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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Plats och tid Den  4 juni  2019,  klockan  09:00-  11:15
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Ajourneringmellan  5100 och j95, klockan 10:00-10:12
Justerade paragrafer HH 35107

Paragraferna behandlades i följande ordning: 55 85-94, 96, 98-100, 95,
101,-108,  97

Beslutande

ledamöter

Ej tjänstgörande
ersättare

Utses att justera

Övriga deltagare

Per  Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)  1 :e vice  ordförande

Thomas  Johnson  (M)  2:e  vice  ordförande

Rose-Marie  Larsson  (S)

Torbjörn  Svensson  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Mikael  Lindberg  (C)

Hans  Svensson  (V)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Ulf  Larsson  (L)

Fredrik  Jonsson  (SD)

Jan-Erik  Svensson  (AA)

Juan  Carlos  Moreno  (AA)

Bjöm  Tisjö  (M)

Matz  Athley  (M)

Cbrister  Brincner  (KD)

Lavinia Strömberg (S), från 589

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Magdalena  Glusniewska,  kornmunsekreterare

Camilla  Holmqvist,  kornmunchef

Ebba  Lejaby,  miljöstrateg  j95

Pär  Svensson,  IT-chef  g97

Juste$gs@iännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande
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justering

Sekreterare

Ordförande

Justerare

(M)
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Anslagsbevis

Protokollet  för  kommunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkännagivits

genom  anslag  på kornmunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskriff

Kommunstyrelsen

2019-06-04

20l9-06-1l-20l9-07-O3

Kommunledningsförvaltningen,  Alvesta  kommun

,t4zCr-=e  Cr&>t"mezr:,;å
ena Glusniewska

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 85

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  utskickad  dagordning  kan

godkännas  och  behandlas  på dagens  sammanträde:

1.  Närvaro

2. Val  av justerare

3. Fastställande  av dagordning

4. Information  från  ordföranden

5. Information  från  kornmunchef

6. Beslut  om  mål  och  budget  2020  med  plan  2021-2022

7. Beslut  om  de kornrnunala  bolagens  verksarnhet  varit  förenliga

med  det  fastställda  ändamålet  och  inom  befogenheterna

8. Svar  på motion  (C)  om  meröppna  bibliotek

9. Svar  på motion  (SD)  om  övervakningskameror

10. Sornmarlovskort

11. Revidering  av reglemente  för  Kommunala  pensionärsrådet

12. Attestreglemente

13.  Beslut  om  sarnråd  för  nya  avfallsföreskrifter

14. Flytt  av ansvar  för  Hagagården

15. Digitaliseringsstrategi

16. Digitaliseringssamordning

17. Extra  budgettillskott  för  vuxenutbildningar  2019

18. Extra  budgettillskott  för  anställningsstöd

19. Remissvar  angående  nya  kostnadsutjämningssystemet

20. Lekpark  i Moheda

21. Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per  mars  månad

2019

22. Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per  mars  månad

2019

23. Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

24. Redovisning  av sjukfrånvarostatistik

25. Meddelanden

26. Övriga  ärenden

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordning.

Justeringsa,tnännens sign
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Sammanträdesdatum

2019-06-04

Kommunstyrelsen

KS 5 86 KS  201  9/014.00

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Ordförande  Per  Ribacke  (S)  informerar  komrnunstyrelsen  om  att

Allbohus  släppte  ut  intresseanmälningar  för  nybyggda  husen  och  har

fått  in  171 intresseanmälningar  under  första  dagen.

Byggnationen  av Björklövet  är  i upphandlingsfasen  och  det  kornmer

att  byggas  30 lägerföeter  per  hus.  Bryggaren  kornmer  att  bli  ett

seniorboende  70+.

Beslut

Komrnunstyrelsen  noterar  informationen.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Kommunstyrelsen

KS g 87 KS  2019/015.000

Information  från  kommunchef

Redogörelse

Kornmunchefen  informerar  kommunstyrelsen  om  att rekryteringen
av en ny  förvaltningschef  på kultur-och  fritidsförva1tningen  är klar.

Rek$eringen  av en ny personalchef är också avslutad och den nya
chefen  kornrner  att  börja  den 1 september.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringqmäpnens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 88

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS 2019/224.041

Beslut  om  mål  och  budget  2020  med  plan  2021-2022

Beslutsunderlag

l.  Protokollfrånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateradden14
maj 2019.

2. Sverigedemokraternas  förslag  till  mål och budget  2020 med plan
2021-2022

3. Socialdemokraternas,  Centerpartiets  och Vänsterpartiets  förslag
till  mål och budget  2020 med plan  2021-2022

Redogörelse

Budgeten  fastslår  de ekonomiska  ramarna  och kommunfullmäktiges
strategiska  inriktningar.  Till  kornmunens  vision  "Alvesta  kommun,

södra Sveriges  mittpunkt-  integrerar  lokalt  boende  med globala
möjligheter"  finns  tre ledningsprocesser  och fyra

verksarnhetsprocesser  (tidigare  fokusområden)  med därtill  kopplade

kommunfu1lmäktigemål  som konkretiserar  kommunens  ambitioner  för
en god ekonomisk  hushållning.

