  bedöms  frågan  om  mottagning  av larm  och

prioritering  av inkomna  larm  som  svår  för  kornmunen  att själva

ti11hanr1ah;j11;q T')enna typ  av tjänst  bör  således  upphandlas.

I Alvesta  kommun  är det  Värends  räddningstjänst  som  ansvarar  för

akut  räddningstjänst.  Det  finns  brandstationer  i Alvesta,  Moheda  och

Vislanda.  Dessa  stationer  är bemannade  av deltidstyrkor  som  har

jour  dygnet  nint.  Därutöver  finns  det  ett  räddningsvärn  i Grimslöv.

Omsorgsnämnden  i Alvesta  komrnun  har  visst  ansvar  för

komrnunens  äldre  personer  som  har  insatser  i form  av exempelvis

hemsjukvård  och  hemtjänst.

Region  Kronoberg  är den  myndighet  som  ansvarar  för  sjukvård  och

den  akuta  sjukvården  i regionen.  SOS Alarm  ansvarar  för,  och  bistår

regionen  med  prioritering  av larm  i samband  med  alcuta  händelser.

För  att  lcunna  erbjuda  landsbygden  tillgång  till  förstahjälpenbilar  så

krävs  att  bilarna  bemannas.  För  att  ha möjlighet  att  bemanna  en bil

Justemgsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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dygnet  runt  i ett år så beräknas  det  behövas  6-7  heltidstjänster.  Om

förstahjälpen  bilen  ska  bemannas  av sjukvårdsutbildad  personal,  som

därutöver  har  utbildning  för  användning  av motorsåg  och  är lämplig

att skotta  snö,  kan  antalet  personer  som  bemannar  bilen  behöva  ökas

ytterligare.

Mot  bakgnind  av remissinstansernas  bedömningar  föreslås  därmed

att  motionen  avslås.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att avslå

motionen  med  hänvisning  till  remissinstansernas  bedömningar.

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullmäktige

Justeringsmäiu'iens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  integrationsstöd  för  2018-2019

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

2. Protokollfrånkultur-ochfritidsnämnden,dateradden16april

2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterad

den  22 mars  2018.

4. Bilaga  1: Utvärdering  av tillfälligt  integrationsstöd  i Alvesta

Kornmun,  daterad  den  22 mars  2018.

5. Bilaga  2: Ansökningar  gällande  integrationsstödet,  daterad  den

22 mars  2018.

Redogörelse

Alvesta  komtmu'i  införde  2016  ett  tillfölligt  integrationsstöd  på totalt

100  000  kronor.  Ansvaret  för  integrationsstödet  låg  hos

kommun1edningsförva1tningen.

Integrationsstödet  var  ett snabbstöd  om  maximalt  5 000  kronor  som

betalades  ut löpande  under  året  till  föreningar  som  fått  sin  ansökan

beviljad.  Syftet  med  stödet  har  varit  att stödja  integrationsfrämjande

aktiviteter.

Handläggningen  av ansökningarna  2016  har  genomförts  i samverkan

mellan  integrationssamordnaren  på kornmunledningsförva1tningen,

dåvarande  kultur-  och  fötidsavdelningen  samt  integrationsutvecklare  på

förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg.

Den  7 juni  2017  togs  beslut  i kommunstyrelsen  om  att förlänga  stödet

med  fortsatt  ansvar  under  komrnunledningsförvaltningen.

Under  2018  har  inget  nytt  beslut  fattats  varför  stödet  för  tillfället  inte

finns  kvar  i Alvesta  kommun.

Enligt  utvärderingen  i bilaga  1 så finns  ett  behov  om  ett fortsatt

integrationsstöd,  men  i nya  former  och  där  stödet  finns  koncentrerat  till

en förvaltning.

Förslaget  innebär  att  införa  ett  nytt  integrationsstöd  i en ny

försöksperiod  under  2018-2019  i två  former;

Lilla  integrationsstödet  om  maximalt  5 000  kronor  och  som  kan

sökas  fyra  gånger  per  år.

Stora  integrationsstödet  om  maximalt  20 000  kronor  och  kan  sökas

en gång  per  år.

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Vidare  föreslås  en ökad  satsning  på förankring  av stödet  ut  mot  hela

kultur-  och  fritidslivet  i Alvesta  kommun.  Av  det  totala  stödet  på

100  000  kronor  föreslås  att 15%  används  till  en förbäföad

marknadsföring,  information  och  annonsering  om  integrationsstödet.

