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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Kommunstyrelsen

Plats  och  tid Den  15 oktober  2019,  klockan  09:00-12:10

Sarnrnanträdesrummet  Salen,  Centralplan  1, Alvesta  kornmun

Justerade paragrafer H5 I 35154

Sida
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Paragrafema behandlades i följande ordning: 5j 136-141, 83 149, FB 144, 55
142-143, gg 145-148, 5% 150-154.

Ajournering mellan F3 139 och fl 140 klockan 09:43-10:00 samt i S, 141
klockan  10:50-11:00.

Beslutande

ledamöter

Ej tjänstgörande

ersättare

Utses att justera

Övriga deltagare

Per Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Haraldsson  (C)  1 :e vice  ordförande

Thomas  Johnsson  (M)  2:e vice  ordförande

Frida  Christensen  (S)

Rose-Marie  Larsson  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Mikael  Lindberg  (C)

Hans  Svensson  (V)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Ulf  Larsson  (L)

Fredrik  Jonsson  (SD)

Jan-Eå  Svensson  (AA)

Juan-Carlos  Moreno  (AA)  ersätter  Lars-Olof  Franz6n  (AA)

Christer  Brincner  (KD)

Matz  Athley  (M)

Sebastian  Ohlsson  (S)

Lavinia  Strömberg  (S)

Björn Tisjö (M) 55 136-145
Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)

Thomas  Haraldsson  (C)

Carnilla  Holmqvist,  komrnunchef

Sandra  Mowide,  kommunsekreterare

Ola Agermark, näigslivsansvarig  el 139
AnnaRosander, ekonornichef 5% 141-142, Fg 144

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Tid och plats  för

justering
Den 15 september  2019 klockan  16:00  på

komrnun1edningsförva1tningen  i Alvesta  kommun

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Thomas  Haraldsson  (C)

Anslagsbevis

Protokollet  för  komrnunstyrelsens  möte har  justerats.  Justeringen  har  tillkännagivits
genom  anslag  på kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  trden

Förvaringsplats

Underskrift

Kommunstyrelsen

2019-10-15

2019-10-17  -2019-11-07

Alvesta  kommun

Mowide
Utdragsbestyrkande

Justeågsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 136

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Sida
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Ordföranden  frågar  kornmunstyrelsen  om utskickad  dagordning  kan
godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnmanträde:

Närvaro

Val  av justerare

Fastställande  av dagordning

hiformation  från  ordföranden

Information  från  kornmunchef

hiformation  firån  näringslivsansvarig

Beslut  om  komrnunstyrelsens  delårsrapport  2019
Beslut  om  Alvesta  komrnuns  delårsrapport  2019

9. Samordning  av stöd-  och  serviceprocesser  inom  Alvesta  kommun
10. Stynnodell  och  översyn  av kornrnunala  styrdokument
1l.  Beslut  om  nya  investeringsramar  för  nämnderna
12. Svar  på motion  (SD)  om  återvändande  IS-terrorister
13. Svar  på  motion  (KD)  om  barnomsorgspeng

14. Svar  på motion  (SD)  om  att undersöka  hur  elevers  betyg  påverkas  av lärares
sjukfrånvaro

15. Svar  på motion  (KD)  om  att införa  vårdserviceteam
16. Uppföljning  av obesvarade  motioner
17.  Uppdrag  om  ny  avfallsplan  för  åren  2020-2030
18. Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

19.  Redovisning  av sjukfrånvarostatistik

20. Meddelanden

21. Övriga  ärenden

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  ordförandens  förslag  till
dagordning.

Justemgsmännens  sign  Beslutsexpediering
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Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Kommunstyrelsen

KS 5137 KS 201 9/014.000

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Ordföranden  informerar  kornmunstyrelsen  om  pågående/aktuella
ärenden  inom  kommunen.  Kornrnunstyrelsen  infortneras  bland  annat
om:

*  Inkomrnen  information  om  en eventuell  stämningsansökan

angående  anställningen  av den  tidigare  kommunchefen.

*  Rivningen  av  husen  på  Rönnedal.

*  Den  14  oktober  hölls  ett  ägarsamråd  för  Wexnet  AB.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Juste*gsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-15

Kommunstyrelsen

KS  g 138 KS  2019/015.000

Information  från  kommunchef

Redogörelse

Kornmunchefen  informerar  kornmunstyrelsen  om  pågående/aktuella
ärenden  inom  kornmunen.  Kornmunstyrelsen  informeras  bland  annat
om:

*  En  ny  förvaltningschef  för  omsorgsförvaltningen  har  anställts.
Hon  heter  Anneli  Loberg  och  påbörjar  sin  tjänst  den 1 januari
2020.

*  I april  år 2020  löper  chefsförordnandet  ut för  vår  nuvarande

utbildningschef.  Förordnandet  kornrner  inte  att förlängas.
Utbildningschefen  har  utöver  chefsförordnandet  en

gnindanställning  som  löper  på. Han  kommer  därför  att erbjudas
andra  arbetsuppgifter.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

JusteÖgsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

KS  g 139 KS 201  9/186.i40

Information  från  näringslivsansvarig

Sida
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Redogörelse

Näringslivsansvarig  informerar  komrnunstyrelsen  om  pågående/aktuella
ärenden  inom  närings1ivsavdelningen.  Kornmunstyrelsen  informeras
bland  annat  om:

*  Rundbordsfrukostar

*  Företagsbesök

*  Nyhetsbrev

*  Sociala  medier

*  Dialoger

*  Utbyte  med  Ljungbys  näringsliv

@ Insikt-  och  ökad  information

*  Workshop  om  service  och  bemötande  tillsamrnans  med  bygg-  och
miljö

*  Tillgång  till  verksamhetsmark  och  lokaler

*  Resultatet  från  Svenskt  Näringslivs  rankning  om  företagsklimatet
i Alvesta  och  länet.

Näringslivsansvarig  informerar  också  om  att alla  näringslivschefer  i länet
träffas återkornmande en gang varie månad för att försöka arbeta över
kornrnungränserna  och  delge  varandra  information.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeigsmännens  sigr+ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KSg140

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-15

KS 201  9/289.042

Beslut  om  kommunstyrelsens  delårsrapport  2019

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 1 oktober  2019
2. Tjänsteskrive1sefrånkornrnun1edningsförva1tningen,daterad

den  23 december  2019

3. De1årsrapportförkornmunstyre1sen,daterad30september20l9

Redogörelse

Målen  för  kornmuristyrelsens  verksamheter  bygger  på de av
kornmunfullmäktige  angivna  målen  i Budget  2019  med  plan  2020-
2021  och  Verksamhetsplan  med  internbudget  2019  som  är beslutad
för  kornrnunstyrelsen.  Bedömning  av målen  för  2019  görs  samt
resultat  och  händelser  inom  fokusområdena  beskrivs.

