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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Sida

1(49)

Plats  och  tid Den  3 december  2019,  klockan  09:00-12:00

Sarnmanträdesrummet  Salen,  Centralplan  1, Alvesta  kornmun

Mötet ajournerades för fika mellan fl 206 och e) 196, klockan 10:05-10:17

Justeradeparagrafer 4H 176209

Paragraferna behandlades i följande ordning: g5 176-178, 83180, 83 206, 65
196-198, 55 188-189, 5 179, j5181-187, jg 190-195, j5 199-205, 5g 207-
209.

Beslutande

ledamöter

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)

Sebastian  Olsson  (S)  ersätter  Lars-Olof  Petersson  (S)

Mikael  Lindberg  (C)

Hans  Svensson  (V)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Cbrister  Brincner  (KD)  ersätter  Ulf  Larsson  (L)

Fredrik  Jonsson  (SD)

Jan-Erik  Svensson  (AA)

,Anita Thörn von Rosen (MP) ersätter Lars-Olof  Franz6n (AA) e1176

Lars-Olof  Franz6n (AA) @4 177-209

Ej tjänstgörande
ersättare

Utses att justera

Övriga deltagare

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)  gg 1 77 -209

Hans  Svensson  (V)

Camilla  Holmqvist,  kommunchef

Sandra  Mowide,  kornrnunsekreterare

Gunilla  Kaij  Bevheden,  förvaltningschef  för  förvaltningen  för

arbete och lärande {g 180, fi 206
Martin Sallergård, fötidschef  g% 196-198
Per  Gustafson,  beredskapssamordnare  gg 188-189

Anna Rosander, ekonornichef %5 189-209

Justeringsmännens  sign

,.  ]e>
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Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Kommunstyrelsen

Tid och plats  för

justering

Sekreterare

Ordförande

Den  9 december  2019  klockan  10:OO på

kommu  edningsförvaltningen  i Alvesta  kommun

Mowi

Per  Ribacke  (S)

Justerare

Sida

2(49)

Anslagsbevis

Protokollet  för  kommunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har

tillkännagivits  genom  anslag  på koinmunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskriff

Kommunstyrelsen

2zOoil9g21i2z20i31-Q '
Kommunledningsförvaltningen,  Alvesta  komrnun

Mowide

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5176

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Sida

3(49)

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  utskickad  dagordning

kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnmanträde:

Närvaro

Val  av justerare  och  tid  för  justering

Fastställande  av dagordning

Information  från  ordföranden

Information  från  kommunchef

6. Ansökan  om  medel  ur  Nybygdenarvet

7. Medel  från  strategiska  kontot  till  kompetenshöjande  insatser  till  nämnden  för

arbete  och  lärande

8. Återrapporteringavkommunstyrelsensinternkontrol1planförår2019

9. Komrnunstyrelsens  attestförteckning  för  år 2020

10. Iruiktningsbeslut  om förstahandshyresgäst  för  idrottshallar

11. Ny  förbundsordning  för  Samordningsförbundet  Värend  med  anledning  av

Uppvidinge  kornmuns  ansökan  om  medlemskap

12. Revidering  av regler  för  kornmunalt  partistöd  och  utbildningsstöd

13. Revidering  av riktlinjer  för  e-förslag

14. Revidering  av reglemente  för  kommunrevisionen

15. Revidering  av reglemente  för  krisledningsnämnden

16. Styrdokument  för  kommunens  arbete  med  krisberedskap

17. Svar  på motion  (KD)  om  problem  med  avföring  från  hundar

18. Arrendeavgifter  för  odlingslotter  i Alvesta  kornmun

19.  VA-taxa  för  år 2020

20. Taxor  för  avgifter  för  tillsyn  av försäljning  av tobak  och  receptfria  läkemedel

21. Taxor  för  offentlig  kontroll  inom  livsmedelslagstiftningen

22. Taxor  för  prövning  och  tillsyn  inom  miljöbalkens  område

23. Taxor  för  Virda  bad-  och  sportcenter

24. Taxor  för  bowlinghallen

25. Taxor  för  båtplats  vid  Huleviks  båthamn

26. Samarbetsavtal  Riksbyggen

27. Anmälan  om  budgetöverskridande  från  omsorgsnämnden

28. Anmälan  om  budgetöverskridande  från  nämnden  för  arbete-  och  lärande

29. Anmälan  om  budgetöverskridande  från  utbildningsnämnden

30. Ekonomisk  månadsrapport  för  kornmunstyrelsen  per  oktober  månad  2019

31. Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per  oktober  månad  2019

32. Direktiv  om  ekonomisk  rapportering  2020

33. Strategisk  överenskornrnelse  för  länet  inom  mottagande/etablering

34. Redovisning  av delegationsbeslut

35. Meddelanden

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

36. Övriga  ärenden

37. Upphandlingsplan  2020

Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Kornmunstyrelsen  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag

till  dagordning.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

4(49)
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Kommunstyrelsen

KS g 1 77 KS 2019/014.000

Information  från  ordföranden

Sida

5(49)

Redogörelse

Ordföranden  informerar  kornmunstyrelsen  om  pågående/aktuella  ärenden

inom  kornmunen.  Kornmunstyrelsen  informeras  bland  annat  om:

*  Krisledningsnämnden  hade  en övning  den  20 november.  Övningen

utgick  från  ett scenario  om  vad  som  skulle  kunna  inträffa  om  en

tankbil  välte  och  fattade  eld  på väg  23 ihöjd  med  avfarten  med  väg

126  mot  Vislanda.

*  Kornmunledningen  har  haft  ett  möte  med  Alvesta  kommuns  f.d.

kornmunchef  och  dennes  ombud.

*  Kommunledningen  har  haft  möte  med  Växjö  kornmun  och  Värends

Räddningstjänstförbund.

*  Byggnationer  på Björklövet,  Spåningslanda,  i Grimslöv  samt

Trygghetsboendet  i Vislanda.

*  Granskningsartikeln  Inblick  i Smålandsposten  om  Sydarkivera  och

Sydarkiveras  organisation.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Kommunstyrelsen

KS  g 178 KS 2019/015.000

Information  från  kommunchef

Sida

6(49)

Redogörelse

Kommunchef  informerar  kornmunstyrelsen  om  pågående/aktuella  ärenden

inom  kommunen.  Kommunstyrelsen  informeras  bland  annat  om:

*  Kommunchefens  uppdrag  att  samordna  koncerngemensamma

adrninistrativa  processer  och  hur  tidplanen  för  detta  ser  ut  första

halvåret  2020.

*  Rekryteringsprocessen  för  en  ny  förvaltningschef  för

utbildningsförvaltningen.  Det  är totalt  sett  nitton  personer  som  har

sökt  tjänsten.

*  Att  det  kommer  genomföras  en genomlysning/utvärdering  av

utbildningsförvaltningens  organisation.

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeri,n,Jmänn)ens sign,, I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5179

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/389.049

Ansökan  om  medel  ur  Nybygdenarvet

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  arbetsutskottet,  daterat  den 19  november  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,

daterad  den 24 oktober  2019.

3. Protokoll  från  arbetsgnippen  för  Nybygdenarvet,  daterad

den  25 september  2019.

4. Ansökan  från  Torsgårdens  Serviceboende  i Lönashult,

daterad  den 8 mars  2019.

Redogörelse

Torsgårdens  Serviceboende  i Lönashult  har  inkornmit  med  en

ansökan  om  bidrag  från  Nybygdenarvet  till  underhållning  och

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

15 000  kronor.

Arbetsgnippen  för  Nybygdenarvet  har  på sitt  möte  den 25

september  2019  behandlat  ansökan.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att:

l.  BeviljaTorsgårdenettbidragurNybygdenarvetpål5000

kronor  att använda  till  underhållning  och  aktiviteter  för  alla

som  bor  iVästra  Torsås

2. Senast  den 1 mars  2020  inkomma  med  en redovisning  till

arbetsgnippen  över  hur  beviljade  medel  har  använts.

3. Utbetalning  och  administration  kring  utbetalning  sker  av

Samhä11sbyggnadsförva1tningen

Protokollet  skickas  till

Arbetsgnuppen  för  Nybygdenarvet

Ekonomiavdelningen

Samhä11sbyggnadsförva1tningen

Torsgårdens  Serviceboende

Justemgsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5180

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS  2019/434.000

Medel  från  strategiska  kontot  till  kompetenshöjande

insatser  till  nämnden  för  arbete  och  lärande

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  arbetsutskottet,  daterat  den 19 november  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den 1l  november  2019.