Förslaget  är att  både  det lilla  och  stora  integrationsstödet  ska ligga

under  kultur-  och  firitidsförvaltningen,  och  att  beslut  om

integrationsstödet  fattas  av kultur-  och  fötidsnämnden.

Beredning  av ärenden  sker  genom  samverkan  mellan  kultur-  och

fritidsförvaltningen  och  förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg.

Det  lilla  integrationsstödet  föreslås  starta  under  år 2018,  med  avsatta

medel  om  50 000  kronor.

Under  år 2019  föreslås  både  det  lilla  och  det stora  integrationsstödet

vara  i bruk  meden  avsatt  budget  om 100  000  kronor,  se bilaga  2.

Vid  slutet  av år 2019  ska kultur-  och  fötidsförvaltningen  samt

förvaltningen  för  individ  och  farniljeomsorg  göra  en slutlig  utvärdering

avseende  försöksperioden  under  år 2018-2019.  I utvärderingen  ska det

finnas  förslag  på  hur  integrationsstödet  ska  hanteras  i framtiden  i

Alvesta  komrnun.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  enligt  kultur-  och  fötidsnämndens  förslag:

1.  Attinföraettti1lfölligtintegrationsstödunder2018och2019på

kultur-  och  fötidsförvaltningen.

2. Atttillföramedelom50000kronorunder2018ochlOOOOOkronor

under  2019  till  lcultur-  och  fritidsförva1tningen  från  strategiska

kontot  avseende  integration.

3. Att  senast  2019  ge kultur-  och  fritidsförvaltningen  i uppdrag  att

utvärdera  integrationsstödet  samt  ge förslag  hur  det  skall  hanteras  i

framtiden.  Detta  sker  i samverkan  med  f'örvaltningen  för  individ-

och  familjeomsorg.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag

1.  Beräkningsunderlag  för  avgiftssänkning  för  Alvesta  Musikskola.

2.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti.

3.  Protokoll  från  kultur-  och  fritidsnämnden,  daterad  den  1l  juni

2018.

4.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterade

den  25 maj  2018.

Redogörelse

Alvesta  Musikskola  är en viktig  del  av  Alvesta  kommuns  kultur-  och

fritidsverksamhet.  Musikskolan  erbjuder  kvalificerad  undervisning  i

en verksamhet  som  präglas  av stimulerande  och  glädjefyllda  möten.

Lärandet  sker  ritifrån  varje  elevs  förutsättningar  och  förmåga.  I

dagsläget  har  musikskolan  270  elever  fördelat  på  8 lärare.

I vår  strävan  att  göra  musikskolans  verksamhet  ännu  mer  jämlik  och

f?5rbättra  möjligheterna  för  fler  barn  och  unga  att  delta  i

verksarnheten  så föreslår  vi  en ändring  av elevavgiften.  Detta  mot

bakgnind  till  de medel  (demokratiprojektet)  som  avsatts  i budget

2018  för  att  öka  tillgängligheten  och  mångfalden.

Nuvarande  avgifter

Ämneskurs  900;-/termin

Åmneskurs  (barn  2) 600;-/termin

Ämneskurs  (barn  3) 400;-/termin

Ensemblekurser  600;-/termin

Elev  i Ensemblekurser  som  deltar  i ämneskurs  200;-/termin

Instrumenthyra  300;-/termin

Maxtak  1900;-/termin

Förslag  på  ny  avgift

Ämneskurs  500;-/termin

Ensemblekurser  200;-/termin

Instrumenthyra  300;-/termin

Vuxenelev  (i mån  av  plats)  1200;-/termin

Justeringsmännens  sign
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1.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  en  sänkning  av

elevavgiften.

2. Thomas  Johnson  (M)  yrkar  avslag  till  kornmunstyrelsens  förslag

till  beslut.

3. Frida  Christensen  (S) yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till

beslut.

4.  Matz  Athley  (M)  yrkar  avslag  till  kornrnunstyrelsens  förslag  till

beslut.

5. Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag

till  beslut.

6. Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens

förslag  till  beslut.

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

beslut.

8. Ros-Marie  Larsson  (S) yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag

till  beslut.

9.  Christina  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag

till  beslut.