Utgångspunkt  för  budget  år 2020 och plan  2021-2022  är 2019 års

budget.  Nämndernas  sarnmanlagda  rambudget  ökar  med  nästan  4,2

miljoner  kronor  för  år 2020 och minskar  totalt  med 2 rniljoner  kronor

för  planperioden  2021-2022.  Budget  för  avskrivningar,  löneökningar,

pensioner  och övriga  kommunövergripande  poster,  förändras  med

totalt nästan 36 mi5oner kronor jämfört  med budget  2019. Intäkter
från  finansnettot  är oförändrade  medan  skatt, generella  statsbidrag  och

utjämning  beräknas  öka med nästan 38 miljoner  kronor,  eller  3,0

procent  jämfört  med budget  2019. Ovanstående  innebär  ett budgeterat

resultat  på 12 miljoner  kronor  för  respektive  år för  hela planperioden

år 2020-2022.

Den  politiska  ledningen  bestående av Socialdemokraterna,

Centerpartiet  och Vänsterpartiet  lade fram  sitt  förslag  till  Mål  och
budget  för  år 2020 medplan  2021-2022  på arbetsutskottets

sarnmanträde  den 14 maj 2019. Ett förslag  till  mål och budget  2020
med plan  2021-2022  från Sverigedemokraterna  har inkornmit  till

kommunledningsförvaltningen  den 28 maj 2019. Alvesta  alternativets

budget  har inkomrnit  till  kornmunledningsförva1tningen  den 3 juni

2019. Moderaterna,  liberalerna  och kristdemokraterna  har inkommit

med sitt budgetförslag  till  komtnunledningsförvaltningen  den 4 juni
2019.

Justeringsmä,nperl sign
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Kommunstyrelsen

Yrkanden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  majoritetens  budgetförslag.

Lars-Olof  Petersson  (S) yrkar  bifall  till  majoritetens  budgetförslag.

Hans  Svensson  (V)  yrkar  bifall  till  majoritetens  budgetförslag.

Mikael  Lindberg  (C)  yrkar  bifall  till  majoritetens  budgetförslag.

Jan-Erik  Svensson  (AA)  yrkar  bifall  till  alvesta  alternativets

budgetförslag.

Fredrik  Jonsson  (SD)  yrkar  bifall  till  sverigedemokraternas

budgetförslag.

Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  bifall  till  moderaternas,  liberalernas  och

kristdemokraternas  budgetförslag.

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  yrkar  bifall  till  moderatemas,

liberalernas  och  kristdemokraternas  budgetförslag.

Ulf  Larsson  (L)  yrkar  bifall  till  moderaternas,  liberalernas  och

kristdemokraternas  budgetförslag.

Beslutsgång

Ordförande  finner  att  det finns  fyra  budgetförslag.  Det  första  är

majoritetens  budget,  det  andra  är sverigedemokraternas  budget,  det

tredje  är alvesta  alternativets  budget  och  det fjärde  är moderaternas,

liberalernas  och  kristdemokraternas  budget.  Ordförande  ställer  de

fyra  förslagen  mot  varandra  och  finner  per  acklamation  att

kornmunstyrelsen  beslutar  att  bifalla  majoritetens  budget.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att:

1.  För  god  ekonomisk  hushållning  fastställs  för  Alvesta  kornmun

de tre ledningsprocesserna  och  fyra  verksarnhetsprocesserna

tillhörande  resultatmål  enligt  förslaget  i Mål  och  Budget.

2.  Om  det  uppstår  konflikt  mellan  ekonomiskt  ute  i budget

och  mål  ska styrelsen/nämnderna  agera  och  prioritera  så att

budgetramen  inte  överskrids  Om  de av kornrnunfiillmäktige

antagna  målen  inte  kan  uppfyllas  ska detta  prövas  av

fullmäktige.

3. Budget2020utgårfrånoförändradskattesatsom21:42per

skattekrona.

JusteringFsign, z(,-=-l Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

20"1 9-06-04

4.  Driftbudget  år 2020  till  nämnder  och  styrelser  uppgår  enligt

nedan:

Driftbudget  2020  (tkr)

70 224

49 160

443 788

le 213 664

339 555

49 024

ting  200

nderna  1 165  615

1 177 615

12  000

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Kultur-  och  fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Nämnden  för  arbete  och  läranö

Omsorgsnämnden

Samhä11sbyggnadsnämnden

Nämnden  för  myndighetsutöw

Summa  nettokostnader  nämi

Gemensam  finansierinz

Årets  resultat

Anslagen  i driftbudgeten  till  nämnder  och  styrelser  fastställs

med  ett  nettoanslag  (verksamhetens  kostnader  minus

verksamhetens  intäkter)  per  nämnd/styrelse.  Kornmande

budgetomfördelningar  under  år 2019  som  är långsiktiga

påverkar  slutliga  driftramar  för  år 2020.