Redogörelse

Om  2 miljoner  kronor  från  kommunstyrelsens  strategiska  konto

används  till  kompetenshöjande  insatser  2020  ges en ökad

möjlighet  till  självförsörjning  för  medborgare  som  står  utanför

den  reguljära  arbetsmarknaden.  600  000  kronor  av dessa  2

miljoner  kronor  avses  användas  till  att  fortsatt  finansiera

Cityvärdarna.

Arbetsmarla'iadsavdelningen  (AMA)  inom  förvaltningen  för

arbete  och  lärande  står  inför  stora  utmaningar  i och  med  att

Arbetsförmedlingen  inte  längre  beviljar  Extratjänster  eller

Introduktionsanstäl1ningar  för  alla  utom  utomeuropeiskt  födda

kviru'ior.  Exempel  på tjänster  som  har  finansierats  via  dessa

insatser  är Cityvärdarna  iAlvesta.  Möjligheterna  att fortsatt

finansiera  denna  typ  av tjänster  är också  begränsat  i Alvesta

kommuns  budget  för  år 2020.

Yrkanden

1.  Per  Ribacke  (S) yrkar  att  kommunstyrelsen  beslutar  att överföra

2 miljoner  kronor  från  strategiska  kontot  till  nämnden  för  arbete

och  lärande  att  använda  till  arbetsmarknadsåtgärder.  Medlen  är

av tillfällig  karaktär  under  år 2020.

2. Claudia  Crowley  Sörensson  (M),  Thomas  Johnsson  (M)  och

Christer  Brincner  (KD)  yrkar  att  kornmunstyrelsen  beslutar:

a. Att  Bevilja  ansökan  om  600  000  kr  till  cityvärdarna  och

ge dem  i uppdrag  att arbeta  kommunövergripande.

b. AttBevilja400000krtillAMAförkompetenshöjande

insatser  och  samtidigt  ge arbete  och  lärande  i uppdrag  att

utreda  arbetsmarknadsavdelningen  för  att fastställa  vilka

effektiviseringar  som  vore  möjliga.

3. Frida  Christensen  (S),  Thomas  Haraldsson  (C),  Sebastian

Olsson  (S),  Ros-Marie  Larsson  (S)  och  Hans  Svensson  (V)  yrkar

bifall  till  Per  Ribackes  (S) yrkande.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-03

4. Thomas  Johnsson  (M),  Christer  Brincner  (KD),  Fredrik  Jonsson

(SD)  och  Lars-Olof  Franzfö  (AA)  yrkar  bifall  till  Claudia

Crowley  Sörensson  (M)  m.fl.  yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  via  acklamation

att  kommunstyrelsen  beslutar  enligt  Per  Ribackes  (S)  yrkande.

Votering  begärs.

Ordföranden  instruerar  kommunstyrelsen  att en Ja-röst  är en röst  på Per

Ribackes  (S)  yrkande.  En  Nej-röst  är en röst  på Claudia  Crowley

Sörenssons  (M)  yrkande.

Efter  genomförd  votering  finner  ordföranden  med  sju  Ja-röster  mot  sex

Nej-röster  att  kommunstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  Per  Ribackes

(S)  yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  överföra  2 miljoner  kronor  från

strategiska  kontot  till  nämnden  för  arbete  och  lärande  att använda  till

arbetsmarknadsåtgärder.  Medlen  är av tillfällig  karaktär  under  år 2020.

Reservation

Fredrik  Jonsson  (SD)  och  Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

reserverar  sig  mot  beslutet.

Protokollet  skickas  till

Kornmunchef

Förvaltningen  för  arbete  och  lärande

Juste+'ingsmännens  si Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KSg181

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/436.042

Återrapportering  av  kommunstyrelsens

internkontrollplan  för  år  2019

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånarbetsutskottet,dateratden19november2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,

daterad  den  1l  november  2019.

3. Återrapporteringinternkontroll2019för

komrnunstyrelsen,  daterad  den  1l  november  2019

Redogörelse

Nämnd/styrelse  ska  varje  år i samband  med  fastställande  av

verksamhetsplan  med  internbudget  anta  en särskild  plan  för  den

interna  kontrollen  och  resultatet  av  genomförd  intern  kontroll

ska  rapporteras  till  nämnden/styrelsen  i den  omfattning  som

fastställs  i planen.  I samband  med  årsredovisningens

upprättande  är nämnden  skyldig  att  till  kornmunstyrelsen

rapportera  fel/brister  som  konstaterats  vid  uppföljningen  av

kontrollplanen.

Denna  återrapportering  avser  kornrnunstyrelsens  uppföljning  av

internkontrollplan  2019  som  ansvarig  nämnd  för

kommunledningsförvaltningens  verksarnhet.

I enlighet  med  reglementet  för  intern  kontroll  finns  dels  en

kommunövergripande  internkontrollplan,  och  dels  en

nämndspecifik  kontrollplan  gällande  kornmunstyrelsen  som

återrapporteras  i denna  rapport.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  rapporten  om

återrapportering  av intern  kontroll  2019  för  kommunstyrelsen.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Juste*gsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5182

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/437.000

Attestförteckning  för  kommunstyrelsen  2020

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019
2. Tjänsteslaivelse  från  kommunledningsförvaltningen,

daterad  den 1l  november  2019.
3. Attestförteckning  komrnunstytaelsen,  daterad  den  30

oktober  2019

Redogörelse

Enligt  kommunens  gällande  attestreglemente  ska  nämnderna
varje  år ta beslut  om  en attestförteckning  som  ska gälla  inför
nästkommande  år. Beslut  bör  tas senast  den 31 december  året
innan.

Redaktionella  justeringar  i attestförteckning  sker  löpande  under
året  och  beslutas  av kommunchefen.  Redaktionella  justeringar
innebär  förändring  av namn  vid  exempelvis  ny  anställning,
förändringar  i kodstruktur  och  organisationsförändringar.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Godkänna  attestförteckning  för  kornmunstyrelsen  2020.
2. Kommunchef  får  besluta  om  redaktionella  förändringar

under  året  i attestförteckning.

Protokollet  skickas  till

Kornmunchef

Ekonomiavdelningen

Justeringsmäiuiens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5183

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

201 g-'r 2-03

KS  2019/438.800

Inriktningsbeslut  om  förstahandshyresgäst  för

idrottshallar

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  arbetsutskottet,  daterat  den 19 november  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,

daterad  den 1l  november  2019.

Redogörelse

Den  15 oktober  2019  beslutade  komrnunstyrelsen  att ge

kornmunchefen  iuppdrag  att samordna  och/eller  centralisera

stöd-  och  serviceprocesser  inom  komrnunkoncernen.

Med  anledning  av samordningsuppdraget  har  det  förts

diskussioner  mellan  kultur-  och  fötidsförvaltningen,

utbildningsförvaltningen  och  kornmunens  lokalstrateg  om  hur

idrottshallarna  mest  effektivt  kan  nyttjas  ikornmunkoncernen.

Utifrån  dessa  diskussioner  har  ett gemensamt  förslag  utarbetats

som  innebär  att  kulhir-  och  fritidsförvaltningen  tar  över

hyreskontrakten  för  samtliga  idrottshallar  som  är i komrnunens

regi.  Förvaltningarna  ser flera  fördelar  med  att organisera

verksamheten  på detta  sätt  och  att det  framförallt  kan  ske stora

samordningsvinster  kring  uthyöng  och  skötsel  av

idrottshallarna.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kommunfiillmäktige  beslutar  att:

1.  Kultur-  och  fötidsnämnden  från  och  med  1 januari  år 2020

är förstahandshyresgäst  för  samtliga  idrottshallar  i

kommunens  regi.

2. Ge kommunchefen  i uppdrag  att ta fram  ett samarbetsavtal

mellan  kultur-  och  fritidsnämnden  och  utbildningsnämnden

som  reglerar  hyror,  skötsel  och  nyttjande  av salarna.

3. Ge kornmunchefen  i uppdrag  att  ta fram  underlag  för

ramjustering  mellan  utbildningsnämnden  och  kultur-  och

fritidsnämnden  för  att  reglera  hyreskostnaderna  mellan

nämnderna  på gnund  av förändringen.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign

'?e-
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

12(49)



a:,,«vest,,,aunf

Kommunstyrelsen

KS 5184

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/407.106

Ny  förbundsordning  för  FINSAM  med  anledning  av

Uppvidinge  kommuns  ansökan  om  medlemskap

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  arbetsutskottet,  daterat  den  19  november  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,

daterad  den  ll  november  2019.

