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Kommunstyrelsens  protokoll

Plats  och  tid

Paragrafer

Digitalt  möte  via Teams,  tisdagen  den  2 februari  2021  kl 09:00-12:05

9g 1-21
Ajournering  mellan  4j  9-10  klockan  10:20-10:35,  jä  15-16  klockan  11:32-11:37

Beslutande

Närvarande  ersättare

Övriga  närvarande

Per Ribacke  (S), Ordförande

Frida  Christensen  (S)

Thomas  Haraldsson  (C), 1:e  vice  ordförande

Mikael  Lindberg  (C)

Thomas  Johnsson  (M),  2:e  vice  ordförande

Rose-Marie  Larsson  (S)

Lars-Olof  Petersson  (S)

Hans  Svensson  (V)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Christer  Brincner  (KD)  ersätter  Ulf  Larsson  (L)

Jan-Erik  Svensson  (AA)

Lars-Olof  Franzån  (AA)

Fredrik  Jonsson  (-)

Sebastian  Olsson  (S)

Lavinia  Strömberg  (S)

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)

Ulf  Gustafsson  (SD)

Therese  Löfqvist,  kommunsekreterare

Camilla  Holmqvist,  kommunchef

Ulrika  Bengtsson,  nämndsekreterare

Hagart  Valtersson,  kommunfullmäktiges  ordförande

Sofie  Thor,  kanslichef  j9  1-6

Louise  Nygren,  förvaltningschef  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen  !3j 18-19

Dannijel  Nygren  Abrezol,  budgetansvarig  E) 9

Justeringens  tid  och plats

Tid och  plats  för  justering:  kansliavdelningen,  våning  5 i kommunhuset,  Alvesta  klockan  10:OO  den  8 februari  2021

Utsedd  att  justera:  Thomas  Haraldsson  (C)

Underskrifter

Sekreterar

Per  Ribacke

Justerares signaturer Utdragsbestytkande
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Anslagsbevis  för  Kommunstyrelsen

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på kommunens  digitala  anslagstavla  i enlighet  med  detta

anslagsbevis.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-02-02

Datum  då anslaget  sätts  upp  2021-02-09 Datum  då anslaget  tas ned 2021-03-04

id för  överklagande 2021-02-10  - 2021-03-03

Förvaringsplats  för  protokollet  kansliavdelningen,  våning  5 munhuset,  Alvesta

Underskrift

Justerares signaturer
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Sammanträdesdatum

2021-02-02

Kommunstyrelsen

Ärendelista

Kommunstyrelsens  protokoll

ÄrendeIista..........................

91 Dnr  34978

Närvaro. 5

2

j3

4

j5

j6

Dnr  34979

Val  av justerare  och  tid för  justering...................................................  6

Dnr  34980

Godkännande  av dagordning.............................................................  7

Dnr  2021-00017  000

Information  från  kommunstyrelsens  ordförande.................................8

Dnr  2021-00014  000

Information  från  kommuncheF/  VD för  Alvesta  kommunföretag  AB.....  9

Dnr 2021-00052  000

Information  från  ordföranden  för  Alvesta  kommunföretag  AB...........  10

97 Dnr  2020-00346

Remiss  av betänkandet  Hållbar  socialtjänst  - En ny socialtjänstlag

(SOU  2020:47).................................................................................  11

E) 8 Dnr  2021-00038  040

Deltagande  och  finansiering  Leader  Linnå  Småland........................  12

E) 9 Dnr  2021-00032  041

Ändringsbudget  2021.......................................................................  14

E) 10  Dnr  2021-00053  041

Förslag  till ändrad  arbetsprocess  för  budget  2022  med  anledning  av

osäkra  budgetförutsättningar...........................................................  16

E3 1l  Dnr 2020-00338 007
Granskning  av intern  kontroII...........................................................  17

E) 12  Dnr  2021-00002  040

Beslut  om attestförteckning..............................................................  19

E3 13 Dnr 2019-00450 000
Information  om samarbetsavtal  med  Riksbyggen.............................20

E) 14  Dnr  2020-00390  346

VA-taxa  anläggningsavgift  2021.......................................................21

E) 15  Dnr  2021-00033  059

upphandlingsplan  2021....................................................................23

E) 16  Dnr  2021-00034  000

införande  av kategoristyrt  arbetssätt................................................24

E) 17  Dnr  2020-00299  252

Svar  på motion  (L) om ägande  av kommersiellt  bebyggbar  mark.....25

E) 18  Dnr  2020-00407  916

Återrapportering  gällande  utveckling  av integrationsarbetet  på kultur-

och  fritidsområdet............................................................................27

E) 19  Dnr  2020-00432  800

Beslut  om kultur-  och  fritidsplan 29

E3 20 Dnr 2020-00425 101

Justerares  signaturer

, ,WUtdragsbestvrkande
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Meddelanden

E3 21  Dnr  2021-00023  000

Övriga  ärenden...

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

ål Dnr 34978

Närvaro

Beslut

Kommunstyrelsen  fastställer  närvaron.

Sammanfattning

Efter  upprop  av närvarande  ledamöter  och ersättare  konstateras  det  att

kommunstyrelsen  inleder  sammanträdet  med  12  ledamöter,  1 tjänstgörande

ersättare  och 4 ej tjänstgörande  ersättare.