Under  2019  har  kornmun1edningsförvaltningens  förvaltningsintema
arbete  fortsatt  att  vara  inriktat  på att  skapa  helhet  och  koncernfönk
samt  att  lägga  gnunden  till  fortsatt  arbete  med  service-,  bemötande-
och  värdegnindsfrågor.

Prognos  för  helåret  2019  för  de verksamheter  som  redo'visas  under
kommunstyrelsen  uppgår  ti1171,2  rniljoner  kronor,  vilket  innebär  en
positiv  budgetavvikelse  på 2,O miljoner  kronor.  Positiva  avvikelser
finns  inom  komrnunledningsstaben,  personalavdelningen  och  IT-
avdelningen.  Ekonomi-  och  upphandlingsavdelningen
prognosticerar  ett  noll-resultat  och  det  kornmunövergripande
prognosticeras  få en negativ  avvikelse.  Prognosticerad
budgetavvikelse  för  investeigar  ärpositiv  med  2,O rniljoner  kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  delårsrapportper  augusti
2019  för  kornmunstyrelsen.

Protokollet  skickas  till

Kornrnunchef

Ekonornichef

Justemgsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-15

Korriinunstynefbem.

KS5141 KS 201  9/2-90.042

Beslu&  om  AIVesta  kornrnups  d'elårsrapport;  2(119i il

Besjutsunderlag.

1.  DelårsrapportförA1vestakommunperaugustimånad2019

(version  31), daterad  den  9 oktober  2019

2. Arbetsutskottetsbeslut,dateratden1oktober2019  ' "  h
3, Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,

daterad  den 7 oktober  2019

4. De1årsrapportförA1vestakommunperaugustimånad2019,

daterad  den 8 oktober  2019

Redogörelse

Kornrnun1edningsförvaltningen  överlämnar  delårsrapport  augtisti
2019  med  helårsprognos  upprättad  utifrån  lag  (2018:587)  om
komn'iunal  bokföring  och  redovisning.  I delårsrapporten  ska  det
finnas  en samlad  bedömning  av om  målen  för  god  ekonomisk
hushållning  uppnås  samt  bedömning  av resultat  enligt  balanskravet
utifrån  helårsprognosen.  Delårsrapporten  ska granskas  av revisorerna
som  ska bedöma  om  resultatet  i delårsrapporten  är förenligt  med  de
mål  som  fullmäktige  beslutat.

Kommunen  förväntas  inte uppnå balanskravet

Efl:er  åtta  månader  redovisar  Alvesta  kommun  ett  positivt  resultat  på
60 Mkr.  Utfallet  per  augusti  2019  motsvarar  en budgetavvikelse  på
56 Mkr,  Medannämndernas  utfall  visar  ett  underskott  mot  budget
om  IO Mkr  ger  gemensam  finansieög  ett  utfall  som  överstiger
periodens  budget  med  66 Mkr.  Det  stora  överskottet  Mrrör
framförallt  från  att numera  placerade  pensionsmedel  skan  redovisas
till  marknadsvärde  istället  Br  anskaffningsvärde  (42  Mkr)  men
också  att  gemensamma  strategiska  kostnader  inte  bedöms  falla  ut
enligt  budget.  Exempelvis  ej oappnådd  men  beräknad  volymökning  i
skolan,  lägre  kostnader  för  avskrivningar  samt  en hyresreduktion  för
verksamhetsloka}er.

Helårsprognosen  för  år 2019  indikerar  vid  oförändrat  värde  på
placerade  pensionsmedel  ett  positivt  helårsresultat  på  knappt  19  Mkr
för  kommunen,  vilket  är 9 Mkr  högre  än budget.  Nämnderna
prognostiserar  förhelåret  ett underskott  (-48  Mkr)  och  gemensam
finansiering  ett överskott  (+57  Mkr).  Jämfört  med  tidigare  upp-
följningar  har  rämnder  som  prognosticerat  underskott  för  helåret
stadigt  försämrats.

Justeigsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Förväntad  hög  nivå  på investeringarna

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Sida
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Årets investeringsbudget  uppgår  efter  överföringar  från  året innan  till
147  Mkr.  Under  årets  åtta  första  månader  uppgår  investeringsutgiften
till  55 Mkr.  Prognosen  för  hela  2019  är att investeringar  för  totalt
knappt  IOO Mkr  kornmer  genomföras  under  året.

Nämnderna  har  fortsatta  negativa budgetawikelser

De större  negativa  budgetavvikelserna  finns  inom  omsorgsnämnden,
utbildningsnämnden  samt  nämnden  för  arbete  och  lärande.
Beträffande  omsorgsnämnden  beror  underskottet  ihuvudsak  på
ökade  kostnader  för  särskilda  boenden,  inklusive  Bryggaren,
volymökning  i hemtjänsten  samtidigt  med  högre  kostnader  inom
funktionsstöd.  Nämnden  för  arbete-  och  lärandes  underskott  beror
framförallt  på  högre  kostnader  för  ekonomiskt  bistånd,  dyrare
placeringar  än förväntat  och  vuxenutbildningens  högre
personalkostnader  i kombination  med  läge  intäkter  från  både
skolverket  och  migrationsverket  än budgeterat.  Inom  utbildnings-
nämnden  uppvägs  inte  ökade  personalkostnader  i gnind-  och
förskola  av positiva  poster  på vissa  högre  intäkter.

Målen för  god  ekonomisk  hushållning  förväntas  delvis  uppfyllas

Sarnmantaget  är bedömningen  efter  åtta  månader  att  kravet  på god
ekonomisk  hushållning  delvis  kommer  att  uppfyllas  för  år 2018
samtidigt  som  balanskravet  inte  nås. Största  utmaningen  framöver
kvarstår  som  tidigare,  det  vill  säga att stärka  den ekonomiska
ställningen  för  att  möjliggöra  fortsatt  långsiktig  hållbar  utveckling
inom  samtliga  fokusområden.

De kommunala  bolagen

Bolagen  och  räddningstjänstförbundet  tillsarnrnans  med  kommunen,
redovisar  efter  åtta  månader  ett  utfall  på 78 Mkr,  som  är klart  särnre
än motsvarande  period  2018  (105  Mkr).  Särskilt  AllboHus  Fastighets
AB  visar  ett  klart  lägre  resultat  för  2019,  detta  'förklaras  till  viss  del
av hyresreduktion  för  verksamhetslokaler  som  gynnar  kommunens
kostnadsläge  för  strategiska  kostnader.