Beslutsgång

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

Johnsons  (M)  och  Matz  Athleys  (M)  avslagsyrkande.  Det  andra

förslaget  är kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Ordförande  ställer

sedan  Thomas  Johnsons  (M)  och  Matz  Athley  (M)  avslagsyrkande

mot  kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut  och  finner  per  acklamation

att  kornmunstyrelsen  beslutar  enligt  kommunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kornmunfullmäktige  att  besluta  att anta

kultur-  och  fritidsnämndens  förslag  till  förändring  av elevavgiften  på

musikskolan  enligt  ovan.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justenngsmannens  s+gn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Svar  på  medborgarförslag  om  att  inrätta  tjänst  som

kommunekolog

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  28

augusti.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad

den IO juli  2018.

3. Protokoll  från  nämnden  för  sarnhällsplanering,  daterad  den  20

juni  2018.

4. Medborgarförs1ag,dateradden2januari2018.

Redogörelse

I ett medborgarförslag  som  inkom  den  2 januari  2018  föreslås  Alvesta

kommun  inrätta  en tjänst  som  kornmunekolog.  Förslagsställaren  betonar

därmed  betydelsen  av ekologisk  kompetens  i komtnunen  för  att  arbetet

med  hållbar  utveckling  inom  kornmunen  ska kunna  fortgå.

Förslagsställaren  menar  vidare  att en kornmunekolog  ska bistå  med

kompetens  inom  projektledning,  naturvårdsområdet,  strandskydd,

naturvård  och  vid  handläggning  av bygglovsremisser  etcetera.

Medborgarförslaget  har  beretts  av nämnden  för  samhällsplanering  den

20 juni  2018. Nämnden giorde bedömningen att det i en kommun av
Alvestas  storlek  inte  finns  arbetsunderlag  och  inte  heller  ekonomiskt

utrymme  för  att inrätta  en heltidstjänst  som  kornmunekolog  inom

Alvesta  kommun.  Kompetens  inom  naturvårds-  och  hållbarhetsområdet

finns  inom  flera  yrkeskategorier.  Vid  de tillföllen  som

specialistkompetens  bedöms  vara  nödvändig  så finns  det  möjlighet  att

köpa  in  konsulttjänster.

Yrkanden

1.  Per  Ribacke  (S) yrkar  att ett tillägg  "undersöka  möjligheter  till

samverkan  mellan  grannkomrnunerna  om  en gemensam  tjänst

som  kommunekolog"  läggs  till  i beslutsformuleringen  i

kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

2.  Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens

förslag  till  beslut.

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

beslut.

4.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  tilläggsyrkandet.

5. Thomas  Johnson  (M)  yrkar  bifall  till  det  utskickade  förslaget

och  avslag  på  tilläggsyrkandet.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Ordförande  finner  att  det  finns  ett  tilläggsyrkande  till

kommunstyrelsens  förslag  till  beslut  som  kommunstyrelsen  ska

besluta  om.  Ordföranden  frågar  kornmunstyrelsen  om

kommunstyrelsen  ska  bifalla  tilläggsyrkandet.  Per  acklamation

finner  ordförande  att  komrnunstyrelsen  beslutar  att  bifalla

tilläggsyrkandet.

Ordförande  frågar  sedan  kornmunstyrelsen  om  kommunstyrelsen  kan

besluta  enligt  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut  med

tilläggsyrkande.  Per  acklamation  finner  ordförande  att

kommunstyrelsen  beslutar  enligt  kommunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att

medborgarförslaget  ses som  besvarat  med  hänvisning  till:

1.  att  det  inte  finns  ekonomiskt  utrymme  eller  arbetsmaterial  för

att  inrätta  en  heltidstjänst  som  komrnunekolog.

2.  kompetens  inom  naturvårds-  och  hållbarhetsområdet  finns  inom

flera  yrkeskategorier.

3.  vid  de tillfällen  som  specialistkompetens  bedöms  vara

nödvändig  så finns  det  möjlighet  att  köpa  in  konsulttjänster

4.  undersöka  möjligheter  till  samverkan  mellan  grannkommunerna

om  en gemensam  tjänst  som  kornmunekolog

Protokollet  skickas  till

Kornrnunfullmäktige
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Beslut  om  höjning  av  felparkeringsavgifter  i Alvesta

kommun

Beslutsunderlag

1.  Underlag  om  jämförelse  mellan  kommuners  felparkeögsavgift.

2.  Protokoll  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,  daterad

den 1l  juli  2018.

4. Protokoll  från  nämnden  för  samhällsplaneög,  daterat  den  20

juni  2018.