3.  Missiv  från  Samordningsförbundet  Värend,  daterad  den  25

oktober  2019.

Redogörelse

Samordningsförbundet  Värend  (FINSAM)  bildades  den  I

januari  2015  genom  att  Alvesta  och  Växjö  samordningsförbund

gick  samrnan.  Medlemmar  är Försäkringskassan,  Region

Kronoberg,  Arbetsförmedlingen,  Alvesta  komtnun,  Tingsryds

kommun,  Lessebo  kommun  och  Växjö  kornmun.

Uppvidinge  kornmun  har  ansökt  om  medlemskap  i förbundet

och  den  ll  oktober  behandlade  samordningsförbundets  styrelse

deras  ansökan.  Förbundsstyrelsen  äger  dock  inte  rätt  att  besluta

om  nya  medlemrnar,  utan  dess  uppdrag  är att  lämna

rekornmendation  till  förbundets  ägare.

Alvesta  kommun  har  med  anledning  av ovanstående  fått  en

rekomrnendation  om  att  godkänna  Uppvidinge  kornmuns

ansökan  om  medlemskap.

Yrkanden

Sebastian  Olsson  (S)  yrkar  bifall  till  beslutsförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Godkänna  Uppvidinge  kommuns  ansökan  om  medlemskap  i

Samordningsförbundet  Värend  från  och  med  den  1 januari

2020

2.  Anta  förslag  till  ny  förbundsordning  för

Samordningsförbundet  Värend  firån  och  med  den  1 januari

2020.

3. Förutsatt  att  övriga  medlemskommuner  fattar  sarnma  beslut.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS g 185

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/439.104

Regler  för  kommunalt  partistöd  och  utbildningsstöd

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019
2. Tjänsteslaivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,

daterad  den  7 november  2019.
3. Regler  för  kornmunalt  partistöd,  utkast.
4.  Blankett  för  redovisning  av kommunaltpartistöd.

Redogörelse

Den  1 februari  år 2014  trädde  nya  regler  för  kornmunalt

partistöd i kraft (4 kap. 29-32 4j KL). För att de nya reglerna
ska kuru'ia  tillämpas  fullt  ut  måste  fullmäktige  anta  vissa  lokala
regler  för  partistödet  som  ett komplement  till  kornmunallagens
bestärnmelser.  Den  24 november  år 2015  beslutade
kommunfullmäktige  om  utbetalning  av partistödet  för  år 2016.  I
samrna  beslut  anges  också  vilka  lokala  regler  som  skulle  gälla
för  hanteringen  av partistöd  och  utbildningsstöd  iAlvesta
kommun  under  mandatperioden  2014-2018.
I samband  med  att de nya  reglerna  för  det  komtnunala  partistöd
trädde  i kraft  sarnmanställde  Sveriges  Kommuner  och  Landsting
(SKL)  ett  cirkulär  (14-12)  innehållande  mallar  med  exempel  på
hur  kommunerna  kunde  reglera  hanteringen  av det  kornmunala
partistödet  i ett styrdokument.

Kornmunledningsförvaltningen  har  nu upprättat  ett  förslag  till
nya  regler  för  kornmunalt  partistöd  och  utbildningsstöd  att gälla
för  mandatperioden  2019-2022.  Förslaget  har  upprättats  i
enlighet  med  den  mall  som  SKL  tog  fram  inför  mandatperioden
2014-2018  och  har  beretts  av gmppledarna  på  en
gnippledarträff  under  hösten  år 2019.

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  att  komrnunfullmäktige  beslutar  att
anta  förslag  till  nya  regler  för  kornmunalt  partistöd  och
utbildningsstöd  att  gälla  från  och  med  l januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsrnännens  sign Beslutsexpedieting Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Kommunstyrelsen

KS  g 186 KS 2019/440.000

Revidering  av  riktlinjer  för  e-förslag

Beslutsunderlag

Sida

15(49)

1. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,

daterad  den 1l  november  2019.

3. Riktlinjer  för  e-förslag.

Redogörelse

Den  19 december  år 2017  beslutade  kornrnunfullmäktige  att

införa  e-förslag  i Alvesta  kommun.  I samband  med  detta  beslut

fastställde  även  fullmäktige  riktlinjer  för  e-förslag.  Under  år

2018  upphandlades  ett system  för  e-förslag  varefter  möjligheten

att  lämna  e-förslag  möjliggjordes.

Kornmunledningsförvaltningen  har  gjort  en uppföljning  av

hanteringen  av e-förslag  inom  organisationen  och  har  utifrån

dessa  erfarenheter  utarbetat  förslag  på nya  riktlinjer.  De största

förändtingarna  i det  nya  förslaget  jämfört  mot  nu gällande

riktlinjer  är att  man  istället  föreslår  att det  är upp  till  berörd

ordförande  att  avgöra  om  ärendet  ska  behandlas  politiskt  eller

inte.  Därutöver  föreslås  även  gränsen  för  antalet  röster  som  ett e-

förslag  måste  uppnå  för  att skickas  vidare  för  besvarande  höjas

från  30 till  60 röster.

Yrkanden

1.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  avslag  till  arbetsutskottets  förslag  och  föreslår

istället  att kornmunstyrelsen  föreslår  att kommunfullmäktige  beslutar  att  ta

bort  möjligheten  till  att  lämna  e-förslag.

2. Thomas  Johnsson  (M),  Per Ribacke  (S),  Fredrik  Jonsson  (S),  Sebastian

Olsson  (S),  Thomas  Haraldsson  (C),  Christer  Brincner  (KD)  och  Mikael

Lindberg  (C)  yrkar  bifall  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  om  komrnunstyrelsen  kan  besluta  i enlighet

med  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  yrkande  om  att  ta bort

möjligheten  att  lämna  e-förslag.

Via  acklamation  finner  ordföranden  att kornmunstyrelsen

beslutarienlighet  med  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  yrkande.

Justeringsmännens  sign

..!f!!"a')

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Kommunstyrelsen  föreslår  att  kornrnunfullmäktige  beslutar  att  ta

bort  möjligheten  att  lämna  e-förslag.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign

,  1eh
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5187

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS  201  9/441  .003

Sida

iz(zig)

Revidering  av  reglemente  för  kommunrevisionen

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,

daterad  den 1l  november  2019.

3. Reglemente  för  kommunrevisionen,  utkast

Redogörelse

Kornmunrevisionen  har  inkornmit  med  ett förslag  till  ändring  av

reglemente  för  kornmunrevisionen.  Det  nu gällande  reglementet

för  komrnunrevisionen  antogs  av kommunfullmäktige  år 2006.

Förslaget  till  nytt  reglemente  för  kommunrevisionen  innehålleri

sak inte  några  stora  ändringar,  utan  har  främst  genomgått

redaktionella  ändringar  utifrån  ändringar  i kornrnunallagen  och

förtydliganden  i enlighet  med  skriften  God  revisionssed  från

Sveriges  Kommuner  och  Landsting  (SKL).  Förutom  att

reglementet  nu  presenteras  i Alvesta  kornmuns  mall  för

reglemente  har  reglementet  även  uppdaterats  utifrån

kommunfullmäktiges  beslut  om  att  utöka  revisionen  från  fem  till

SeX  reVlSOrer.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att kommunfullmäktige  beslutar  att

anta  förslag  till  nytt  reglemente  för  kommunrevisionen  att gälla

från  och  med  den 1 januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Kommunfiillmäktige

Justeringsmännens  sigr;  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

KS 5188

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS  201  9/442.003

Revidering  av  reglemente  för  krisledningsnämnden

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottetsbeslut,dateratden19november2019

2. Tjänsteslaivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,

daterad  den  23 oktober  2019.

3. Reglemente  för  krisledningsnämnden.

Redogörelse

Enligt  6 kap.  44 S, kornmunallagen  (2017:725)  ska

kornmunfullmäktige  anta  reglementen  om  nämndernas

verksamhet  och  arbetsformer.  Sveriges  kommuner  och  landsting

(SKL)  och  Myndigheten  för  sarnhällsskydd  och  beredskap

(MSB)  har  tecknat  en överenskomrnelse  om  kornmunernas

arbete  med  krisberedskap  för  perioden  2019-2022  (Dnr  MSB

2018-09779;  SKL  18/03101).  Enligt  överenskommelsen  ska

komrnunen  ta fram  ett Reglemente  för  krisledningsnämnden.