5.  Pre1iminärinvesteringsbudgetår2020medplan2021-2022

beslutas  enligt  förslaget  i Mål  och  Budget,  som  uppgår  totalt

till  86 miljoner  kronor  för  år 2020.  Investeringsbudgeten  utgår

ifrån  att  det  är  kornrnunfullmäktige  som  beslutar  nämndernas

investeringsramar.  Slutligt  förslag  investeringsbudget  för  år

2020  med  plan  2021-2022  beslutas  i november.  För  nämnden

för  samhällsplanering  beslutar  kornmunfullmäktige  ramar  för

olika  kategorier  av  investeögar.  Kornrnunfullmäktige  beslutar

även  om  enskilda  projekt  om  10  miljoner  kronor  och  därutöver

medan  kornrnunstyrelsen  beslutar  om  enskilda

investeringsprojekt  understigande  10  miljoner  kronor.

Kornrnunstyrelsen  kan  omdisponera  investeringsanslagen

mellan  nämnder  under  år 2019.

6.  Fastställa  resultat-  respektive  balansbudget  för  år 2020  och

plan  2021-2022  för  kornmunen  enligt  Mål  och  Budget  och

därmed  anta  den  ekonomiska  flerårsplanen.

7.  Antaresultat-ochbalansbudgetförår2020ochp1an2021-

2022  för  VA-verksamheten  enligt  Mål  och  Budget.

8. Uppdratil1nämnderna/styrelsenattsenastden15november

2019  besluta  om  verksamhetsplan  med  internbudget  för  år

BeslutsexpedieringJusteögsmännens  sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

2020  för  information  till  kornmunfullmäktige  på

decembersammanträdet  2019.  Nämndernas  verksamhetsplaner

med  internbudgetar  ska  utarbetas  med  utgångspunkt  i

kommunfullmäktiges  budget  och  de närmare  anvisningar  som

utfördas  om  budgetarbetet  från  kommunstyrelsen

(kornmunledningsförvaltningen).  Nämndernas  uppdrag  avser

såväl  internbudget  för  drift  som  för  investeringar.  Nämnderna

ska i samband  med  beslut  om  verksarnhetsplan  även  fastställa

en internkontrollplan  för  2020  som  ska informeras  om  till

kornrnunfullmäktiges  decembersammanträde  2019.

9. Komrnunstyrelsen  bemyndigas  att under  2020  omsätta  lån

alternativt  ta upp  nya  lån  till  ett totalt  belopp  på  högst  520

miljoner  kronor.

IO. Uppdra  till  kornmunstyrelsen  att  besluta  om  centrala

strategiska  anslag  år 2020  under  gemensam  finansiering.

1l.  Uppdra  till  kornmunstyrelsen  att  besluta  om  mindre  justeringar

av 2020  års driftbudgetramar  nämnderna  emellan  av

budgetteknisk  karaktär.

12.  Borgensramar  för  bolagen  år 2020  beslut  av fullmäktige  i

november  2019.

13.  Nivå  på  borgen  för  föreningar  på totalt  5,5 miljoner  kronor

frånbeslutår2015kvarstår.  Komrnunstyrelsenkanvidbehov

besluta  om  utökning  av borgen  till  föreningar  med  ytterligare

totalt  2,5 rniljoner  kronor.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeågsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 89

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS  201  9/203.000

Sida
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Beslut  om  att  de  kommunala  bolagens  verksamhet  varit

förenliga  med  det  fastställda  ändamålet  och  inom

befogenheterna

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkommunstyrelsensarbetsutskott,dateradden14

maj  2019.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  23 april  2019

3. Intygförår2018AlvestaKornmunföretagAB

4. Intygförår2018AllboHusFastighetsAB

5. Intygförår2018AlvestaRenhållningAB

6. Intyg  för  år 2018  Alvesta  Utveckling  AB

7. Intygförår2018AlvestaEnergiAB

8. Intygförår20l8AlvestaElnätAB

9. Intygförår2018BredbandiVärendAB

10. Intyg  för  år 2018  Huseby  Bruk  AB

Redogörelse

Komrnunstyrelsen  ska, i enlighet  med  kommunallagen  bestärnmelser  i6

kap. l F3 2 st, i årliga beslut pröva om de kommunägda aktiebolagen
under  föregående  kalenderår  bedrivit  verksarnheten  i enlighet  med  det

fastställda  ändamålet  med  bolaget  och  att verksamheten  utförts  inom

ramen  för  de kommunala  bolagen.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att nedanstående  bolagsverksamheter  har

varit  förenligt  med  det  fastställda  kornmunala  ändamålet  och  utförts

inom  ramen  för  de kornmunala  befoget'föeterna;

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

Allbohus  Fastighets  AB,  Alvesta  Kommunföretag  AB,  Alvesta

Utveckling  AB,  Alvesta  Renhållnings  AB  samt  Huseby  Bruk  AB.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen,  Alvesta  Energi  AB,  Alvesta  Elnät  AB,

Bredband  i Värend  AB,  Allbohus  Fastighets  AB,  Alvesta

Komrnunföretag  AB,  Alvesta  Utveckling  AB,  Alvesta  Renhållnings

AB  samt  Huseby  Bruk  AB.

Justerin  s,i,g-p.C
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g 90

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS 2018/308.880

Svar  på  motion  (C)  om  meröppna  bibliotek

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den

14 maj  2019.

2. Kultur-  och  fötidsnämndens  protokoll,  daterad  den  8 april

2019.