Yrkanden

l.  Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  att kommunstyrelsen  beslutar  att ge
komrnunchefen  i uppgift  att samordna  och  följa  upp  de
åtgärdsplaner  som  nämnderna  ska återrapportera  till
kommunstyrelsen  i november  i enlighet  med  kommunstyrelsens
beslut  den 10  september  2019  för  bästa  möjliga  koncernnytta.

Justeögsmännens  sign
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Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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2. Thomas  Johnsson  (M)  m.fl.  har  inkommit  med  ett skriftligt

tilläggsyrkande  till  det  ritskickade  förslaget.  Thomas  Johnsson  (M)

yrkar:

1)  Att  omgående  utveckla  arbetet  med  prognostiseringen  i syfte  att fi

snabbare  och  tillförlitliga  prognoser

2)  Att  bättre  synkronisera  kommande  prognoser  med  kornmunstyrelsens

sammanträden

3)  Att  inköpet  av det  nya  beslutsstödsystemet  påskyndas

4)  Att  undersöka  att  kommunens  inköpspolicy  efterlevs

5)  Att  inköpsstopp  omedelbart  införs  (med  undantag  av de löpande

inköpen  som  är nödvändiga  för  den dagliga  verksamheten)

6)  Att  anställningsstopp  omedelbart  införs

7)  Att  undersöka  vilka  omstniktureffigar  i verksamheten  som  är möjliga

8)  Att  de nämnder  som  har  en negativ  prognos  inkommer  till

kommunstyrelsen  i november  med  åtgärdsplaner,  både  på kort  och  lång

sikt,  hur  de ska få ekonomin  i balans  (se beslut  i KS  2019-09-10)

9)  Att  dessa  nämnder  under  året  redovisar  på kornmunstyrelsen  hur  de på

sikt  ska kunna  återställa  underskottet  och  uppfylla  balanskravet

IO) Att  en intern  kontroller  tillsätts  för  att hjälpa  förvaltningarna  och

nämndema  samt  att  bevaka  att  ovanstående  beslut  genomförs.

3.  Thomas  Johnsson  (M),  Claudia  Crowley  Sörensson  (M),  Ulf

Larsson  (L),  Fredrik  Jonsson  (SD)  och  Jan-Erik  Svensson  (AA)

yrkar  bifall  till  Thomas  Johnssons  (M)  tilläggsyrkande.

Mötet  ajourneras  i tio  minuter  för  överläggningar

4. Per  Ribacke  (S)  yrkar  bifall  till  punkt  1, 2, 4 och  7 samt  avslag  till

punkt  3, 5, 6, 8, 9 och  10 i Thomas  Johnssons  (M)  tilläggsyrkande.

5. Thomas  Haraldsson  (C),  Hans  Svensson  (V)  och  Mikael  Lindberg

(C)  yrkar  bifall  till  det  utskickade  förslaget,  till  Thomas

Haraldssons  (C)  tilläggsyrkande  samt  till  punkt  1, 2, 4 och  7 i

Thomas  Jobnssons  (M)  tilläggsyrkande.

6. Thomas  Jobnsson  (M)  yrkar  bifall  till  punkt  1 och  punkt  2 i det

utskickade  beslutsförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  det  är rätt  uppfattat  att det

finns  fyra  förslag  till  beslut  som  kommunstyrelsen  har  att  ta ställning

till:

l) Det  utskickade  beslutsförslaget

2)  Thomas  Haraldssons  (C)  tilläggsyrkande  till  det  utskickade

beslutsförslaget

Justeringsttfönnens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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3)  Thomas  Johnssons  (M)  ändrings-  och  tiliäggsyrkande  till  det

utskickade  beslutsförslaget

4) Per Ribackes  (S)  bifallsyrkande  till  punkt  1, 2, 4 och  7 samt  avslag

till  punkt  3, 5, 6, 8, 9 och  10 i Thomas  Johnssons  (M)

tilläggsyrkande

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  det  är komrnunstyrelsens

mening  att besluta  i enlighet  med  det utskickade  beslutsförslaget  samt

Thomas  Haraldssons  (C)  tilläggsyrkande.  Via  acklamation  finner

ordföranden  att kornrnunstyrelsen  beslutar  att godkänna  det  utskickade

beslutsförslaget  samt  Thomas  Haraldssons  (C)  tilläggsyrkande.

Därefter  frågar  ordföranden  kornrnunstyrelsen  om  det  är

kornrnunstyrelsens  mening  att  besluta  i enlighet  med  Per Ribackes

(S)  bifallsyrkande  till  punkt  1, 2, 4 och  7 iThomas  Johnssons  (M)

ändrings-  och  tilläggsyrkande.  Via  acklamation  finner  ordföranden

att  kornmunstyrelsen  har  beslutat  i enlighet  med  Per  Ribackes  (S)

bifallsyrkande  till  punkt  1, 2, 4 och  7 i Thomas  Johnssons  (M)

ändrings-  och  tilläggsyrkande.

Efter  att  ovan  beslut  har  fattats  konstaterar  ordföranden  att

komrnunstyrelsen  har  kvar  att  besluta  om  resterande  punkter  i

Thomas  Johnssons  (M)  ändrings-  och  tilläggsyrkande,  det  yill  säga

punkterna  3, 5, 6, 8, 9 och  IO. Ordföranden  frågar  därför

kommunstyrelsen  om  kornmunstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  Per

Ribackes  (S) avslagsyrkande  eller  Thomas  Johnssons  (M)  ändrings-

och  tilläggsyrkande.  Via  aqklamation  finner  ordföranden  att

kommunstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  Per  Ribackes  (S)

avslagsyrkande  till  punkterna  3, 5, 6, 8, 9 och  lO i Thomas

Johnssons  (M)  ändrings-  och  tilläggsyrkande.

Beslut

l.  Kornrnunstyrelsen  beshttar  att överlämna  delårsrapport  augusti

2019  med  helårsprognos  till  revisorerna  för  gtaanskning.

2. Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kommunfullmäktige  beslutar  att

godkänna  delårsrapport  augusti  2019  med  helårsprognos.

3. Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att ge

de nämnder  som  har  en negativ  prognos  i uppdrag  att ta fram  en

åtgärdsplan  för  att långsiktigt  uppfylla  kravet  på en budget  i balans.