5. Bilaga  l:  Förslag  på höjning  av parkeringsavgifter.

Redogörelse

Förvaltningen  för  samhällsplanering  har  föreslagit  en höjning  av

avgi'fterna  för  felparkering  i Alvesta  kommun.  Idag  är

felparkeringsavgifterna  300  kronor  för  samtliga  trafiköverträdelser

förutom  parkering  utan  tillstånd  på anvisad  plats  för  rörelsehindrade

som  bötläggs  med  700  kronor.  Förvaltningen  för  samhällsplanering

menar  vidare  att nuvarande  parkeringsavgifter  i Alvesta  kommun  är

lägre,  i jämförelse  med  andra  kornmuner  i Region  Kronoberg.

Nämnden  för  samhällsplanering  behandlade  ärendet  på sitt

sammanträde  den  20 juni  2018  och  beslutade  att föreslå

kornmunfullmäktige  att  besluta  enligt  det förslag  till  höjning  av avgifter

för  felparkering  som  framgår  av medföljande  bilaga.

Höjningen  iru'iebär  kortfattat  att  följande  avgifter  för  felparkemg  är:

1.  400  kronor  om  avgift  inte  är betald,  om  parkeringsskiva  saknas

eller  parkering  längre  tid  än tillåten.

2. 1000kronorvidparkeringutanti1lståndpåplatsanvisadför

rörelsehindrad.

3. 700  kronor  för  övriga  överträdelser.

Det  fullständiga  förslaget  på höjning  av avgifter  för  felparkering  för

olika  överträdelser  framgår  av medföljande  bilaga.

Yrkanden

1.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  avslag  på kornmunstyrelsens

förslag  till  beslut.

Justeringsmännens  sigr+ Utdragsbestyrkande
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Ordförande  finner  att  det  finns  två  förslag  till  beslut.  Ett  är Lars-Olof

Franz6ns  (AA)  avslagsyrkande  och  det  andra  är kommunstyrelsens

förslag  till  beslut.  Ordförande  ställer  sedan  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)

avslagsyrkande  mot  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut  och  firu'ier  per

acklamation  att  ordförande  beslutar  enligt  komrnuristyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  att  besluta  enligt

nämnden  för  samhällsplanerings  förslag  att  avgiften  för  felparkering  i

Alvesta  kornmun  höjs  enligt  medföljande  bilaga.

Höjningen  innebär  kortfattat  följande:

1.  400  kronor  om  avgift  inte  är betald,  om  parkeringsskiva  saknas

eller  parkering  längre  tid  än  tillåten.

2.  1000kronorvidparkeringutantillståndpåplatsanvisadför

rörelsehindrad.

3. 700  kronor  för  övriga  överträdelser.

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullmäktige
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Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti.

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den 1l  juli  2018.

3. Protokoll  från  nämnden  för  samhällsplanering,  daterat  den  20

juni  2018.

4. Utlåtande,  daterat  den 1 juni  2018.

5. Planbeslaivning:  Förslag  till  detaljplan  för  del  av Lekaryd  3:21,

daterat  den 1 juni  2018

6. Bilaga  1: Plankarta,  daterad  den l juni  2018.

Redogörelse

Nämnden  för  samhällsplanering  gavs  i uppdrag  enligt  beslut  2015-04-

07 e) 28 att utarbeta  och  samråda  förslag  till  detaljplan  för  ny

bostadsbebyggelse  i Lekaryd.  Förvaltningen  för  sarnhällsplanering  har

därmed  förberett  ett förslag  på detaljplan  för  del  av Lekaryd  3:2 som

behandlades  på nämndens  sammanträde  den  20 juni  2018.

Detaljplan  för  del  av Lekaryd  3:21 syftar  till  att  möjliggöra

nybyggnation  av småhus  i ett  attraktivt  läge  och  som  är anpassade  till

kulturlandskapets  fönitsättningar.  Planen  har  varit  föremål  för  samråd

under  tiden  2017-10-02  - 2017-  10-23.  Under  samrådstiden  har  2

yttranden  utan  synpunkter  och  13 yttranden  med  synpunkter  inkornmit.

Efter  samrådstiden  har  l yttrande  utan  synpunkter  och  I yttrande  med

synpunkter  inkornmit.  Sammanfattningsvis  har  inkomna  synpunkter

berört  säkerställande  av väghållarskapet  för  Hanaslövsvägen,  störningar

från  Hanaslövs  skidanläggning,  brandvattenförsörjning,  omfattning  av

föreslagen  bebyggelse,  avskärmning  mot  befintliga  bostäder,  natur-  och

rekreationsvärden  etcetera.