Reglementet  ska  vara  beslutat  av kommunfiillmäktige  senast  den

31 december  under  mandatperiodens  första  år.

Nuvarande  reglemente  för  krisledningsnämnden  har  setts över

och  kompletterats  med  en paragraf  gällande  Utbildning  och

övning,  23g, med  lydelsen:  Vid  krisledningsnämndens

sammanträden  kan  dessa  vara  i form  av utbildning  eller  övning.

Omfattningen  gällande  utbildning  och  övning  framgår  av

kommunchef  fastställd  utbildnings-  och  övningsplan.

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att

anta  förslag  till  ändring  av reglemente  för  krisledningsnämnden

att  gälla  från  och  med  den 1 januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Komtnunfullmäktige

Juste*gsmännens  sign Bes]utsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5189

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/443.003

Styrdokument  för  kommunens  arbete  med

krisberedskap

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,

daterad  den  23 oktober  2019.

3. Styrdokument  för  krisberedskap  och  civilt  försvar,  daterad

den  2 december  2019.

4.  Risk-  och  sårbarhetsanalys.

Redogörelse

Sveriges  kommuner  och  landsting  (SKL)  och  Myndigheten  för

sarnhällsskydd  och  beredskap  (MSB)  har  tecknat  en

överenskommelse  om  kornmunernas  arbete  med  krisberedskap

för  perioden  2019-2022  (Dnr  MSB  201 8-09779;  SKL

18/03101).

Enligt  överenskornrnelsen  ska kornmunen  ta fram  ett

styrdokument  för  sitt  arbete  med  krisberedskap.  Styrdokumentet

ska  vara  beslutat  av kommunfiillmäktige  senast  den  31

december  under  mandatperiodens  första  år.

Det  finns  idag  inga  krav  på att det  ska finnas  ett  motsvarande

styrdokument  för  kommunens  arbete  med  civilt  försvar.  Då  det

civila  försvaret  i stor  utsträckning  bygger  på kornmunens

förmåga  att  hantera  fredstida  kriser  väljer  Alvesta  kommun  att

låta  styrdokumentet  omfatta  även  detta  område,  i enlighet  med

vad  som  beskrivs  under  kap.  2 i överenskornmelsen,  att

kommunen  kan  samordna  arbetet  med  krisberedskap  och  civilt

försvar  när  det  bedöms  lämpligt.

För  kännedom  bifogas  den  kornmunövergripande  Risk-  och

sårbarhetsanalys  (RSA)  som  fastställts  på tjänstemaru'ianivå  av

kornmunchef  Camilla  Holmqvist  och  beredskaps-  och

säkerhetsstrateg  Per  Gustafson.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att kornmunfullmäktige  beslutar  att

godkänna  och  fastställa  Styrdokument  för  krisberedskap  och

civilt  försvar.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Protokollet  skickas  till

Kommunfiillmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5190

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS  201  9/093.000

Svar  på  motion  (KD)  om  problem  med  avföring  från

hundar

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19  november  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,

daterad  den  Il  november  2019.

3.  Protokoll  från  satnhällsbyggnadsnämnden,  daterad  den  22

oktober  2019.

4.  Motion  (KD).

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  14  februari  2019  föreslår  Nova

Gyllensten  (KD)  att  kommunfiillmäktige  beslutar  om  ett  par

åtgärder  för  att  åtgärda  problem  med  avföring  från  hundar.

Kommunfullmäktige  föreslås  bland  annat  att  fastställa  en  bot  om

lOOO kronor,  att  extra  resurs  anskaffas  för  att  kontrollera

efterlevnaden  samt  att  Alvesta  kommun  avsätter  forskningspengar

för  att  se avföringens  påverkan  på  människor.

Samhällsbyggnadsnämnden  har  berett  ärendet  och  beslutade  på

sin  nämnd  den  22 oktober  2019  att  föreslå  kommunfullmäktige

besluta  att  inte  besluta  i enlighet  med  motionens  intentioner.

Som  motivering  till  detta  förslag  anger  nämnden  att  Alvesta

kommuns  lokala  ordningsföreskrifter  redan  reglerar  att

föroreningar  efter  hundar  ska  plockas  upp  på  offentlig  mark

inom  kornrnunen.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kommunfullmäktige  beslutar  att

avslå  motionen.

Protokollet  skickas  till

Komtnunfullmäktige

Justeringsmännens  sign

Z

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS @ 191

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/445.261

Arrendeavgifter  för  odlingslotter  i Alvesta  kommun

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19  november  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,

daterad  den  1l  november  2019.

3.  Protokoll  från  samhällsbyggnadsnämnden,  daterad  den  22

oktober  2019.

4.  Bilagor,  Odlingslotter.

Redogörelse

Samhällsbyggnadsnämnden  har  berett  upp  ett  ärende  till

kommunfullmäktige  om  förslag  till  ändring  av arrendeavgifter

för  odlingslotter  i Alvesta  kommun.  Det  finns  i dagsläget  50

stycken  odlingslotter  i Alvesta.  Samhällsbyggnadsförvaltningen

håller  just  nu  på  att  se över  möjligheten  att  iordningsställa  fler

odlingslotter  och  se över  avtal,  regelverk  samt  avgiftsnivå.

Avgifterna  för  odlingslotterna  har  inte  justerats  på  flera  år.

Mot  denna  bakgnind  har  samhällsbyggnadsnämnden  nu

föreslagit  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att  ändra

arrendeavgifterna  för:

*  Odlingslotter  som  är 50-60  kvm  till  en arrendeavgift  på

250  kr/år

*  Odlingslottersomär80-100kvmtil1enarrendeavgiftpå

350  kr/år

*  Odlingslottersomärl80-220kvmtillenarrendeavgift

på  450  kr/år

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  att  komrnunfullmäktige  beslutar  att

ändra  arrendeavgifterna  för  odlingslotter  iAlvesta  komrnun  i

enlighet  med  samhällsbyggnadsnämndens  förslag  att  gälla  från

den  1 januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS  g 192

VA-taxa  för  år  2020

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS  2019/446.346

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,

daterad  den Il  november  2019.

3. Protokoll  från  samhällsbyggnadsnämnden,  daterad  den  22

oktober  2019.

4.  Förslag  till  VA-taxa  för  år 2020.

Redogörelse

Samhällsbyggnadsnämnden  har  inkornmit  med  ett  förslag  till  ny

VA-taxa  för  år 2020  som  bland  annat  innebär  att

kornmunfullmäktige  föreslås  höja  VA-taxan.  Anledningen  till  att

VA-taxan  föreslås  höjas  är att genomförandet  av VA-planen

(som  antogs  av kornmunfullmäktige  den  28 april  2015)  kommer

att  generera  ökade  kostnader  för  VA-kollektivet.  I VA-planen

framgår  det  att det  finns  en årlig  investeringsnivå  om cirka  14

miljoner  kronor  per  år under  de närmaste  tio  åren.  Vilket

motsvarar  en taxeökning  på +2,8  % om  året  utöver

konsumentprisindex  (KPI).

Den  nuvarande  VA-taxan  fastställdes  av kornmunfullmäktige

den  27 november  2018.  Avgifterna  i den  taxan  baserades  på

konsumentprisindextalet  329,63  som  var  det  index  som  gällde  i

augusti  2018.  Sedan  augusti  2019  har  konsumentprisindextalet

ökat  med  +1,44  %, vilket  blir  ett indextal  på 337,39.

Mot  ovan  bakgnind  föreslår  sarnhällsbyggnadsnämnden  en

ökning  av VA-taxan  på +2,8  % jämte  en indexjustering  på  +1,44

%, enligt  KPI  vilket  innebär  en total  höjning  av VA-taxan  på

+4,24  % för  år 2020.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att:

l.  anta  förslag  till  VA-taxa  2020  samt  höja  VA-taxan  med

totalt  +4,24  % att  gälla  från  den 1 januari  2020.

2. indexreglera  taxan,  vilket  innebär  att

sarnhäl1sbyggnadsnämnden  kan  reglera  taxan  i enlighet  med

konsumentprisindex  en gång  per  år.

Justeringsmännens  sign

"5
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Protokollet  skickas  till
Komrnunfullmäktige

Justeringsmännens si@ Beslutsexpediering

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS5193

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/447.000

Taxor  för  avgiffer  för  tillsyn  av  försäljning  av  tobak

och  receptfria  läkemedel

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19  november  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,

daterad  den  1l  november  2019.

3.  Protokoll  från  sarnhällsbyggnadsrfömnden,  daterad  den  22

oktober  2019.