4. Kommunstyrelsen  beslutar  att ge kornmunchefen  i uppgift  att

samordna  och  följa  upp  de åtgärdsplaner  som  nämnderna  ska

återrapportera  tiIl  kornmunstyrelsen  inovember  i enlighet  med

Juste*gsmännens sigr; l Beslutsexpediering
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kornmunstyrelsens  beslut  den IO septenföer  2019  för  bästa  möjliga
koncernnytta.

5. Kornrnunstyrelsen  beslutar  att omgående  utveckla  arbetet  med
prognostiseringen  i syfte  att få snabbare  och  tillförlitliga  prognoser.

6. Kornrnunstyrelsen  beslutar  att bättre  synkronisera  kommande
prognoser  med  kommunstyrelsens  sarnrnanträden.

7. Kornmunstyrelsen  beslutar  att  undersöka  att  kornmunens
inköpspolicy  efterlevs.

8. Kornmunstyrelsen  beslutar  att undersöka  vilka  omstniktureringar  i
verksarnheten  som  är möjliga.

Reservation

Thomas  Johnsson  (M),  Claudia  Crowley  Sörensson  (M),  Ulf  Larsson
(L)  och  Fredrik  Jonsson  (SD)  reserverar  sig  mot  kornrnunstyrelsens
beslut  om  att  avslå  punkt  3, 5, 6, 8, 9 och  IO i Thomas  Johnssons
(M)  ändrings-  och  tilläggsyrkande.

Protokollet  skickas  till

Kommunrevisionen

Kornrnunfullrnäktige

Kornmunchef

Justeögs,)männ? ign?,
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Tilläggsyrkande  till  ärende  nr  8 Delårsrapport

Bakgrund

Efter att ha tagit del av delårsrapporten per augusti och helårsprognosen per  sista december  vill

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna göra ett tilläggsyrkande till beslutsförslaget.

Anledningen är att Alliansen är allvarligt oroad över kommunens  ekonomi.  Vid första  genom-

läsningen av delårsrapporten kan man få bilden av att kommunens ekonomi ser god ut då resultatet

per augusti visar ett överskott på 60 mkr." Efter åtta månader redovisarAlvesta kommun  ett  positivt
resultat  på 60 Mkr."

En av anledningarna till att resultat ser bättre ut än vad det äri verkligheten,  är de nya redovisnings-

reglerna som anger att kommunen ska redovisa värdeökningen av placerade  pensionsmedel  istället

för anskaffningsvärdet, vilket  blir grovt missvisande  och detta  bör upplysas  om.

Anledningen till att vi är bekymrade över ekonomin är att  det proznostiserade  resultatet  för
nämnderna  per  sista december  visar  ett  minus  på 47,9 mkr.

Historik  i prognostiseringen

Visserligen har det funnits år då det verkliga resultatet har visat sig vara bättre  än höstprognoserna.

Historiskt sett så har det slagit fel åt bägge håll i prognostiseringen.  I dagens  rapport  är det  progno-

stiserade underskottet så stort, att även om en del skulle kunna hämtas  upp under  hösten,  kommer
troligen  underskottet  i årets resultat  att  bli rekordstort.

Det som oroar och är a!lvarligt, är de tre nämn6erna; Arbete- och lärande,  utbildnings-  och omsorgs-

nämndens sammanlagda underskott på 50 mkr. Det finns också en uppenbar  risk att  dessa nämnders

underskott kan öka och därmed dra på sig kostnader in i nästa budgetår. Någon möJighet att
tilläggsbudgetera  finns  inte  heller  i år, då det  saknas medel  till  detta.

Kommunens  uppsiktsplikt  och spårbarhet  i besluteten

Alliansen anser att kommunstyrelsen omgående måste ta krafttag vad gäller-kommunens  ekonomi.

Här finns ingen tid att förlora. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över  nämnderna  och det  är vårt

gemensamma ansvar som måste ligga till grund för beslutet. Det måste också finnas  en tydlig
spårbarhet  i de beslut  som kommunstyrelsen  tar.

Yrkande

Moderaterna,  Kristdemokraterna  och Liberalerna  yrkar  med anledning  av ovanstående  att;

* Att omgående  utveckla  arbetet  med prognostiseringen  i syfte  att  få snabbare  och

tillförlitligare  prognoser

* Att bättre synkronisera  kommande prognoser  med komrnunstyrelsens  sammanträden

*  Att  inköpet  av det  nya ekonomisystemet  påskyndas

*  Att  undersöka  att kommunens  inköpspolicy  eftedevs

* Att inköpsstopp omedelbart införs (med undantag av de löpande  inköpen  som är nödvändiga
för  den dagliga verksamheten)

*  Att  anställningsstopp  omedelbart  införs

*  AttundersökaviIkaomstruktureringariverksamhetensomärmöjliga

* Att de nämnder  som har en negativ prognos  inkommer  till  kommunstyrelsen  i november

med åtgärdsplaner, både på kort och på lång sikt, hur  de ska få ekonomin  i balans  (se beslut  i
KS 2019-09-10)

* Att dessa nämnder  under året redovisar  på kommunstyrelsen  hur  de på sikt ska kunna

återställa  underskottet  och uppfy1la  balanskravet

;'F I  -7,z



* Att en intern kontrollertillsätts  för att hjälpa förvaltningarna  och nämnderna samt att  bevaka

att  ovanstående  beslut  genomförs
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Samordning  av  stöd-  och  seiviceprocesser  inom  Alvesta
kommun

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 1 oktober  2019
2. Tjänsteskrivelsefrånkornrnun1edningsförvaltningen,dateratdenlO

september  2019

Redogörelse

Kornmunstyrelsen  är kommunens  ledande  politiska
förvaltningsorgan  som  ansvarar  för  hela  kornrnunens  utveckling  och
ekonomiska  ställning.  Enligt  kommunstyrelsens  reglemente  ska
kornmunstyrelsen  ansvara  för  utvecklingsfrågor  med  särskild  tonvikt
på  åtgärder  som  rör  arbetet  med  att effektivisera  adrninistrationen.

Under  de senaste  åren  har  kornmunens  processer  avseende  ekonomi-
och  persona1administration  centraliserats  alltmer  på gnund  av de
positiva  synergieffekter  som  en centralisering  medger.  Att  samordna
och  samutnyttja  resurser,  kompetens,  bygga  bort  sårbarhet  med  mera
ger  både  ekonorniska  och  verksarnhetsmässiga  fördelar  för  både  den
som  utför  arbetet  och  till  den  som  arbetet  levereras  till.
Kornmunledningsförvaltningen  ser nu  en möjlighet  att  ytterligare
arbeta  för  att samordna  komrnunens  samtliga  stöd-  och
serviceprocesser  i syfte  att förbättra  adrninistrationen  alltmer.