Inkomna  synpunkter  har  föranlett  ändringar  och  kompletteigar  i

planhandlingarna.  Planornrådet  har  utökats  till  att  inkludera  delar  av

Hanaslövsvägen  för  att  ändra  tidigare  markreglering  från  kvartersmark

till  allmän  platsmark.  Störningar  från  Hanaslövs  skidanläggning  har

utretts  och  redovisats.  Förtydliganden  har  gaorts  vad  gäller  exempelvis

strandskydd  och  brandvattenförsörjning.  Förändringar  i den södra  delen

av planornrådet  har  också  gjorts  med  anledning  av att  markförhållanden

ej var  tillfredställande.  Detta  påvisades  i den  geotekniska

undersökningen  som  genomfördes  efter  samrådet.
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Nämnden för samhällsplanering beslutad den 10 april 2018 NFS fl 16
att ställas ut för granskning enligt plan- och bygglag (2010:900) kap 5 F3
18.

Planen  har  varit  utställd  för  granskning  under  tiden  2018-04-23  - 2018-

05-14.  Under  granskningstiden  har  nio  yttranden  utan  synpunkter  och

tre  yttranden  med  synpunkter  inkommit.  Inkomna  synpunkter  har  berört

buller  och  övriga  störningar  från  Hanaslövs  friluftsområde  samt

cykelkornmunikation  från  centralorten  till  Lekaryd.  Inkomna

synpunkter  har  inte  föranlett  några  förändringar  av  planförslaget  inför

antagandet.

Yrkanden

1.  Matz  Athley  (M)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens  förslag  till

beslut.

2.  Börge  Nielsen  (V)  yrkar  bifall  till  kornmunstyrelsens  förslag  till

beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kornmunfullrnäktige  besluta  att  anta  förslag

till  detaljplan  för  del  av  Lekaryd  3:21  med  stöd  av  plan-  och  bygglagen

(2010:900) 5 kap 83 27.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  kommunövergripande  internkontrollplan  för

2019

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den 17 augusti  2018.

3. Förslag  till  komtnunövergripande  internkontrollplan  för  2019,

daterad  den  16 augusti  2018.

Redogörelse

Gällande  reglemente  för  intern  kontroll  beslutades  av

kornmunstyrelsen i juni 2008 (KF 81 71/2008). Reglementet syftar till
att säkerställa  att styrelser  och  nämnder  upprätthåller  en

tillfredsställande  intern  kontroll.  Enligt  reglementet  ska en

kornmunövergripande  internkontrollplan  upprättas.  I febniari  2017

(KS  8, 9/2017)  kompletterades  reglementet  med

förvaltningsövergripande  anvisningar  för  intern  kontroll.  Av

anvisningarna  framgår  bland  annat  vilken  modell  för  riskanalys  som

ska användas  vid  framtagande  av interkontrollplanen.

Förslag  till  internkontrollplan  utgår  ifrån  den  modell  som  återfinns  i

tjänsteslaivelse  från  kornmunledningsförvaltningen  daterad  den 17

augusti  där  bedömt  riskvärde  framgår  för  varje  system  och  mtin  som

ska kontrolleras.  Återrapportering  av uppföljning  av den

kornmunövergripande  internkontrollplanen  2019  görs  i februari

2020.

Beslut

Komtnunstyrelsen  godkänner  förslag  till  kommunövergripande  plan

för  internkontroll  2019.

Protokollet  skickas  till

Bkonomichef

Justenngsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  rivning  av  bostäderna  i Rönnedal  och  vision  för

Rönnedal

Beslutsunderlag

1.  Vision  om  kvarteret  Rönnedal.

2.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  28

augusti  2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  21 augusti  2018.

4.  Protokoll  från  Alvesta  Kommunföretag  AB,  daterat  den  22 maj

2018.

5. Protokoll  från  AllboHus  Fastighets  AB,  daterat  den  23 mars

2018.

Redogörelse

Migrationsverket  har  hyrt  85 lägenheter  i bostadshus  i kvarter  Rönnedal

icentrala  Alvesta.  Under  2018  kornmer  Migrationsverket  succesivt  att

lämna  Rönnedal  och  samtliga  lägenheter  kommer  att  vara  återlämnade

till  AllboHus  Fastighets  AB  senast  vid  årsskiftet  2018-2019.