3. Tjänsteskrive1sefrånku1tur-ochfritidsförvaltningen,daterad

den  7 mars  2019.

4. Utredning,  daterad  den  24 februari  2019.

5. Motion,dateradden3september20l8.

Redogörelse

Sven  Sunesson  (C)  föreslår  i en motion  som  inkom  den  3 september

2018  att  kultur-och  firitidsnämnden  ska  ritreda  förutsättningar  för  att

införa  meröppna  bibliotek  i Alvesta  kommun.

Meröppna  bibliotek  innebär  att  besökare  kan  använda  biblioteket

även  på kvällar  och  helger  när  det  inte  finns  personal  på plats.

Meröppet  iru'iebär  en utökad  tillgänglighet  till  biblioteken.

Yrkanden

Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  att

1.  Anse  motionen  besvarad  med  hänvisning  till  kultur-  och

fötidsförvaltningens  rapport  om  förutsättningar  för  att  införa

meröppna  bibliotek.

2. Gekultur-ochfötidsnämndeniuppdragattarbetavidaremedhur

meröppna  bibliotek  ska kunna  genomföras.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 91

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS 2019/064.000

Svar  på motion  (SD)  om  övervakningskameror

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  14

maj  2019.

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den  23 april  2019.

3. Motion,dateradden16januari20l9.

Redogörelse

Anette  Lindström  (SD)  föreslår  i en  motion  som  inkom  16  januari

2019  att  kornrnunen  i sarnråd  med  polisen  utreder  behovet  av  och

identifierar  lämpliga  platser  för  övervakningskameror  utornhus  i

Alvesta  kornmuns  fötorter.  Anette  Lindström  förslår  även  i sin  motion

att  kommunen  söker  tillstånd  för  att  sätta  upp  kameror  på de aktuella

ornråden  som  identifierats  som  lämpliga.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullrnäktige  besluta  att  anse

motionen  besvarad  med  hänvisning  till

kommunledningsförvaltningens  yttrande.

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullrnäktige

Justeögsmännens  si Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 92

Sommarlovskort

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS  2019/220.000

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den

14 maj  2019.

2. Tjänsteslaivelse  från  kornmun1edningsförva1tningen,  daterad

den  7 maj  2019.

Redogörelse

Region  Kronobergs  Trafiknämnd  har  vid  sarnmanträde  26 april  2019

beslutat  att  kornrnuner  i länet  kan  köpa  sommarlovskort  till

ungdomar  folkbokförda  i den  egna  komrnunen  födda  2001-2006

som  ger  kostnadsfött  resande  under  sornmaren  2019.

Respektive  kommun  som  beställer  sommarlovskort  2019  betalar  250

kr  exklusive  moms  per  kort.  För  Alvesta  kommun  innebär  det  en

kostnad  på cirka  370  tkr.  Kostnaden  föreslås  fördelas  mellan  lcultur-

och  fritidsnämnden  och  kornmunstyrelsen.  Kultur-och

fötidsnämnden  föreslås  finansiera  200  tkr  och  kornmunstyrelsen  200

tkr.

Yrkanden

Lars-Olof  Petersson  (S)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Jan-Erik  Svensson  (AA)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Hans  Svensson  (V)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Rose-Marie  Larsson  (S) yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Mikael  Lindberg  (C)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  att

1.  Samtliga  skolungdomar  födda  2001-2006  erbjuds  ett

sornrnarlovskort  för  resor  i Kronobergs  län

2. För  finansieringen  av sornmarlovskorten  överförs  200  tkr  från

kultur-  och  fötidsnämndens  budget,  samt  200  tkr  från

kornmunstyrelsens  anslag  för  övriga  strategiska  åtgärder  till

komrnunstyrelsen.

Justenngsmä7/7, s s)gn{l-)
t'a (i-)  1
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-04

3.  Uppdra  åt utbildningsförvaltningen  och  förvaltningen  för  arbete-

och  lärande  att  administrera  utdelningen  av sornmarlovskorten.

Protokollet  skickas  till

Utbildningsförvaltningen

Förvaltningen  för  arbete  och  lärande

Kultur-och  fötidsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

Justeringsmänner7s sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

14(31)



Kommunstyrelsen

KS 5 93

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS 2019/162.003

Revidering  av  reglemente  för  Kommunala

pensionärsrådet

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den

14  maj  2019.

2. Omsorgsnämndensprotokoll,dateradden15november20l8.

3. Tjänsteskrivelse  från  omsorgsförvaltningen,  daterad  den  25

oktober  2018.

4.  Reglemente  för  kornmunala  pensionärsrådet-  utkast.

Redogörelse

På Kommunala  pensionärsrådets  senaste  sarnmanträde,  8 oktober

2018  (j  7),  framfördes  förslag  från  rådet  om  att  kultur-  och

fritidsnämnden  borde  vara  representerad  eftersom  många  av de

frågor  som  nämnden  ansvarar  för  kan  röra  gnippen  pensionärer.  För

närvarande  finns  representation  i rådet  från  omsorgstfömnden  med

två  ordinarie  ledamöter  samt  personliga  ersättare  för  dessa  och  från

kommunstyrelsen,  nämnden  för  sarnhällsplaneög  och  nämnden  för

individ-  och  familjeomsorg  med  en ordinarie  ledamot  vardera  samt

personliga  ersättare  för  dessa.