Alvesta  Kommunföretag  AB  har  den lO september  2019  beslutat  att
uppdra  till  bolagets  VD  att genomföra  samordning  och  centralisering
av  stöd-  och  serviceprocesser  inom  bolagskoncernen.

På arbetsutskottets  sammanträde  den  1 oktober  2019  informerade
komrnunchefen  om  att underlaget  och  konsekvensanalysen  redan  är
klar  och  kan  därför  presenteras  för  kommunstyrelsen  på dagens
sammanträde.  Kommunstyrelsen  informeras  bland  annat  om  tidplan
för  genomförande  och  vilka  vinster  och  utmaningar  en samordning
medför.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Ge komrnunchefen  i uppdrag  att samordna  och/eller  centralisera
stöd-  och  serviceprocesser  inom  kommunkoncernen.

Protokollet  skickas  till

Kommunchef

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Styrmodell  och  översyn  av  kommunala  styrdokument

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den I oktober  2019

2. Tjänsteskrive1sefrånkomrnunledningsförvaltningen,dateradden13

september  2019

Redogörelse

Kornmunstyrelsen  ska leda  och  samordna  arbetet  med  övergripande

mål,  riktlinjer  och  ramar  för  stytg  av den  kornmunala

verksarnheten.  Av  kornmunstyrelsens  reglemente  framgår  det  också

att  komrnunstyrelsen  har  iuppgift  att  reformera  det  kornrnunala

regelbeståndet.

Kommunledningsförvaltningen  ser ett  behov  av att  genomföra  en

översyn  av, och  förtydliga,  kornrnunens  stymodell.

Kommunkoncemen  behöver  också  få en bättre  översikt,  tydlighet

och  enkelhet  bland  de kornrnunala  styrdokumenten.  Ett  resultat  av en

bättre  struktur  och  förre  dokument  bör  kunna  bli  en effektivare

politisk  styming  där  nyckelorden  i stygen  "vad,  vem  och  hur"

tydliggörs.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  ge kornrnun1edningsförva1tningen  i

uppdrag  att:

l. Utarbeta ett förslag till  St3mnode11  för Alvesta kommun
2. Genomföra  en översyn  av och  bearbeta  kommunkoncernens

kornmunala  styrdokiunent

Protokollet  skickas  till

Kommunchef

Kanslichef

Justeigsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  nya  investeringsramar  för  nämnderna

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottetsbeslut,dateratden1oktober2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad  den
7 oktober  2019

Redogörelse

I samband  med  budgetarbetet  inför  Budget  2020  med  plan  2021-2022,
tydliggjordes  det  att  planerade  investeringsbudgetar,  tillsarnrnans  med  överförda
medel  för  2019  inte  skulle  kunna  genomföras.

Investeringsplaner  medför  att  avskrivningar  och  kapitalkostnader  bokas  upp  i
budgeten  och  det  är av vikt  att  dessa  blir  så korrekta  som  möjligt  och  inte  binder
medel  för  annat.  En  genomgång  av genomförda  investeringar  i relation  till
budgetar  visade  att näinnderna  i snitt  genomförde  ungefär  hälften  av budget.
Framöver  krävs  att  nämndernas  investeringar  håller  sig inom  det  som  kallas
självfinansieringsgraden,  det vill  säga upparbetade  resultat  plus  avskrivningar.
Detta  regleras  i Kornmunfullmäktiges  beslut  2018-09-25  ES) 96 Riktlinjer  god
ekonomisk  hushållning.

För  att  iu'iderlätta  och  säkerställa  investeringsprocessen  föreslås  att  varje  nämnd
tilldelas  en gnundram  för  investeringar  analogt  med  driftsramarna.  Det  gör  att
nämnderna  vet  hur  mycket  man  kan  planera  för  och  om  det  uppkornrner
investeögsbehov  som  avviker  från  det normala  får  nämnden  tydliggöra  sitt
ökade  behov  i budgetarbetet.  Nämnderna  måste  själva  prioritera  inom  given
ram,  vilket  ökar  nämndernas  ansvar  och  inflytande  jämfört  med  idag.  Som
tidigare  hanteras  projekt  överstigande  10 miljoner  kronor  av
kommunfullrnäktige.  Förslaget  berör  endast  investemgar  finansierade  genom
skattekollektivet.

Förslag  om  grundinvesteringsramar

I förslaget  nedan  till  gnindinvestenngsram  har  vi  tagit  hänsyn  till  att  kultur-  och
fritidsnämnden  tidigare  var  organiserat  under  kornmunstyrelsen,  att  IT-
investeringar  flyttats  från  förvaltningarna  till  kornrnunstyrelsen  och  överföringar
mellan  utbildningsnämnden  och  närffiden  för  arbete  och  lärande.  Vissa
justeringar  har  fatt  göras  för  att  hålla  totalbudgeten  för  2020  om  43 150  tkr.
Utöver  dessa  planeras  taxefinansierade  investeigar  inom  Vatten  och  Avlopp
för  47 300  tkr.  Det  finns  några  investeringar  som  inte  funnits  innan  som  gör  att
snittet  inte  går  att använda  på kommunledningsförvaltningen,  det  gäller  IT
kostnaden  för  datorer  och  kopiatorer  9 250  tkr.  Det  finns  även  f'ör 2020
undantaget  3 100  tkr  för  beslutsstöd  och  nytt  ekonomisystem,  dessa  pengar

Justeringsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande
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kornmer  fortsättningsvis  vara  strategiska  medel,  samt  250  tkr  som  ej är
utfördelade  som  i investeringsram  2020  ligger  på kornmunstyrelsen.

För  2021 och  2022  är investeringsutrymmet  totalt  ungeför  sarnma  som  för  2020
och  därmed  förslag  till  ramar.  Dessa  kan  förändras  beroende  på  totalt
ekonomiskt  utrymme,  genomförda  eller  tillkommande  investeringar  på  samma
sätt som  driftsbudgetar.