Kommunstyrelsen  ska därmed  ta ställning  till  åtgärder  för  bostadshusen

ikvarter  Rönnedal  efter  att  Migrationsverket  har  lämnat  lägenheterna.

Då  ärendet  är av principiell  beskaffenhet  beslutade  styrelsen  för  Alvesta

Komrnunföretag AB den 22 maj fl 23 att ärendet ska behandlas av
kornmunfullmäktige.

Den 23 mars 2018 F3 28 föreslog styrelsen för AJlboHus Fastighets AB
att  byggnaderna  ska  rivas.  Alvesta  Kommunföretag  beslutade  den  22

maj 2018 % 23 att ställa sig bakom AllboHus Fastighets förslag. Vid
sarnrna  sarnmanträde  beslutade  Alvesta  Kommunföretag  AB  att  föreslå

komrnunfullmäktige  att  byggnaderna  ska  rivas  i enlighet  med  styrelsen

för  AllboHus  Fastighets  AB:s  förslag  samt  uppdra  åt kornmunstyrelsen

att  ta fram  en vision  och  utvecklingsplan  för  Rönnedal  i samarbete  med

nämnden  för  sarnhällsplaneög.

Yrkanden

1 , Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  avslag  till  komrnunstyrelsens

förslag  till  beslut.

2 . Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  yrkar  avslag  till

kornrnunstyrelsens  förslag  till  beslut.

3 . Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  kommunstyrelsens

förslag  till  beslut.

4 . Thomas  Johnson  (M)  yrkar  avslag  till  kommunstyrelsens  förslag

till  beslut.

Sign  ,-,
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5. Börge  Nielsen  (V)  yrkar  avslag  till  komrnunstyrelsens  förslag

Beslutsgång

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

Franz6ns  (AA)  och  Thomas  Johnsons  (M)  avslagsyrkande  och  det

andra  är kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Ordförande  ställer

sedan  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  och  Thomas  Johnsons  (M)

avslagsyrkande  mot  kornrnunstyrelsens  förslag  till  beslut  och  finner

per  acklamation  att  kommunstyrelsen  beslutar  enligt

kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Votering

Votering  begärs  och  genomförs

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

Franzfös  (AA)  och  Thomas  Johnsons  (M)  avslagsyrkande  och  det

andra  är kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.  Ordförande  ställer

sedan  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  och  Thomas  Johnsons  (M)

avslagsyrkande  mot  kommunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Ett  ja-svar  är en röst  på kornmunstyrelsens  förslag  till  beslut.

Ett  nej-svar  är en röst  på Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  och  Thomas

Johnsons  (M)  avslagsyrkande.

Med  6 nej-röster  mot  5 ja-röster  finner  ordförande  att

kornmunstyrelsen  beslutar  att  bifalla  avslagsyrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  att  besluta  att

avstyrka  Allbohus  Fastighets  AB  beslut  om  rivning  av fastigheter  i

ornrådet  Rönnedal.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS  2018/039.020

Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik

1.  Sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  kornmun  per  juli  månad.

Redogörelse

Komrnunstyrelsen  delges  information  om  sjukfrånvarostatistiken  för

Alvesta  kornmun  per  juli  månad  2018.  Statistiken  under  juli  månad

visar  att  det  totala  antalet  av  långa  sjukskrivningsperioder  har

minskat  något.  En  uppgång  av  långtidssjukskrivning  kan  påvisas  på

kornmunledningsförvaltningen  och  kultur-  och  fritidsförva1tningen.

Resultatet  på  kornmunledningsförvaltningen  och  på  kultur-  och

fötidsförvaltningen  kan  dock  påverkas  av att  personalstyrkan  är

mindre.  Omsorgsförvaltningen  och  förvaltningen  för  individ-  och

familjeomsorg  påvisar  en  minskad  uppgång  av sjukfrånvaro  med

utbi1dningsförva1tningen  ligger  konstant.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännnenssign\, I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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KS  201  8/283.900

Information  om  bredbandsutvecklingen  från  Wexnet

Redogörelse

Erik  Tellgren,  VD  för  Wexnet  AB  informerar  kornmunstyrelsen  om

arbetet  med  bredbandsutveck1ingen  i regionen.  Tillgång  till  bredband

beskrivs  ligga  på 80 procent  i Alvesta  tätort  och  60 procent  på

landsbygden.  Tillgången  till  bredband  i Region  Kronoberg  uppnår

cirka  60 procent  i snitt.  Vidare  informeras  kommunstyrelsen  om

3000  sålda  nyanslutningar  varav  600  utgör  realiserade  leveranser

som  utförts  på  8 månader.  Leveranserna  har  realiserats  både  i tätort

och  på landsbygd  och  runt  IOO entreprenör  har  anlitats  för  arbetet.