Pensionärsrådets  reglemente  antogs  av kornmunfullmäktige  19

september 2012 (5 120). Behov finns därför att även göra ett antal
andra  uppdateringar  av  reglementet  då  bland  annat

nämndsorganisationen  ändrats  sedan  dess.

Yrkanden

Lars-Olof  Petersson  (S)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att  revidera

reglementet  för  kommunala  pensionärsrådet  i enlighet  med

ovanstående  förslag.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign

1""d7
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g 94

Attestreglemente

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS 201 9/210.003

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den
14 maj  2019.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornrnunledningsförvaltningen,  daterad
den 10 maj  2019.

3. Attestreglemente-  utkast.

Redogörelse

Kornmunledningsförvaltningen  har  utarbetat  ett förslag  till
revidering  av attestreglementet  för  Alvesta  kornmun.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  kornmunfiillmäktige  besluta  att

1.  Fastställa  nytt  attestreglemente  för  Alvesta  kornmun,  som

ersätter tidigare reglemente från 2005 (KF 2005 59).
2. Uppdra  till  nämnder/styrelser  att tillse  att  bestärnmelserna  i

reglementet  följs  och  att  tillämpliga  attestmoment  görs.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmär+ngns  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 95

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS 201 9/219.000

Beslut  om  samråd  för  nya  avfallsföreskriffer

Beslutsunderlag

1.  Protoko11frånkommunstyre1sensarbetsutskott,dateraddenl4

maj  2019.

2.  Tjänsteskrivelse  från  samhäl1sbyggnadsförvaltningen,  daterad
den  15 april  2019.

3. Avfallsföreskrifter  för  Alvesta  kornmun.

Redogörelse

Sarnhällsbyggnadsförvaltningen  har  tillsamrnans  med  Alvesta
renhållning  AB  (ARAB)  arbetat  fram  ett  nytt  förslag  till
avfallsföreskrifter.  De  nya  föreskrifterna  är uppdaterade  efter  det  nya
sorteringssystemet  med  gröna  och  röda  påsar  samt  förtydligande
ansvarsområden  och  handläggning  av olika  ärenden.  De  nuvarande

avfallsföreskrifterna beslutades 2007-09-25 83 74.
Kornmunen  ska  informera  om  utställningen  på  sin  webbplats  före
utställningstidens  början.  Infomationen  ska  innehålla  uppgift  om
förslagets  huvudsakliga  innebörd,  var  det  ställs  ut  samt  inom  vilken
tid  och  till  vem  som  synpunkter  ska  lämnas.

Under  sarnrådstiden  kornmer  kornmunen  även  ha två
informationsmöten  i kommunhuset,  en på  dagtid  och  en på  kvällstid,
där  tjänstemän  och  eventuellt  politiker  finns  på  plats  för  att
informera  om  det  nya  förslaget.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att  det  nya  förslaget  till  avfallsföreskrifter
skickas  ut  på  samråd  den  15 augusti  till  15 september.

Protokollet  skickas  till

Bygg  &  miljö

Justeögsmä]pp7ns "i.!'7i Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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mNorn'e"maunf
SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Kommunstyrelsen

KS 5 96 KS  201  9/1  63.730

Flytt  av  ansvar  för  Hagagården

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den 14
maj  2019.

2. Protokol1frånomsorgsnämnden,dateradden15november

2018.

3. Tjänsteskrivelse  från  omsorgsförvaltningen,  daterad  den 7
november  2018.

Redogörelse

Ansvaret  för  Hagagården  ligger  just  nu  under  Omsorgsnämnden.
Hagagården  drivs  i föreningsregi  och  används  enbart  av föreningar.
Detta  var  också  avsikten  från  donatom  och  ärendet  handlades  ay
dåvarande  Kulturnämnden  år 1966.

I hyresavtalet  från  2002  mellan  AllboHus  och  dåvarande
socialförvaltningen  beskrivs  verksarnheten  som  Föreningslokaler

"Pensionärernas  Hus".  I och  med  bildandet  av Kultur-  och
fritidsnämnden  ligger  frågor  som  rör  föreningsverksamhet  under
denna  nämnd  och  utanför  Omsorgsnämndens  ansvarsornråde.

Omsorgsförvaltningen,  samhä11sbyggnadsförvaltningen  och
förvaltningen  för  kultur-och  fötid  är överens  att  överföra  ansvaret  för
Hagagården  till  kultur-  och  fötidsnämnden  och
sarnhällsbyggnadsnämnden  enligt  förslaget  nedan.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att

1. Överföra  ansvaret  för  Hagagården  i Alvesta  från  omsorgsnämnden
till  sarnhällsbyggnadsnämnden  från  och  med  l september  2019.

2. Budget  för  förhynningen  överförs  med  delårseffekt  för  2019  och
helårseffekt  för  2020  och  framåt  på så sätt  att 100  tkr  förs  till
samhällsbyggnadsnämnden  för  tillsyn  och  städ.