Förslagtill  investeringsram  2020  alla

talitkr

Verkställd  budgeti

genomsnitt  per  år"

Justerad

grundram

Grundram Ram  för

strategiska

medel

Total  ram

KOMMUNSTYRELSEN 1939 9 161 1l  100 3 350 14  450
KULTUR  OCH FRITI  DSNÄMNDEN 4 031 -31 4 00D 4 000
SAMH  ÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 19  581 -81 19  500 19  500
NÄMNDEN  FöR  ARBETE  OCH URANDE 580 20 600 600
UTBI LDNI  NGSNÄMNDEN 2 509 -9 2 500 2 500
OMSORGSNÄMNDEN 2159 -59 2 100 2 100
Totalt 30  800 g ooo 39  800 3 350 43  150
%enomsnitt  för åren 2015-2018, hänsyn taget till föflyttningar  mellan nämnd =r

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Fastställa  förslag  till  investeringsramar  för  nämnderna.
2. Kommunstyrelsen  kan  fatta  kompletterande  investeringsbeslut

kopplat  till  planerade  vid  årets  slut  ej genomförda  investeringar.
3. Kornmunchefen  får  i uppdrag  att aktualisera  investeögsdirektivet

utifrån  gällande  förutsättningar.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign
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Svar  på  motion  (SD)  om  återvändande  IS-terrorister

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 1 oktober  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  23 september  2019.

3. Motion  (SD)  om  återvändande  IS-terrorister

Redogöre1se

I en motion  som  inkom  den 22 mars  2019  föreslår  Anette  Lindström

(SD)  att kornmunfullmäktige  ska  besluta  om ett uttalande  som  i

huvuddrag  handlar  om  att den  som  deltagit  i, eller  understött,

terrorism  (till  exempel  återvändande  IS-terrorister)  inte  är välkomna

till  Alvesta  komrnun.  Motionären  föreslår  att  kornrnunen  inte  ska

betala  ut  försörjningsstöd,  hjälpa  till  med  bostad,  vuxenutbildning

eller  på annat  sätt  bidra  med  sarnhällelig  service.  Motionären  föreslår

också  att komrnunfullmäktige  ska  uppdra  till  samtliga  nämnder  och

styrelser  att  utarbeta  direktiv  som  förhindrar  att Alvesta  kommuns

ekonomiska  eller  personella  resurser  tas i anspråk  för  någon  typ  av

bistånd,  insats  eller  annat  till  återvändande  IS-terrorister  eller  andra

som  deltagit  i eller  stött  terrorism.

I tjänsteskrivelse  från  komrnun1edningsförvaltningen,  daterad  den  23

september  2019,  framgår  det  att  vad  gäller  försörjningsbidrag  har

alla  invånare  i Alvesta  komrnun  rätt  till  en ekonornisk  gnindtrygghet.

Enligt  socialtjänstlagen  (2001:453)  har  kornmunen  det  yttersta

ansvaret  för  att de som  bor  eller  vistas  i kornrnunen  får  det  stöd  och

den  hjälp  de behöver.  Ekonorniskt  bistånd  beviljas  om  behovet  inte

kan  tillgodoses  på annat  sätt. Socialtjänstlagen  (2001:453)  är en

ramlag  som  på ett övergripande  sätt  reglerar  kommunens

skyldigheter  och  medborgarnas  rättigheter.

Det  är förvaltningen  för  arbete  och  förande  som  har  at'mvar  för

prövningen  av ekonorniskt  bistånd  och  styrs  av lagen  och  de mål  och

riktlinjer  som  beslutas  av kornmunfullmäktige.  Det  finns  därmed

ingen  laglig  gnind  i att  göra  inskränkningar  i dessa  bedömningar

med  mer  än att  bedömningen  gnindar  sig  på farniljens  ekonorniska

förmåga  och  omständighetema  i övrigt.

Yrkanden

1.  Claudia  Crowley  Sörensson  (M),  Thomas  Johnsson  (M)  och  Ulf

Larsson  (L)  yrkar  bifall  till  första  att-satsen  imotionen,  yrkar

ändring  av andra  att-satsen  och  ett  tilfögg  enligt  nedan:

Justei'ingsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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2) Alvesta  kommun  upprättar  handlingsplan  för  mottagande  av
individer  där  det  finns  misstanke  av att man  deltagit  i terrorism.

Handlingsplanen  ska  gälla  för  samtliga  verksarnheter  inom  Alvesta
komrnun.

3) Bam  som  växer  upp  i extremistiska  rniljöer  har  uppenbara  skäl
för  ornhändertagande,  med  tvång  om  det  behöys.  Om  det  finns  risk
att anta  att barnet  växer  upp  till  radikalisering  behöver

utgångspunkten  vara  att barnet  har  skyddsbehov,  och  motsatsen  i
annat  fall  skall  ställas  utom  tvivel.  Barnets  rätt  till  en  trygg  och  god
uppväxtmiljö  behöver  sättas  i första  rummet.

2. Fredrik  Jonsson  (SD)  yrkar  bifall  till  motionen  samt  Alvesta
Alliansens  ändringsförslag.

3. Thomas  Haraldsson  (C),  Hans  Svensson  (V)  Mikael  Lindberg  (C),
Jan-Erik  Svensson  (AA)  och  Lars-Olof  Petersson  (S) yrkar  avslag
till  Claudia  Crowley  Sörenssons  (M)  m.fl.  tilläggsyrkande  och
yrkar  därmed  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  det är rätt  uppfattat  att det
finns  två  förslag  till  beslut  som  kommunstyrelsen  har  att ta ställning
till:

*  Arbetsutskottets  förslag

*  Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  m.fl.  ändringsyrkande

Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  via
acklamation  att  kornmunstyrelsen  har  beslutat  i enlighet  med
arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att avslå
motionen  i enlighet  med  kornmunledningsförvaltningens  yttrande.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Ändringsyrkande  till  motion  rörande  hantering  av IS återvändare  till  Alvesta  kommun

Den pågående  situationen  i gränsområdet  mellan  Turkiet  och Syrien  utgör  en betydande  risk  för  att  utländska
krigare  med  svenskt  medborgarskap  snart  är på väg till  Sverige  och eventuellt  Alvesta  kommun

Vi kan inte  borste  från  att  de kurdkontrollerade  IS-)ägren  i gränsområdet  kollapsar  och att  utländska  krigare
med  Svenskt  medborgarskap  söker  sig till  Sverige  och Alvesta  kommun.