Syftet  med  arbetet  är att  generera  och  stödja  utvecklingen  av den

regionala  och  kommunala  infirastnikturen  och  samhällsbyggnaden.

Det  arbete  som  Wexnet  bedriver  är en del  av  den  nationella  strategin

som  stipulerar  att  alla  hushåll  i Sverige  ska  ha  tillgång  till  bredband

år 2025  med  en nödvändig  kapacitet  på IOOO megabit.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Protokollet  skickas  till

Wexnet  AB

Justeringsmännens  sigr+

Vix
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Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Redogörelse

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  sarnma  rättsverkan  som

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

nämnden.

Sedan  kornmunstyrelsens  senaste  sammanträde  har  följande

delegationsbeslut  fattats  inom  komrminstyrelsens  verksamhetsornråde

Ekonomichefen  har  fattat  följande  beslut:

1.  Delegationsbeslut4/2018:Delegationsbeslutomförsäljningoch

köp  av andelar  och  byte  av fond  hos C World  Wide,  daterat  den

28 maj  2018.

2. Delegationsbeslut  5/2018:  Delegationsbeslut  om  omallokering

och  uttag  av placerade  pensionsmedel,  daterat  den  5 juni  2018.

3. Delegationsbeslut  6/2018:  Delegationsbeslut  om  borgen  för

egen  skuld  avseende  Allbohus  Fastighets  AB,  daterat  den  5 juni

2018.

Kommunstyrelsens  ordförande  har  fattat  följande  beslut:

1.  Delegationsbeslut  7/2018:  Delegationsbeslut  om  finansiering  av

mellanskillnad  angående  Vislanda  aktivitetspark,  daterat  den 1l

juni  2018.

Tillförordnad  kommunchef  har  fattat  följande  beslut:

1.  Delegationsbes1utl/2018:Delegationsbeslutomsamarbetsavtal

om  deltagande  iÅsnentillsynen,  daterat  den 12  juni  2018.

Beslut  fattade  av upphandlingschef  från  och  med  den  6 april  till  den  6

juli  framgår  av medföljande  bilaga.

Beslut

Kornmunstyrelsen  godkänner  redovisningen  av fattade

delegationsbeslut.

sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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KS  2016/476.029

Beslut  om  principöverenskommelse  om  kvalifikationstid

vid  omställningsstöd  enligt  OPF-KL  (MBL)

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  28 augusti  2018.

2.  Protokollfrånpersonalutskottet,dateratden30augusti2016.

Redogörelse

Avtal  har  träffats  mellan  Region  Kronoberg  och  Alvesta  kommun  om

att  tillämpa  kvalifikationstider  och  kostnadsfördelning  vid

omställningsstöd  enligt  OPF-KL.

Bakgrund

Förtroendevald  som  omfattas  av OPF-KL  och  som  har  uppdrag  om

minst  40  procent  hos  respektive  huvudman  kan  ha  rätt  till

omställningsstöd  vid  avgång  från  uppdraget  före  65 års ålder.  För  att  ha

rätt  till  omställningsstöd  krävs  sammanhängande  upp

För  att  ha  rätt  till  omställningsstöd  krävs  sarnmanhängande  uppdrag

under  viss  tid:

Typ  av

omställningsstöd

Aktiva

omställningsinsatser

Ekonomiskt

omställningsstöd

Förlängt  ekonomiskt

omställningsstöd

Överenskommelse

Krav  på

sammanhängan

de uppdragstid

4 år

1 år

8 år

Om  en förtroendevald  går  från  uppdrag  på  minst  40  procent  i Alvesta

kommun,  till  uppdrag  på  minst  40  procent  i Region  Kronoberg,  eller

vice  versa,  ska  följande  gälla:

1.  Uppdragstiden  i Alvesta  kommun  och  i Region  Kronoberg  ska

läggas  ihop  och  tillsamrnans  utgöra  gnind  för  omställningsstöd

enligt  ovan.

2.  När  det  gäller  aktiva  omställningsinsatser  ska  den

förtroendevalde  erbjudas  möjlighet  till  aktiv  omställningsinsats

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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på liknande  sätt som  gäller  för  anställda  iAlvesta  kommun

respektive  i Region  Kronoberg.