4.  Förslag  till  Taxor  för  avgifter  för  tillsyn  av försäljning  av

tobak  och  receptföa  läkemedel.

Redogörelse

Samhäl1sbyggnadsnämnden  har  inkornmit  med  ett  förslag  till  ny

taxa  för  avgifter  för  tillsyn  av försäljning  av tobak  och  receptfria

läkemedel.  Detta  eftersom  en ny  lag  om  tobak  och  liknande

produkter  (2018:2088)  har  trätt  i kraft.  Den  nya  lagen  ersätter

tidigare  tobakslag  (1993:581)  och  lag  (2017:425)  om

elektroniska  cigaretter  och  påfyllningsbehållare.

Lagen  innehåller  blanda  annat  nya  bestärnmelser  om  rökföa

miljöer.  Flera  av  dessa  berör  kommunal  och  regionala

verksarnhetsutövare  (lokaler  för  hälso-  och  sjukvård,

kollektivtrafik,  park-  respektive  idrottsförvaltning  liksom

skolor).  Kornmunen  ansvarar  även  för  tillsynen  av de rökföa

miljöerna.  Försäljning  av tobak  blir  tillståndspliktig  och

försäljning  av e-cigaretter  fortsätter  vara  anrnälningspliktig.

Tillstånd  och  anmälningar  hanteras  också  av  kornmunen.

Handläggning  av ärenden  enligt  lag  om  tobak  och  liknande

produkter  (2018:2088)  har  tillkomrnit  i

samhällsbyggnadsnämndens  ansvarsområde.

På gmnd  av ovanstående  har  samhällsbyggnadsnämnden

upprättat  ett  förslag  till  taxa  för  avgifter  för  tillsyn  av försäljning

av  tobak  och  receptfria  läkemedel.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att

anta  samhä11sbyggnadsnämndens  förslag  till  taxa  för  avgifter  för

tillsyn  av försäljning  av tobak  och  receptföa  läkemedel  att  gälla

från  den  1 januari  2020.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/448.460

Taxor  för  offentlig  kontroll  inom  Iivsmedelslagstiftningen

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19  november  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,

daterad  den  1l  november  2019.

3.  Protokoll  från  samhällsbyggnadsnämnden,  daterad  den  22
oktober  2019.

4.  Förslag  till  Taxor  för  offentlig  kontroll  inom

1ivsmedelslagstiftningen.

Redogörelse

Samhällsbyggnadsnämnden  har  inkommit  med  ett  förslag  till  ny
taxa  för  offentlig  kontroll  inom  livsmedels1agstiftningen.  Detta
eftersom  EU:s  nya  kontrollförordning  (EU  201  7/625)  träder  i
kraft  den  14  december  2019.  Den  nya  förordningen  innehåller

ett  antal  nya  begrepp,  till  exempel  införs  begreppet  annan
offentlig  verksarnhet  och  begreppet  extra  offentlig  kontroll
försvinner.  Sveriges  komrnuner  och  landsting  (SKL)  har  tagit
fram  underlag  till  nya  taxebestämmelser  som  bygger  på  tidigare
underlag  men  som  uppdaterats  med  hänsyn  till  den  nya
kontrollförordningen.  Andringarna  som  sådana  säkerställer  att
kommunen  även  fortsättningsvis  kan  ta ut  årsavgifter,

registreringsavgifter  och  avgifter  för  arbetsuppgifter  som
tidigare  omfattades  av  begreppet  extra  offentlig  kontroll  under
2020.  SKL  aviserar  redan  nu  att  fler  förändringar  i förordning
och  livsmedelslag  kornmer  antas  under  2020,  vilket  troligen

betyder  att  deru'ia  taxa  kommer  upp  för  beslut  under  senare  delen
av 2020  igen.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att  kommunfullmäktige  beslutar  att
anta  samhällsbyggnadsnämndens  förslag  till  taxa  för  offentlig
kontroll  inom  livsmedelslagstiftningen  att  gälla  frän  den  1
januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS 201  9/449.406

Taxor  för  prövning  och  tillsyn  inom  miljöbalkens
område

Beslutsunderlag

l.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019
2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,

daterad  den 1l  november  2019.

3. Protokoll  från  sarnhällsbyggnadsnämnden,  daterad  den  22
oktober  2019.

4.  Förslag  till  taxa  för  prövning  och  tillsyn  inom
miljöbalkens  område.

Redogörelse

Samhällsbyggnadsnämnden  har  inkommit  med  ett  förslag  till
ändring  av taxan  för  prövning  och  tillsyn  inom  miljöbalkens
område.  Samhällsbyggnadsnämnden  föreslår  att den  nuvarande
taxan  kompletteras  med  tre  nya  verksamhetskoder/k1assningar
(nivåer)  för  att ge en mer  rättvis  fördelning  utifrån  antalet
timmar  tillsynstid  tillika  tillsynsavgift  för  företagen.  I den  nu
gällande  taxan  finns  nämligen  enbart  en
verksarnhetskod/k1assning,  vilket  har  blivit  missvisande  i och
med  den  utveckling  av företag  som  varit  hittills.

Mot  denna  bakgrund  föreslår  samhällsbyggnadsnämnden  att
fullmäktige  beslutar  att  ändra  taxan  för  prövning  och  tillsyn
inom  miljöbalkens  område,  bilaga  2, med  tillägg  enligt  följande:

*  VK  1.11-1  TF 15 - Mer  än 600 djurenheter

*  VK  1.11-2  TF 18 - Mer  än 800 djurerföeter

*  VK1.l1-3TF20-MeränlOOOdjurerföeter

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att
anta  sarnhäl1sbyggnadsnämndens  förslag  till  ändring  av taxan
för  prövning  och  tillsyn  inom  miljöbalkens  ornråde  att gälla  från
den  1 januari  2020.

Protokollet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  nya  taxor  avseende  Virda  bad-  och

sportcenter

Beslutsunderlag

l.  Arbetsutskottets  'förslag  till  beslut,  daterat  den  19

november  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kornrnunledningsförvaltningen,

daterad  den  8 november  2019.

3.  Protokoll  från  kultur-och  fritidsnämnden,  daterad  den  28

oktober  2019.

4.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-och  fritidsförvaltningen,

daterad  den  8 oktober  2019.

5.  Förslag  till  nya  taxor,  daterad  den  8 oktober  2019.

Redogörelse

Virda  bad-  och  sportcenter  har  sedan  ombyggnaden  varit  idrift

sedan  den  25 oktober  2014.  Inför  öppnandet  antogs  nya  priser

och  taxor.  Under  oktober  månad  2019  går  garantitiden  ut  för

byggnaden  och  samtliga  kostnader  kornmer  att  liamna  på

fastighetsägaren  -  Alvesta  kornmun  -  kultur  och

fritidsförvaltningen.

På  uppdrag  av Komrnunfullmäktige  har  kultur-  och

fritidsförvaltningen  gjort  en genomlysning  av  taxor  och  avgifter

till  sim-  och  gymanläggningen.

Seniorer  och  studenter  har  tidigare  haft  sarnma  avgift  som

vuxna.  Nu  föreslås  en förändring  till  att  seniorer  och  studenter

får  samma  avgift  som  gäller  för  ungdomar.  Effekten  av förslaget

blir  förhoppningsvis  att  fler  seniorer  och  studenter  kornmer  att

nyttja  anläggningen.  Studentrabatten  erhålles  efter  uppvisande

av  intyg  från  folkhögskola,  högskola  eller  universitet.

Seniorrabatten  träder  i kraft  vid  fyllda  65 år och  erhålles  mot

uppvisande  av legitimation.

Nya  taxor  föreslås  gälla  vid  nytecknande  av  kort  eller

förhynffngar  från  och  med  1 januari  2020  och  föreslås  därför

inte  påverka  redan  genomförda  bokningar  eller  köpta  kort  som

är gjorda  utifrån  2019  års  taxor  och  avgifter.

Yrkanden

1.  Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  yrkar  att  kommunfullmäktige

även  beslutar  att  subventionen  framgår  på  kvittot  för  den

enskilde  medborgaren.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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2.  Jan-Eric  Svensson  (AA)  yrkar  avslag  till  Claudia  Crowley  Sörenssons  (M)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att  det  firu'is  två  förslag  till  beslut,
arbetsutskottets  förslag  samt  Claudia  Crowley  Sörenssons  (M)
tilläggsyrkande.