Det  här  är människor  som vänt  Sverige  ryggen  och med våld stridit  mot  vår  demokrati  och frihet.  De utgör  ett
hot  mot  vår  säkerhet  och är oönskade  i Alvesta  kommun

Det  finns  ett  behov  av utarbetade  direktiv  om att  IS-återvändare,  eller  andra  personer  som  varit  involverade  iterrorism,  ska nekas  sådant  som försörjningsstöd,  hjälp  med bostad  eller  vuxenutbildning  om de kommer  tillAlvesta  kommun

Motivering

IS-terrorister  har  genom  sitt  agerande  vänt  sig mot  vårt  fria samhälle  och därmed  också förverkat  sina
möjligheter  att  få kommunens  hjälp.  Därför  bör  de inte  erhålla  stöd  av kommunen  i någon  form.
Våra  hederliga  skattebetalare  ska inte  betala  en krona  för  IS-återvändares  återetablering.

Om man  kommer  tillbaka  till  Sverige  ska man inte  mötas  av ett  paradis,  utan  av rättsstatens  fulla  kraft

Med  bakgrund  av ovanstående  yrkar  Alliansen;  Moderaterna,  Kristdemokraterna  samt  Liberalerna:

Att:  Alvesta  kommun  upprättar  handlingsplan  för  mottagande  av individer  där  det  finns  misstanke  av att  man
deltagiti  terrorism.  Handlingsplanen  skall gälla  för  samtliga  verksamheter  inom  Alvesta  kommun.

Att:  Barn  som  växer  upp i extremistiska  miljöer  har  uppenbara  skäl för  omhändertagande,  med tvång  om det
behövs.  Om det  finns  risk att  anta  att  barnet  växer  upp  till  radikalisering  behöver  utgångspunkten  vara  att
barnet  har  skyddsbehov,  och motsatsen  i annat  fall  skall ställas  utom  tvivel.  Barnets  rätt  till  en trygg  och goduppväxtmiljö  behöver  sättas  i första  rummet.
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Kommunstyrelsen

KS5146

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-15

KS  2019/242.710

Svar  på  motion  (KD)  om  barnomsorgspeng

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 1 oktober  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen,  daterad

den 20 augusti  2019.

3. Motion  (KD)  om  barnomsorgspeng

Redogörelse

I en motion  som  inkom  från  Christer  Brincner  (KD)  den 22 maj  2019

föreslås  kommunfullmäktige  besluta  att det  ska införas  en

barnomsorgspeng  i kommunen  som  föräldrar  kan  ansöka  om  för  att

möjliggöra  för  föräldrarna  att  vara  hernma  med  sina  barn  upp  till  att

barnet  är tre år. Barnomsorgspengen  föreslås  vara  6000  kronor  per

månad  och  ska räknas  som  en inkomst  och  vara  pensionsgdande.

Kommunledningsförvaltningen  konstaterar  att den  typ  av

"barnomsorgspeng"  som  omnämns  imotionen  inte  är en lagstadgad

rättighet.  I skollagen  (2010:800)  regleras  vilken  typ  av avgifter  som

kornmunen  har  rätt  att begära  från  enskilda  för  exempelvis  en

förskoleplats  samt  även  vilken  typ  av avgift  som  kornmunen  är

skyldig  att  tillhandahålla  andra  komrnuner  ellerprivata  utförare  för

en förskoleplats.  Dessa  regler  medger  dock  inte  att  kommunen  kan

ge bidrag  till  enskilda  personer,  utan  dessa  regler  avser  enbart

verksamheter  som  bedrivs  i enlighet  med  skollagen.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att  avslå

motionen  med  hänvisning  till  skollagens  regler  om  avgifter  samt

Riksdagens  beslut  om  att  avslå  motsvarande  motioner  på nationell

niVå.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeigsmånnens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS5147

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-15

KS 2019/060.606

Svar  på motion  (SD)  om  att  undersöka  hur  elevers  betyg

påverkas  av  lärares  sjukfrånvaro

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 1 oktober  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad

den 23 augusti  2019.

3. Motion  (SD)  om  att  undersöka  hur  elevers  betyg  påverkas  ay

lärares  sjukfrånvaro

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 17  januari  2019  föreslår  He16n  Nyd6n

(SD)  att  kommunfiillmäktige  beslutar  att  utreda  förutsättningarna  för

att  genomföra  en undersökning  om  huruvida  lärares  sjukfrånvaro

påverkar  elevernas  resultat  i skolan.  Motionären  hänvisar  till  att

Lärarförbundet  och  Sveriges  elevkårer  genomförde  en motsvarande

undersökning  år 2013  på  nationell  nivå.  Resultatet  från  den

undersökningen  visade  att både  meritvärdet  i årskurs  9 och  andel

som  slutför  gymnasieskolan  är lägre  i de kommuner  där  lärarna  har

hög  frånvaro.

I en tjänsteskrivelse  från  utbildningsförva1tningen,  daterad  den  27

maj  2019,  konstateras  det  att  en undersöling  likt  den  som  föreslås  i

motionen  kräver  långvariga  forskningsinsatser  som  både  kräver  tid

och  resurser.  För  att  utröna  sambandet  mellan  elevens  resultat  och

lärarens  sjukfrånvaro  krävs  bland  annat  längre  studier  av samma

elevgnipper.  Utbi1dningsförvaltningen  konstaterar  också  att det  inom

forskiögen  inte  finns  något  tydligt  orsakssamband  mellan  elevens

resultat  och  lärarens  sjukfrånvaro.

Utbildningsnämnden  har  yttrat  sig  i ärendet  och  beslutade  den  24

juni  2019  att anta  förvaltningens  yttrande  som  sitt  eget  och  föreslå

kornmunfiillmäktige  att  avslå  motionen.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att kommunfullmäktige  beslutar  att  avslå

motionen.

Protokollet  skickas  till

Komrnunfiillrnäktige

Justeigsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5148

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-15

KS 201  9!131.730

Svar  på  motion  (KD)  om  att  införa  vårdserviceteam

Beslutsunderlag

l.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 1 oktober  2019

2. Tjänsteskrive1sefrånkommunledningsförvaltningen,daterad

den 16 september  2019.

3. Motion  (KD)  om  att  införa  vårdserviceteam

Redogörelse

I en motion  från  kristdemokraterna  föreslås  det  att  Alvesta  kommun

inför  vårdserviceteam  som  kan  utföra  arbetsuppgifter  som  inte

kräver  någon  högre  utbildning  och  kan  avlasta  undersköterskorna

med  bland  annat  städning  av lägerföeter.

Omsorgsförvaltningen  har  i en tjänsteslaivelse  daterad  den IO maj

2019  informerat  om  att  kommunen  redan  har  haft  en

försöksverksamhet  i enlighet  med  motionens  intentioner  avseende

servicetjänster  inom  omsorgen.  Försöksverksarnheten  pågick  från  år

2015  till  och  med  december  2018.  Under  denna  tid  genomfördes

flera  utvärderingar  och  uppföljningar  av projektets  utfall.