3. Kultur-  och  fritidsnämnden  ansvarar  för  uthyming  av Hagagården.

Protokollet  skickas  till

Kultur-och  fötidsnämnden

Sarnhällsbyggnadsnämnden

Omsorgsnämnden

Justeringsmänneps Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 97

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS 201 9/234.000

Koncerngemensam  strategi  för  digitalisering,  bredband
och  IT

Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den  14  maj
2019.

2.  Tjänsteskrivelsefrånkornmun1edningsförvaltningen,dateradden13

maj  2019.

3.  Digita1iseringsstrategi-  utkast.

Redogörelse

Förslaget  till  digitaliseringsstrategi  är ett  styrdokument  för  både  kärn-
och  IT-verksarnheten  och  utgör  gninden  för  hur  arbetet  med  IT  ska
prioriteras  och  planeras.  Digitaliseringsstrategi  är en  långsiktig  plan,
vision  eller  framtida  mål  som  man  vill  uppnå  för  att  till  exempel
förbättra  sina  tjänster  mot  medborgare.  Den  pekar  ut  en  riktning  som
man  vill  att  kornmunen  skall  utvecklas  mot  och  är ett  långsiktigt
verktyg  eller  ramverk  för  att  underlätta  beslut  i det  kortare  perspektivet.
Del  3 behandlar  bredbandsstrategi.  Syfte  och  tillämpning  av strategin
ska  långsiktigt  stödja  kommunens  strategiska  mål.

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att

1.  godkänna  förslag  till  koncerngemensam  strategi  för  digitalisering,
bredband  och  IT

2.  uppdra  till  kornmunchef  att  påbörja  arbetet  med  framtagande  av  en
handlingsplan  för  genomförande

3.  ge kommunstyrelsen  möjlighet  att  göra  mindre  justeringar  i
strategin.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 98

Digitaliseringssamordning

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS  201  9/246.000

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den 14
maj  2019.

2. Tjänsteslaivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad
den  29 april  2019.

Redogörelse

Digitalisering  av kommunernas  verksamheter  kan  och  måste  skjuta
fart,  såväl  i den  interna  verksarnheten  som  i leveranser  av
sarnhällsnytta  till  kornmuninvånarna.

I komrnunfullmäktiges  mål  och  budget  för  2019  med  plan  för  2020
och  2021 finns  en ny  post  "digitaliseringssamordning"  upptagen.
Den  bakomliggande  ambitionen  med  den  avsatta  resursen  är att
kornmunkoncernens  pågående  och  kornrnande  arbete  med
digitalisering  behöver  samordnas.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att

1.  godkänna  förslaget  om  insats  för  digitaliseringssamordning  2019

2. tillfölligt  överföra  300  tkr  från  anslaget  för  strategiska  åtgärder
till  kommun1edningsstaben  för  samordningsuppdraget  andra
halvåret  2019

3. i budgetarbetet  för  2020  beakta  behovet  av insatser  för
samordning  av digitalisering

Protokollet  skickas  till

Kornmunledningsstaben

Justeringsmätn)nensisign,e,7,
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 99

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS  201  9/218.040

Extra  budgettillskott  för  vuxenutbildningar  2019

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den 14
maj  2019.

2. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  arbete  och  lärande,
daterad  den  3 maj  2019.

Redogörelse

Anpassade  utbildningar  där  vi  kan  dra  nytta  av individers  tidigare
erfarenheter  och  kunskaper,  utan  att språket  blir  ett hinder,  kortar
avsevärt  utbildningstiden  och  minskar  den  akuta  kompetensbristen
inom  flera  välfördsornråden.

Det  finns  personer  som  nu  studerar  på SFI  och/eller  är aktuella  inom
ekonomiskt  bistånd  och/eller  AMA,  som  behöver  en
kompetensutveckling  för  att kunna  få ett arbete  och  bli
självförsörjande.  Då  det anställningsstöd  som  finns  är nystartsjobb
bedöms  deru'ia  anställningsform  kunna  kombineras  med  de
utbildningar  som  beskrivs  nedan.

Yrkanden

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

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  att

1.  Bevilja  434  400  kronor  för  måltidsbiträdesutbildningen  som
genomförs  under  hösten  2019

2. Bevilja  95 000  kronor  för  aVO-utbildning  på dari  med  start
hösten  2019,  medel  för  resterande  del av utbildningen,  med
200  000  kr  per  år, beaktas  i budget  2020

3. De  tilldelade  medlen  överförs  från  det  strategiska  kontot  till
förvaltningen  för  arbete-  och  lärande.

Protokollet  skickas  till

Förvaltningen  för  arbete  och  lärande

Ekonomiavdelningen

Justerinns spT,l(,) I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5100

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS 2019/217.040

Extra  budgettillskott  för  anställningsstöd

Beslutsunderlag

l.  Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den 14
maj  2019.

2. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  arbete  och  lärande,
daterad  den 3 maj  2019.

Redogörelse

Arbetsmarknadsanställningar  är ett viktigt  instrument  för  att  kunna
stötta  de medborgare  som  står  utanför  den  reguljära
arbetsmarknaden.  Att  få sin  första  lön  eller  lön  efter  sin
rehabilitering  betyder  mycket  för  självkänslan  och  stärker  också
självförtroendet  samt  ett  viktigt  symbolvärde  för  både  familj  och
sarnhället  i stort.