3. Kostnaden  för  omställningsstöden  fördelas  mellan  Alvesta

kornmun  och  Region  Kronoberg  i proportion  till  uppdragstidens

längd  hos  vardera  uppdragsgivaren.

4. Innan  samberäkning  görs  i det  individuella  fallet,  ska samråd

ske mellan  pensionsmyndighetema  i Alvesta  kommun  och

Region  Kronoberg  och  avtal  upprättas  som  visar  den

överenskomna  kostnadsfördelningen.

5. Avtalet  för  det  individuella  fallet  beslutas  av

pensionsmyndigheterna  i Alvesta  kommun  och  i Region

Kronoberg.

6. Omställningsstöd  beviljas/betalas  ut  efter  avgång  från  den  sista

huvudmannen,  som  också  sköter  inkomstsamordning,  kontroll

av egen  aktivitet  i syfte  att  hitta  annan  försörjning,  mm.  Ingen

aktiv  omställningsinsats  eller  utbetalning  av omställningsstöd

sker  från  den  första  huvudtnannen.  Den  sista  huvudtnaru'ien

fakturerar  tidigare  huvudman  dennes  del  av kostnaden.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  principöverenskommelserna

mellan  Alvesta  kommun  och  Region  Kronoberg  om  att tillämpa

kvalifikationstider  och  kostnadsfördelning  vid  omställningsstöd

enligt  OPF-KL.

Protokollet  skickas  till

Region  Kronoberg

Personalchef

Justeringsmänr+ens  sigr+ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Redogörelse

Följande  meddelande  delges  till  kornmunstyrelsen:

Sida
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1.  Skrivelse  om  stöd  till  insamlingsgala  för  brandrnän  som  arbetade

under  släckningsarbetet  sornrnaren  2018,  daterad  den 23 augusti

2018.

2. Slivelse  om  stöd  för  småföretagare,  daterad  den  5 juli  2018.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Juste*gsmännens sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Redogörelse

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  någon  av dess  ledamöter

har  någon  övrig  fråga  som  de vill  aktualisera  på dagens

sarnmanträde,

l.  Börge  Nielsen  (V)  aktualiserar  frågan  om  hörselslinga  ikornmunala

verksamheter.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign

(2) <p;:j)'i
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Närvaro-  och  voteringslista  för  kommunstyrelsen

Paragraf:

Ordinarie  ledafööter

När-

VarO  Ja  : Nej 'Ja Nej Ja Nej Ja Nej. Ja Nej

1. Per  Ribacke s I

2. Thomas  Haraldsson c 1

3. Thomas  Johnsson M 1

4. Ros-Marie  Larsson s I

5. Frida  Christensen s 1

6. Anita  Thörn  von  Rosen MP I

7. Mikael  Johansson M

8. Cristina  Haraldsson c I

9. Lars-Olof  Franzån AA I

IO. Kauko  Antbacke

11.  Benny  Lundh

Johansson

Ersättare  -

1. Rolf  Marklund s 1

2.He1en  Andersson c

3. Matz  Athley M 1

4. Linda  Gustavsson s

5. Edina  Maslac s

6. Hanna  Evelyndotter MP

7. Helen  Gustavsson M 1

8. Johnny  Lundberg s 1

9. Börge  Nielsen v 1

IO. Ulf  Larsson L

'l 1. David  Kristiansson SD
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Paragraf:  102

.OrÖ!narie  ledamöter  "

När-

VarO Ja Nej Ja Nej Ja' 'Nffij Ja Nej Jä':' NÖj'

1. Per  Ribacke s I x

2. Thomas  Haraldsson c 1 x

3. Thomas  Johnsson M I x

4. Ros-Marie  Larsson s I x

5. Frida  Christensen s 1 x

6. Anita  Thörn  von  Rosen MP I x

7. Mikael  Johansson M

8. Cristina  Haraldsson c 1 x

9. Lars-Olof  Franzån AA I x

10.  Kauko  Antbacke

11.  Benny  Lundh

Johansson

Eisättäre  - -

1. Rolf  Marklund s I

2.He1en  Andersson c

3. Matz  Athley M I x

4. Linda  Gustavsson s

5. Edina  Maslac s

6. Hanna  Evelyndotter MP

7. Helen  Gustavsson M x

8. Johnny  Lundberg s 1

9. Börge  Nielsen v 1 x

IO. Ulf  Larsson L

11.  David  Kristiansson SD