Kommun1edningsförvaltningen  har  i september  2019  inhämtat

uppgifter  från  omsorgsförvaltningen  angående  innehållet  i

motionssvaret.  Omsorgsförvaltningen  meddelade  då att

omsorgsförvaltningens  ledningsgnipp  har  fattat  ett-beslut  om  att

införa  servicetjänster  på  nytt,  eftersom  förvaltningen  inte  klarar  av

att  möta  behovet  i verksamheten  utan  dem.

Utifrån  ovan  redogörelse  bedömer  kornmunledningsförvaltningen  att

motionens  intentioner  redan  har  införlivats  i verksarnheten.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att  kornrnunful1rnäktige  beslutar  att anse

motionen  som  besvarad  med  hänvisning  till  omsorgsförva1tningens

tjänsteskrivelse.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

JusteögsmänneBs  sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KSg149

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-1  0-15

KS 201  9/301  .OOO

Uppföljning  av  obesvarade  motioner

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 1 oktober  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförva1tningen,  daterad

den  24 september  2019.

Redogörelse

Enligt  kornmunfu11rnäktiges  arbetsordning  Fg 15 ska  kornmunstyrelsen

två  gånger  per  år redovisa  de motioner  som  är obesvarade.

Redovisningen  ska  göras  på  kornrnunfullmäktiges  ordinarie

sarnmanträde  i april  och  oktober.

Kornmunledningsförva1tningen  har  gjort  en uppföljning  av vilka

motioner  som  inte  har  besvarats  inom  sex månader.  Av

uppfö5ningen framgår det att det finns fem motioner som inte har
besvarats  inom  sex  månader.  Ingen  av de obesvarade  motionema  har

passerat  tidsfösten  för  behandling  inom  tolv  månader.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att  komrnunfullmäktige  beslutar  att

godkänna  redovisningen  av obesvarade  motioner.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullrnäktige

Justetingsmännens3ip Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS g 150

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-15

KS 2019/378.450

Uppdrag  om  ny  avfallsplan  för  åren  2020-2030

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 1 oktober  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  samhä11sbyggnadsförvaltningen,  daterad

den  2 september  2019.

Redogörelse

Enligt  kapitel  15 i miljöbalken  ska alla  kornmuner  ha en avfallsplan  i

vilken  det ska finnas  infonnation  om  kommunens  förutsättningar  och

mÅl  inom  avfalls-  och  återvigsområdet.  Kommunstyrelsen  är

enligt  kornmunens  avfallsföreskrifter  den  avfallsansvarige  nämnden

och  bör  därför  besluta  om  att påbörja  arbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen  föreslår  att arbetet  med  att ta fram

en ny  avfallsplan  till  Alvesta  kommun  ska  påbörjas  för  att en ny  ska

börja  gälla  från  årsskiftet  2021.  Idag  finns  en avfallsplan  med  förslag

till  åtgärder  till  och  med  år 2020.  Samhä1lsbyggnadsförva1tningen

föreslår  att  målen  i avfallsplanen  ska följa  avfallstrappan,  det  vill

säga att kornmunen kornmer ha mål för va6e steg: Förebygga,
Återanvända,  Materialåtervinna,  Energiutvinna  och  Deponera.

Planen  ska även  innehålla  mål  och  åtgärder  för  att  förebygga  och

begränsa  nedskräpning.

Beslut

Kommuristyrelsen  beslutar  att ge sarnhä11sbyggnadsförva1tningen  i

uppdrag  att, i samråd  med  ARAB,  arbeta  fram  ett  förslag  till

avfallsplan  2020-2030.

Protokollet  skickas  till

Samhä1lsbyggnadsförvaltningen

Hållbarhetsstrateg

Justerings W,,.
Beslutsexpedieög Utdragsbestyrkande

Sida

23(27)



ffi:orn'<'maunf

Kommunstyrelsen

KS 5151

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Beslutsunderlag

1.  Delegationslistafrånupphandlingschefen,dateradden15

oktober  2019

2. Attestförteckning,  daterad  den 1 oktober  2019

Redogörelse

Enligt  komrnunallagen  får  en nämnd  delegera  sin  beslutanderätt.

Delegerad  beslutanderätt  innebär  att  nämnden  överlåter

beslutanderätten  i vissa  ärenden  till  en delegat.  Delegaten  fattar

beslut  på  nämndens  vägnar  och  besluten  har  samma  rättsverkan  som

nämndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska redovisas

till  nämnden.

Sedan  kornrnunstyrelsens  senaste  sammanträde  har  följande

delegationsbeslut  fattas  inom  kommunstyrelsens

verksamhetsornråde:

*  Upphandlingschefen  har  fattat  ett flertal  beslut  som  återfinns  i

bifogad  delegationslista.

@ Kommunchefen  har  uppdaterat  komrnunstyrelsens

attestförteckning  den l oktober  2019  (KS  2019/057.000)

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  redovisningen  av fattade

delegationsbeslut.

Justeågsmännens  sign l Beslutsexpediemg

..' //  I

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS g 152

Sarnrrbanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-i5

KS 201  9/027.020

Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik

Beslutsunderlag

1.  Sjukfrånvarostatisk  för  Alvesta  kommun  per  augusti  månad
2019.

Redogörelse

Kornmunstyrelsen  delges  information  om  sjukfrånvarostatistik  per
augusti  månad  2019.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeigsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS5153

Meddelanden

Sarnmanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-15

KS  2019/348.000

Redogörelse

Följande  meddelanden  delges  kornmunstyrelsen:

*  Upphand1ingsutskottets  protokoll  den 27 augusti  2019

*  Personalutskottetsprotokol1den17september2019

*  Arbetsutskottets  protokoll  den 1 oktober  2019

*  Upphandlingsutskottetsprotoko1ldenloktober2019

*  Uppsägning  av avsiktsförklaringen  "Samverkan  kring

Bredbandsutbyggnad  i Region  Kronoberg"

*  Granslaiing  av handläggning  inom  SoL  med  fokus  på

äldreomsorgen

*  Information  från  kultur-  och  fötidsnämnden  om  utveckling  av

verksamheten  i Hanaslöv

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringstnännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS g 154

Övriga  ärenden

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-15

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

På dagens  samrnanträde  lyfts  inga  övriga  frågor.

Beslut

Komrnunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeig ,"J/-,ännyen7ssirgri-t". I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande

Sida
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