Alvesta  Kommun  har  via  bland  annat  AMA  under  flera  år jobbat
framgångsrikt  med  dessa  anställningar  som  en möjliggörare  för
individer  och  ett  bra  verktyg  för  att sänka  kostnader  på Ekonomiskt
bistånd.  Det  nu förändrade  budgetläget  på Arbetsförmedlingen  gör
att  det  har  införts  ett  stopp  på  extratjänster  och  även
introduktionsanställningar.  Detta  medför  till  viss  del en problematik
på  AMA  som  har  en hel  del  tjänster  som  bör  utföras  av lönearbetare,
bland  annat  Cityvärdar.

Idag  finns  en stor  gnipp  vuxna  som  saknar  både  det  svenska  språket
och  formella  betyg,  vilket  gör  att de inte  är fullt  anställningsbara.  För
AMAs  deltagare  har  85%  av deltagarna  gnindskolenivå  eller  lägre.

Med  anpassade  utbildningar  där  vi  kan  dra  nytta  av deras  tidigare
erfarerföeter  och  kunskaper  utan  att språket  blir  ett  hinder  kortar
avsevärt  utbildningstiden  och  minskar  den  akuta  kompetensbristen
inom  flera  välfärdsområden.  För  AMAs  deltagare  är målet  att
antingen  bli  anställd  eller  uppnå  en nivå  som  möjliggör  att  det  kan  ta
tillgodogöra  sig  en yrkesutbildning.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  att

l. godkänna  förslaget  om  ovan  insatser  för  anställningsstöd
2. bevilja  1,5 mnkr  från  anslaget  för  strategiska  åtgärder  till
förvaltningen  för  arbete-  och  lärande  för  insatser  riktade  mot
beskrivna  målgnupp.

Justeringsmännqns  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-04

3. föra  över  beviljat  belopp  från  strategiska  kontot  till  förvaltningen

för  arbete-  och  lärande.

Protokollet  skickas  till

Förvaltningen  för  arbete  och  lärande

Ekonomiavdelningen

Justeögsm4pnens si Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS5101

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS  201  9/028.000

Remissvar  angående  nya kostnadsutjämningssystemet

Beslutsunderlag

1. Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterad  den 14
maj  2019.

2. Remiss  svar,  daterad  den  29 april  2019.
3. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad

den  29 april  2019.

4. Utredning,  daterad  den  25 april  2019.

Redogörelse

Samtliga  komrnuner  har  fått en inbjudan  att lämna  synpunkter  på
Betänkandet  SOU  2018:74  "Lite  mer  lika",  översyn  av
kostnadsutjämningen  för  kommuner  och  landsting.  Remissvaren  ska
ha inkommit  till  Finansdepartementet  senast  den 17 maj 2019.

Alvesta  kornmun  instärnrner  i f"örslaget  om  översyn  av
kostnadsutjämningen  med  ikraftträdande  1 januari  2020.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att

1. Anta  kornmunledningsförva1tningens  yttrande  som  sitt  svar
2. Oversända  förslag  till  yttrande.
3. Paragrafen  justeras  omedelbart.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justeringsmärufens  sign

fl)'-Tha-t
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

24(31  )



Kommunstyrelsen

KS 5102

Lekpark  i Moheda

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS 2019/255.332

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,  daterad
den  22 maj  2019.

Redogörelse

Lekparken  anläggs  på del  av kornmunens  fastighet  Moheda  4:206,
Borslövsvallen.  Intresseföreningen  har  tecknat  ett  nyttjanderättsavtal
på marken  och  investerar  i lekutrustning  och  ansvarar  för  framtida
tillsyn  av lekparken.  I Moheda  centrum  finns  idag  ingen  lekplats.  Den
föreslagna  lekplatsen  kan  därmed  utgöra  ett tillskott  i tätorten.  En
investering  på knappt  3,1 mkr  är beräknad  och  merparten  av utgiften
avses  täckas  genom  medel  från  jordbruksverkets  landsbygdsprogram,
som  länsstyrelsen  administrerar.

För  att  projektet  ska gå vidare  och  kunna  beviljas  medel  från  externa
parter  finns  ett  preliminärt  löfte  från  kommunen  att  kommunen  kan
stötta  projektet.  Det  som  behövs  i det  här  skedet  är dels  ett  lånelöfte
för  pengar  för  viss  tid  innan  stöd  från  landsbygdsprograrnmet  betalas,
dels  ett faktiskt  bidrag  från  komrnunen.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  att

1.  Förbinda  sig  om  ett lånelöfte  på högst  3,1 rnkr  till  Moheda
Intresseförening  för  ny  lekpark  i Moheda.  Utlåningen  fönitsätter
att  bidrag  beviljas  från  externa  parter  och  avser  tid  till  dess att
bidragen  betalas  till  föreningen

2. Bevilja  ett bidrag  på 173 tkr  till  hitresseföreningen  för  lekparken
på villkor  att  föreningen  får  positivt  besked  om  annan  extern
finansiering  enligt  planering.  Komrnunens  bidrag  finansieras  ur
budgeten  för  övriga  strategiska  åtgärder  2019.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Moheda  intresseförening
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS  201  9/1  34.042

Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per  mars
månad  2019

Beslutsunderlag

1. Protokol1frånkornmunstyre1sensarbetsutskott,dateradden14

maj  2019.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad
den 16 april  2019.