Ordföranden  frågar  om  komrnunstyrelsen  godkänner  att
ordföranden  först  ställer  proposition  på arbetsutskottets  förslag
och  först  därefter  ställer  proposition  på tilläggsyrkandet.  Via
acklamation  finner  ordföranden  att  kommunstyrelsen  godkänner
den  beslutsgången.

Ordföranden  frågar  först  kornmunstyrelsen  om  det  är
kommunstyrelsens  mening  att  besluta  i enlighet  med
arbetsutskottets  förslag.  Via  acklamation  finner  ordföranden  att
kommunstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  arbetsutskottets
förslag.

Därefter  frågar  ordföranden  om  det  även  är kommunstyrelsen

mening  att  bifalla  Claudia  Crowley  Sörenssons  (M)
tilläggsyrkande.  Via  acklamation  finner  ordföranden  att
kommunstyrelsen  beslutar  att  avslå  tilläggsyrkandet.

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att
anta  angivna  taxor  enligt  bilaga  att  gälla  från  och  med  den  1
januari  2020  med  en återkommande  översyn  av taxor  vartannat
år.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  nya  taxor  för  bowlinghallen

Beslutsunderlag

l.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,

daterad  den  1l  november  2019.

3. Protokoll  från  kultur-och  fritidsnämnden,  daterad  den 28

oktober  2019.

4. Tjänstesktivelse  från  kultur-och  fritidsförvaltningen,

daterad  den  8 oktober  2019.

5. Förslag  till  nya  taxor,  daterad  den 8 oktober  2019.

Redogörelse

Bowlinghallen  i Virda  bad-  och  sportcenter  ligger  på

anläggningens  bottenplan  och  innehåller  fyra  banor.

Verksamheten  består  av varierade  målgnipper  i olika  åldrar.  För

att  kunna  spela  bowling  krävs  speciella  bowlingskor  vilket  finns

att  hyra  i anläggningen  till  en kostnad  av lO kr  per  par  och

timme.  Denna  hyreskostnad  för  skor  föreslås  ligga  kvar  på 10  kr

per  par  och  timrne.

Likt  många  andra  bowlinghallar  finns  olika  taxor  beroende  på

tid  för  spelet,  vilket  innebär  följande  tidsindelning  för  spel  i

Virda  bad  och  sportcenter:

Spel  måndagar  till  fredag.  (Till  och  med  fredag  kl. 16:00)  -  taxa

1

Spel  från  fredag  17:00  till  och  med  lördag/söndag  -  taxa  2

I Alvesta  bowlinghall  finns  även  två  olika  målgnipper  för  taxa

per  bana  och  tirnrne:

Vuxen,  gäller  från  det  år minst  en av deltagarna  har  fyllt  18 år

Barn/Ungdom  -  under  18 år/  samt  seniorer.

Ny  taxa  för  spel  i bowlinghallen  föreslås  gälla  från  och  med  1

januari  2020  och  gäller  på nya  bokningar.

Abonnemang/bokningar  som  redan  är bokade  föreslås  ligga  kvar

på  nuvarande  priser  tom  30 april  2020.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att

anta  angivna  taxor  enligt  bilaga  att  gälla  från  och  med  den 1

januari  2020  med  en återkornmande  översyn  av taxor  vartannat

år.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  nya  taxor  för  båtplats  vid  Huleviks  båthamn

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19 november  2019
2.  Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,

daterad  den  Il  november  2019.

3. Protokoll  från  kultur-och  fötidsnämnden,  daterad  den  28
oktober  2019.

4.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-och  fritidsförvaltningen,

daterad  den  8 oktober  2019.

Redogörelse

I Hulevik  ligger  en båthamn  som  iru'iefattar  69  båtplatser,
ansvaret  för  båthamnen  ligger  på  Kultur-  och  fritidsnämnden.
2016  genomfördes  en upprustning  av båtbryggoma  då flera  nya
bryggor  införskaffades.  Sjön  Åsnen  ärnumer  del  av
nationalparken  och  Åsnen  är en stor  sjö  med  fantastiska
möjligheter  till  naturupplevelser.

Intresset  för  att  hyra  båtplats  i Huleviks  båthamn  är  mycket  stort
där  det  idag  finns  över  20 i kö  för  båtplats.  Dagens  prissättning
med  en säsongskostnad  på 800  kronor  anses  inte  stå  i relation  till
kostnad  för  båtplatser  i närområdet  och  föreslås  därför  justeras.

Vid  båthamnen  föreligger  även  ett  upprustningsbehov  av  både
området  ornkring  båthamnen  och  vid  själva  hamnen.

För  varje  båtplats  upprättas  ett  hyresavtal  där  bland  annat  taxor
för  båtplats  innefattas.  Kultur-  och  fötidsförvaltningen  vill  även
föreslå  i denna  tjänsteskrivelse  inskriva  förbud  mot  att  hyra  ut
tecknad  båtplats  i andra  hand.  Kulhir-  och  fritidsförvaltningen

föreslår  att  när  detta  kotnmer  till  kommunens  kännedom  ska  det
leda  till  att  avtalet  med  aktuell  båtplats  förhyrare  avslutas.
Båtplatserna  är även  knutna  till  person  och  föreslås  inte  kunna
överlåtas  vid  fastighetsförsäljningar  eller  annan  överlåtelse.

Förslag  för  ny  taxa  för  båtplats  i Huleviks  båthamn:

Nuvarande  taxa:  800  kr

Förslag  på  ny  taxa:  1500  kr

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kommunfullmäktige  beslutar

1. Omnytaxapå1500krpersäsong.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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2. Att  andrahandsuthng  av båtplats  förbjuds  och  leder  till

mist  av  båtplats.

3. Att  en båtplats  inte  kan  överlåtas  till  tredje  part  vid

exempelvis  fastighetsförsäljning.

4. Om  en återkornmande  översyn  av taxor  vartannat  år.

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullmäktige
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1.  Arbetsutskottetsbeslut,dateratdenl9november2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunlednings:förvaltningen,

daterad  den 15 november  2019.

3. Samarbetsavtal.

4.  Bilaga  1, Projektplan.

Redogörelse

Kommunen  har  behov  av nya  bostäder  för  äldre  och  en utveckling
av kornmunens  befintliga  äldreboende.  Kontakter  mellan  Alvesta
kommun  och  Riksbyggen  har  lett  fram  till  att  parterna  vill  inleda  ett
samarbete  enligt  Riksbyggens  koncept  för  boende  för  äldre.
Samarbetet  organiseras  som  ett  projekt.

Projektet  syftar  till  att skapa  moderna  och  funktionella  boenden  för
äldre  med  upplåtelseformen  kooperativ  hyresrätt.  Det  inledande
uppdraget  är att utreda  förutsättningarna  och  sarnmanställa  ett
beslutsunderlag  för  stiftande  av en kooperativ  hyresrättsförening.
Projektet  syftar  också  till  ett långsiktigt  samarbete  mellan
kommunen  och  Riksbyggen.  En  för  ändamålet  nybildad  kooperativ
hyresrättsförening  planeras  att  äga och  förvalta.  Behov  och
förutsättningar  för  att  bygga  nya  trygghetsbostäder  i Alvesta
kommun  utreds.  Parallellt  ses möjligheterna  över  att  komplettera
anläggningen  Furuliden  i Moheda  till  ett  modernt  äldrecentrum
efter  kommunens  strategiska  planering  och  behov.

Enligt  förslaget  till  tidplan  planeras  beslutsunderlaget  att
färdigställas  för  politisk  behandling  under  hösten  2020  och
projektet  beräknas  vara  fördigt  i december  år 2022.

Yrkanden

l.  Thomas  Johnsson  (M)  yrkar  att han  i gninden  är positiv  till
ärendet  men  att  kommunstyrelsen  i detta  skede  bör  besluta  att ge
kommunchefen  i uppdrag  att  utreda  de ekonomiska

förutsättningama  samt  kosföaden  för  säkerheten  samt  de
juridiska  förutsättningarna  för  ett samarbetsavtal.

2. Claudia  Crowley  Sörensson  (M),  Christer  Brincner  (KD),  Jan-
Eric  Svensson  (AA)  och  Fredrik  Jonsson  (SD)  yrkar  bifall  till
Thomas  Johnssons  (M)  yrkande.

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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3. Thomas  Haraldsson  (C)  och  Mikael  Lindberg  (C)  yrkar  bifall  till
arbetsutskottets  förslag.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att kommunstyrelsen  har  två  förslag  till
beslut  att ta ställning  till,  arbetsutskottets  förslag  och  Thomas
Johnssons  (M)  yrkande.

Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  via
acklamation  att kommunstyrelsen  beslutar  i enlighet  med
arbetsutskottets  beslut.

Votering  begärs.

Ordföranden  instruerar  kornmunstyrelsen  om  att en Ja-röst  är en
röst  på arbetsutskottets  förslag.  En  Nej-röst  är en röst  på Thomas
Johnssons  (M)  yrkande.

Efter  genomförd  votering  finner  ordföranden  med  sju Ja-röster
och  sex  Nej-röster  att kommunstyrelsen  beslutar  i enlighet  med
arbetsutskottets  förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Godkänna  förslag  till  samarbetsavtal  och  projektplan
avseende  Riksbyggens  koncept  inom  boende  för  äldre  med
kooperativ  hyresrätt.

2. Kommunchefen  har  rätt  att göra  mindre  justeringar  i
projektplanen  i efterhand.

Reservation

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  reserverar  sig mot  att  VD  iAllbohus
deltar  i arbetsgnippen.

Thomas  Johnsson  (M),  Fredrik  Jonsson  (SD)  och  Christer
Brincner  (KD)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Beslutet  skickas  till

Komtnunchefen

Riksbyggen

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 200

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/388.041

Anmälan  om  budgetöverskridande  från

omsorgsnämnden

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19  november  2019

2.  Meddelande  från  omsorgsnämnden,  daterad  den  9 oktober

2019.

3. Omsorgsnämndens  beslut  om  åtgärdsplan,  daterat  den  13

november  2019

4.  Omsorgsnämndens  presentation  av åtgärdsplan

Redogörelse

Omsorgsnämnden  anrnäler  ett  budgetöverskridande  till

kommunfiillmäktige.

Omsorgsnämndens  utfall  efter  8 månader  visar  ett  underskott  mot

periodiserad  budget  med  10,5  miljoner  kronor.  Prognosen  för

helår  visar  ett  underskott  på  21,2  miljoner  kronor.

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  att  kornrnunfullmäktige  beslutar  att

1.  Ta  del  av  anmälan  av  budgetöverskridande  från

omsorgsnämnden.

2.  Uppdra  åt nämnden  att  genomföra  de åtgärdsplaner  som

redan  är beslutade.

Protokollet  skickas  till

Komrnunfiillmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS 5 201

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS  2019/451.041

Anmälan  om  budgetöverskridande  från  nämnden  för

arbete-  och  lärande

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

2. Meddelande  från  nämnden  för  arbete-och  lärande,  daterad

den 15 oktober  2019.

Redogörelse

Nämnden  för  arbete-och  lärande  anmäler  ett budgetöverskridande

till  kommunfullmäktige.

Nämnden  för  arbete-och  lärande  utfall  efter  8 månader  visar  ett

underskott  mot  periodiserad  budget  med  18,6  miljoner  kronor.

Nämnden  för  arbete  och  lärande  kornmer  att fastställa  en

åtgärdsplan  för  budget  i balans  på sitt  nämndsmöte  i december

2019.  Planen  redovisades  muntligt  för  kornmunstyrelsen  den 12

november.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kommunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Ta  del  av anmälan  av budgetöverskridande  från  nämnden  för

arbete-och  lärande.

2. Uppdra  åt nämnden  att genomföra  de åtgärdsplaner  som

redan  är beslutade.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 202

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/452.041

Anmälan  om  budgetöverskridande  från

utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19  november  2019

2.  Meddelande  från  utbildningsnämnden,  daterad  den  Il

november  2019

3.  Utbildningsnämndens  beslut  om  åtgärdsplan,  daterat  den

30 september  2019

4.  Utbildningsnämndens  åtgärdsplan

Redogörelse

Utbildningsnämnden  anmäler  ett  budgetöverskridande  till

kommunfullmäktige.

Utbildningsnämndens  utfall  efter  8 månader  visar  ett  underskott

mot  periodiserad  budget  med  10,6  miljoner  kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att

1.  Ta  del  av anmälan  av  budgetöverskridande  från

utbildningsnämnden.

2.  Uppdra  åt nämnden  att genomföra  de åtgärdsplaner  som

redan  är beslutade.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Justering,smänn>Jns sign?,l Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 203

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/453.042

Ekonomisk  månadsrapport  för  kommunstyrelsen  per

oktober  månad  2019

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  19  november  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kornrnunledningsförva1tningen,

daterad  den  14  november  2019.

3.  Ekonomiskmånadsrapportperoktobermånad2019för

komtnunstyrelsen.

Redogörelse

Nämnderna  ska,  enligt  direktiv  för  ekonomisk  rapportering  2019,

lämna  en månadsrapport  per  mars,  april,  maj  och  oktober  senast

den  1l  :e arbetsdagen  efterföljande  månad.

I jämförelse  med  budget  och  utfall  för  perioden  januari  till  oktober

2019  redovisar  komrnunstyrelsen  en positiv  budgetavvikelse  som

uppgår  till  4,5  miljoner  kronor.  Det  finns  två  större  poster  där

debitering  sker  sent  iu'ider  året,  vilket  är  revision  och  gemensam

överförmyndarnämnd.  Prognosen  av helårsutfallet  visar  en positiv

budgetavvikelse  på  3,4  miljoner  kronor.  Det  största  överskott

hänförs  till  kommunledningsstaben,  IT-avdelningen  och

personalavdelningen  som  beror  på  eftersläpningar  i arbetsinsatser,

omprioriteringar  samt  vakanser.  Det  kornmungemensamma  visar

på  en negativ  avvikelse  som  beror  på  ökade  arvodeskostnader.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  ekonomisk  månadsrapport

per  oktober  månad  2019  för  kornmunstyrelsen.

Protokollet  skickas  till

Kommunchef

Ekonomiavdelningen

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS  2019/455.042

Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per

oktober  månad  2019

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,

daterad  den 18 november  2019.

3. Ekonomiskamånadsrapporterperoktobermånad2019.

Redogörelse

I den  ekonomiska  månadsrapporten,  som  baseras  på utfallet  till

och  med  sista  oktober,  framgår  att nämnderna  för  år 2019

prognostiserar  ett  underskott  om  knappt  51 Mkr,  vilket  är en

försämring  med  tre Mkr  sedan  föregående  prognos  per  sista

augusti.  (Nedan  finns  augustiprognoser  inom  parentes.)

Prognosen  för  nämndernas  samlade  verksamheter  har

kontinuerligt  försämrats  för  varje  prognostillfölle,  men

ökningstakten  verkar  ha mattats  av.

För  gemensam  finansiering  och  gemensamma  nettokostnader

prognosticeras  ett  överskott  totalt  på 63 Mkr  (56,6  Mkr).

Därmed  skulle  ett  kommande  resultat  för  året  bli  22 Mkr  vilket

vore  12 Mkr  över  2019  års budgeterade  resultat  om IO Mkr.

Dock  utgör  orealiserade  vinster  på placerade  pensionsmedel

50,5  Mkr  (42,3  Mkr)  av detta  överskott.  Prognosen  för  2019  års

resultat  exklusive  dessa  landar  istället  på -28 Mkr  (-23  Mkr).

Det  komrnunala  balanskravet  beräknas  blanda  annat  exklusive

orealiserade  vinster  och  ett  negativt  resultat  kräver  enligt

kommunallagen  återställande  under  de tre kornmande  året  2020-

22.

Kornmunstyrelsen  har  fattat  beslut  om  tider  för  nämndernas

månadsuppföljningar 2019 (KS 533, 2019-02-05).

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  ekonomisk

månadsrapport  för  Alvesta  kornrnun  per  oktober  månad  2019.

Protokollet  skickas  till

Kommunchef

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

41(49)



ffiöorn'e"maunf

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Justeö,.l, sign?, I Beslutsexpediering

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Utdragsbestyrkande

Sida

42(49)



möorr»'e"maunf

Kommunstyrelsen

KS 5 205

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS  2019/456.049

Direktiv  om  ekonomisk  rapportering  2020

Beslutsunderlag

1.  Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 19 november  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaltningen,

daterad  den 18 november  2019.

3. Direktivförekonomiskrapportering2020,dateraddenl8

november  2019.

4. Bilaga  1, Årsklocka  ekonomi.

Redogörelse

I samband  med  kommunfullmäktiges  beslut  i september  2018  att

anta  Riktlinjer  för  budget  och  redovisning,  fick  kornmunstyrelsen  i

uppdrag  att ta fram  mer  detaljerade  direktiv  för  hanteringen  av

ekonomisk  rapportering  inom  Alvesta  kornmun.

Direktiven  för  ekonomisk  rapportering  omfattar  bland  annat

gnundläggande  rapporteringsmodell,  principer  för  nämndernas

prognoser,  tidplaner  och  mallar  för  uppföljningsprocessen  samt

rutin  för  nämndernas  rapportinlämning.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Anta  förslag  till  Direktiv  för  ekonomisk  rapportering  att

gälla  från  1 januari  2020.

2. Enligt  direktiv  ge nämnderna  i uppdrag  att  besluta  sin  egen

uppföljning  för  år 2020  senast  i februari  samrna  år.

Protokollet  skickas  till

Ekonomichef

Samtliga  nämnder

Juste*gsmännens signf l Beslutsexpediering,,,5,) eA I,r'l=[ /  I'lY'-' I
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Kommunstyrelsen

KS  g 206

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-03

KS 2019/400.000

Strategisk  överenskommelse  för  länet  inom
mottagande/etablering

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  arbete  och  lärande,

daterat  den  3 december  2019

2.  Skrivelse  och  bilagor  från  Länsstyrelsen  om  gemensam

strategisk  överenskornmelse  inom  mottagande/etablering,

daterade  den  2 oktober  2019

Redogörelse

Den  strategiska  överenskommelsen  är ett  sätt  för  de kommunala,

regionala  och  statliga  parterna  att  gemensamt  skapa

förutsättningar  för  effektiOare  mottagande  och  etablering.  Med

syfte  att  så många  som  möjligt  utan  fördröjning  uppnår

egenförsörjning  och  tar  del  av  samhällslivet.

Den  4 oktober  2018  påbörjades  processarbetet  med  att  skapa  en

strategisk  regional  överenskommelse.  Initiativtagare  var

Arbetsmarknadssamverkan  Kronoberg  (ASK)  där  samtliga

länets  kornmuner  ingår.  En  arbetsgnipp  har  hållit  i

genomförandet.  Alvesta  kornmun  har  haft  representanter  med

på  samtliga  länsdialogdagar.  Fyra  fokusområden  har  lyfts  fram

under  arbetets  gång.  De  är: Arbetsmarknad/  kompetens,  Boende,

Hälsa  och  Delaktighet.  Ledningar  har  också  haft  en dialog.

Remisser  har  skrivits  och  texten  till  överenskornmelsen  har

modifierats  utifrån  inkomna  synpunkter.  Nu  finns  en slutlig

version  som  parterna  har  att  ta ställning  till  och  förväntas

godkänna.

Parterna  här  är förutom  länets  samtliga  kommuner,  Region

Kronoberg,  Samordningsförbunden  Värend  och  Sunnerbo,

Arbetsförmedlingen,  Försäkringskassan,  Migrationsverket,

Länsstyrelsen  och  Linn6universitetet.

Yrkande

Per  Ribacke  (S)  yrkar  på  ett  tillägg  det  utskickade

beslutsförslaget,  nämligen  att  kornmunstyrelsens  beslut  gäller

förutsatt  att  de andra  aktörerna  också  godkäru"ier

överenskornmelsen.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  kornmunstyrelsen  kan

besluta  i enlighet  med  det  utskickade  beslutsförslaget  samt  Per

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Ribackes  (S)  tilläggsyrkande.  Via  acklamation  finner

ordföranden  att  kommunstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  det

utskickade  beslutsförslaget  samt  Per  Ribackes  (S)

tilläggsyrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  framtagen  strategisk

överenskommelse  för  Kronobergs  Län  2019-2025.

Beslutet  gäller  förutsatt  att  de andra  aktörerna  också  godkänner

överenskommelsen.

Protokollet  skickas  till

Kommunstyrelsen

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 207

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Beslutsunderlag

1.  Delegationsbeslut  från  kommunstyrelsens  ordförande,  nr

4/2019  den  18  november  2019

2.  Delegationslista  från  upphandlingschefen,  daterad  den  25

november  2019

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  kornrnunstyrelsens  senaste  sammanträde  har  följande

delegationsbeslut  fattas  inom  kommunstyrelsens

verksamhetsområde:

*  Komrnunstyrelsens  ordförande  har  fattat  ett  delegationsbeslut

om  remissvar  på  remiss  om  skattelättnad  för  arbetsresor

*  Delegationslista  från  upphandlingschefen  daterad  den  25

november  2019.

Yrkanden

1.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  att  delegationslistan  ändras

genom  att  rivningen  av Rönnedal  tas bort  från  listan.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att  kommunstyrelsen  har  två  förslag  till

beslut  att  ta ställning  till,  det  utskickade  beslutsförslaget  att

godkänna  redovisningen  samt  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  yrkande

om  ändring  av delegationslistan.

Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  via

acklamation  att  kommunstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  det

utskickade  beslutsförslaget  att  godkänna  redovisningen  av

fattade  delegationsbeslut.

Votering  begärs.

Ordföranden  instnierar  kommunstyrelsen  att  en Ja-röst  är  en  röst  på

det  utskickade  beslutsförslaget  och  en Nej-röst  är en röst  på  Lars-

Olof  Franz6ns  (AA)  yrkande.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Efter  genomförd  votering  finner  ordföranden  med  sju  Ja-röster  mot

sex Nej-röster  att  kornrnunstyrelsen  beslutar  att godkänna

redovisningen  av fattade  delegationsbeslut.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  redovisningen  av

fattade  delegationsbeslut.

Reservation

Fredrik  Jonsson  (SD)  Lars-Olof  Franz6n  (AA),  Thomas

Johnsson  (M),  Claudia  Crowley  Sörensson  (M)  och  Christer

Brincner  (KD)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 208

Meddelanden

Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

:o'i  g-r  2-03

KS  2019/348.000

Fö5ande meddelanden delges kornmunstyrelsen:

*  Upphandlingsutskottets  protokoll  2019-10-29

*  Arbetsutskottetsprotokoll2019-11-19

*  Personalutskottetsprotokoll20l9-11-19

*  Arbetsutskottets  beslut  om  anvisningar  gällande

rekryteringsbegräsning/anstä1lningsstopp  2019-11-19

*  Protokol1frånkornmunalförbundetVoB2019-10-31

*  Nämndernas  verksarnhetsplaner  för  år 2020

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS e, 209

Övriga  ärenden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  någon  av dess
ledamöter  har  någon  övrig  fråga  som  de vill  aktualisera  på
dagens  sarnmanträde.  Följande  frågor  aktualiseras  på dagens
möte:

Tidningsartiklarna  om  Sydarkivera  och  dess  verksamhet

Processen  kring  den  f.d.  kommunchefens  anställning

Avvecklingen  av  Netpublicator  efter  årsskiftet

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justenngsmannens  sign  Beslutsexpedrenng Utdragsbestyrkande
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9  Alvesta

Voteringslista  för  kommunstyrelsens  möte

den  3 december  2019

% 180
Ja=Pers

yrkande

Nej=Claudias
yrkanje

e, 199

Ja=KSAU
Nej=Thomas

Johnssons

!  207
Ja=Utskickat
förslag

Nej=Lars-

Olofs  yrkande

Ordinarie  ledamöter

När-

varo Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

1. Per Ribacke s 1 1 1 1

2. Thomas  Haraldsson c 1 1 1 1

3. ThomasJohnsson M 1 1 1 1

4. Frida  Christensen S 1 1 1 1

5. Ros-Marie  Larsson s 1 1 1 1

6. Lars-Olof  Petersson s

7. Mikael  Lindberg c 1 1 1 1

8. Hans  Svensson v 1 1 1 1

9. Claudia  Crowley  Sörensson M 1 1 1 1

10.  Ulf  Larsson L

11.  Fredrik  Jonsson SD 1 1 1 1

12.  Jan-Erik  Svensson AA 1 1 1 1

13.  Lars-Olof  Franzt"n AA 1 1 1 1

Ersättare

1. Edina  Maslac s

2. Sebastian  Ohlsson s 1 1 1 1

3. Lavinia  Strömberg s

4. Torbjörn  Svensson s

5. Cristina  Haraldsson c

6. David  Johansson c

7. Anita  Thörn  von  Rosen MP

8. Björn  Tisjö M

9. Matz  Athley M

10.  Christer  Brincner KD 1 1 1 1

11.  Juan-Carlos  Moreno AA

12.  Annette  Lindström SD

13.  Oskar  Andersson SD

TOT  ALT 13 7 6 7 6 7 6
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