3. Månadsrapporter.

Redogörelse

I rapporten,  som  baseras  på utfallet  till  och  med  sista  mars,  framgår
att närnnderna  prognostiserar  ett underskott  på drygt  30 miljoner
kronor.  Gemensam  finansiering  och gemensarnma  nettokostnader,
visar  ett  prognostiserat  överskott  totalt  på knappt  1l  miljoner  kronor.
Detta  innebär,  netto,  att prognosen  per  2019-03-31  är ett underskott
på drygt  minus  19 miljoner  kronor.  Det  budgeterade  resultatet  för
2019  uppgår  till  10 miljoner  kronor  vilket  betyder  att resultatet
prognostiserastill  dggtminus  9mi1jonerkronorför20l9.  Ettnegativt
resultat  kräver  enligt  komrnunallagen  återställande  av balans  under  de
tre kornrnande  året  2020-22.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  att godkänna  ekonomisk  månadsrapport
för  Alvesta  kommun  per  mars  månad.

Protokollet  skickas  till

Ekonorniavdelningen

!ilgIl Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS  201  9/231  .042

Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per  april
månad  2019

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad
den 16 maj  2019.

2. Månadsrapporter.

Redogörelse

I rapporten,  som  baseras  på utfallet  till  och  med  sista  april,  framgår  att
nämnderna  prognostiserar  ett underskott  på drygt  29 miljoner  kronor.
Gemensam  finansiering  och gemensarnrna  nettokostnader,  visar  ett
prognostiserat  överskott  totalt  på drygt  Il  miljoner  kronor.  Detta
innebär,  netto,  att prognosen  per 2019-04-30  är ett underskott  på
knappt  minus  18 miljoner  kronor.  Det  budgeterade  resultatet  för  2019
uppgår  till  IO  miljoner  kronor  vilket  betyder  att  resultatet
prognostiseras  till  knappt  minus  8 miljoner  kronor  för 2019.  Ett
negativt  resultat  kräver  enligt  kornmunallagen  återställande  av balans
under  de tre  kornmande  året  2020-22.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att godkänna  ekonomisk  månadsrapport
för  Alvesta  kornmun  per  april  månad.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

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  sarnrna  rättsverkan  som

nämndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska redovisas

till  nämnden.

Sedan  komrnunstyrelsens  senaste  sarnmanträde  har  följande

delegationsbeslut  fattas  inom  komrnunstyrelsens  verksarnhetsornråde

Kommunstyrelsens  ordförande  har  fattat  följande  beslut:

*  Delegationsbeslutl/2019:ÖverföringavslutligbudgetförIT-

modellen  från  Utbildningsnämnden  till  nämnden  för  arbete  och

lärande,  daterad  den 13 maj  2019.

Ekonomichefen  har  fattat  följande  beslut:

@ Delegationsbes1ut5/2019:Tecknasborgensåsomföregen

skuld  gällande  Allbohus  Fastighets  AB,  daterad  den 15 maj

2019.

Beslut  fattade  av upphandlingschef  framgår  av medföljande  bilaga.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.
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Sammanträdesdatum

2019-06-04

KS 2019/027.020

Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik

Beslutsunderlag

1.  SjukfrånvarostatiskförA1vestakommunperapri1månad2019.

Redogörelse

Kommunstyrelsen  delges  information  om  sjukfrånvarostatistik  per
april  månad  2019.

För  komrnun1edningsförvaltningen  och  förvaltningen  för  arbete  och
lärande  minskar  i sjukfrånvaron,  vilket  kan  kopplas  till  minskning  av
personal.  På gnind  av förflyttning  av medarbetare  på Allbo  lärcenter
från  utbildningsförva1tningen  till  förvaltningen  för  arbete  och  lärande
så sänker  förvaltningen  för  arbete  och  lärande  sin sjukfrånvaro  och
sjukfrånvaron  för  utbildningsnämnden  ökar.  Det  blir  ökad
sjukfrånvaroien  del  förvaltningar  under  perioden  januari-februari,
när  det  sprids  som  mest  fall  av vinterkräksjuka  samt  influensa.

Beslut

Komrnunstyrelsen  noterar  informationen.
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Meddelanden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Redogörelse

Följande  meddelanden  delges  kornrnunstyrelsen:

*  Kommunassurans  Syd Försäkrings  AB-  styrelsens  uttalande  om

verksarnheten

@ Medborgarlöfte

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.
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Kommunstyrelsen
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Övriga  ärenden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  någon  av dess ledamöter
har  någon  övrig  fråga  som  de vill  aktualisera  på dagens
sarnmanträde.

Jan-Eric  Svensson  (AA)  tar  upp  frågan  om näringslivet  i Alvesta
kornrnun  och  att Liljasbil  lägger  ner  och  många  kornmer  att förlora
sina  jobb.  Ordföranden  svarar  att kommunledningen  tycker  att det  är
jättetråkigt  men  kommunen  har  inte  möjlighet  att  gå in  då det  är ett
privat  företag.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.
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