Se exakt  närvarolista  på protokollets  förstasida.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-02-02

Kommunstyrelsen

2 Dnr  34979

Val  av  justerare  och  tid  för  justering

Beslut

Kommunstyrelsen  utser  Thomas  Haraldsson  (C) som  justerare  av protokollet.

Sammanfattning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen  kan väJa Thomas Haraldsson (C) som
justerare  av protokollet  för  dagens  möte.  Justeringen  föreslås  äga rum måndagen

den 8 februari  2021  klockan  10:OO.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-02
Kommunstyrelsen

j3 Dnr  34980

Godkännande  av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen  godkänner  dagordningen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om kommunstyrelsen  kan godkänna  förslaget  till  dagordning

för  dagens  sammanträde  (se ärendelista  på sida 3).

Justerares  signaturer utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

j4 Dnr 2021-00017  000

Information  från  kommunstyrelsens  ordförande

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  informerar  kommunstyrelsen  om pågående/aktuella  frågori
kommunen.  Kommunstyrelsen  informeras  bland  annat  om:

*  DemokratidekIaration

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

j5 Dnr 2021-00014  000

Information  från kommunchef/  VD för  Alvesta  kommunföretag
AB

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Sammanfattning

Kommunchefen  informerar  kommunstyrelsen  om pågående/aktuella  frågor  i
kommunen.  Kommunstyrelsen  informeras  bland  annat  om:

@ Covid-19  och  verksamhetsarbetet  runt  detta

*  Vaccinering

*  lnformationsuppdatering

*  Pandemilagen

@ Arbetet  kopplat  till  verksamhetsplan  och särskilda  mål,  där

kommunchefen  kommer  att  hålla  en djupare  genomgång  på

nästkommande  kommunstyrelse  sammanträde

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

j6 Dnr 2021-00052  000

Information  från  ordföranden  för  Alvesta  kommunföretag  AB

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  för  Alvesta kommunföretag  AB informerar  kommunstyrelsen  om

pågående/aktuella  frågor  i kommunkoncernen.  Kommunstyrelsen  informeras  bland
annat  om

*  Bolagsstämma  den  22 april

*  Sammanträde  i eftermiddag

Justerares  signaturer ,,  ,Utdragsbestvrkande
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Kommunstyrelsen

97 Dnr  2020-00346

Remiss  av betänkandet  Hållbar  socialtjänst  - En ny

socialtjänstlag  (SOU 2020:47)

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  anta  yttrandet  som sitt  eget.

Sammanfattning

Den 2 oktober  2020  inkom  en remiss  om yttrande  på betänkandet  Hållbar

socialtjänst-  en ny socialtjänstlag  (SOU2020:47).  Alvesta  kommun  har på sig till den

1 februari  2021  att inkomma  med eventuella  synpunkter  på betänkandet  till

Socialdepartementet.  Nämnden  för  arbete  och lärande  tillsammans  med

omsorgsnämnden  har granskat  betänkandet  Hållbar  socialtjänst-  en ny

socialtjänstlag  (SOU 2020:47)  och anser  generellt  att  utredningen  är väl

genomarbetad,  men bifogar  i sitt  yttrande  några  synpunkter  som redogörs  för  i

yttrandet.

yttrandet  berör  områden  såsom  socialtjänstens  tillgänglighet,  förebyggande

perspektiv  och socialtjänstens  utrymme  att  anpassa  verksamheten  utifrån  rådande

omständigheter.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E3 8, 2021-01-19

Tjänsteskrivelse  från  kommunIedningsförvaItningen,  2021-01-11

Yttrande,  2021-01-11

Hållbar  socialtjänst  -  En ny socialtjänstlag  (SOU 2020:47)  del 1

Hållbar  socialtjänst  -  En ny socialtjänstlag  (SOU 2020:47)  del 2

Remissmissiv,  2020-10-02

Beslutet  skickas  till

Regeringskansliet

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

å8 Dnr 2021-00038  040

Deltagande  och  finansiering  Leader  Linnå  Småland

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1. Alvesta  Kommun  ska delta  i Leader  Linnå  den  kommande  programperioden

2023-2027

2. Alvesta  Kommun  ska delta  i Leader  Linnå  för  mellanperioden  2021-2022  och

medfinansiera  med  beloppet  334  349  kronor  per  år

Sammanfattning

Alvesta  Kommun  har  deltagit  i Leader  Linnä  för  programperioden  2016-2020.  Den

nya programperioden  sträcker  sig från  2023-2027.  Under  en övergång  inför  den  nya

programperioden  kommer  Leader  Linnå  fortsatt  bevilja  projekt  för  åren  2021  och

2022  samt  förbereda  och  ta fram  en strategi  för  den  nya programperioden.

I det  underlag  för  programändring  7 som  har  skickats  ut till  Övervakningskommittån

för  Iandsbygdsprogrammet  framgår  att  totalbudgeten  för  Leader  för

förlängningsåren 2021 och 2022 föreslås bli 600 miJoner kronor. Av detta föreslås
45 miljoner  kronor  avsättas  för  förberedande  stöd  som  ska användas  för  att  ta fram

strategier  inför  programperioden  2023-2027.  198  miljoner  kronor  av totalbeloppet

utgörs  av övrigt  offentligt  stöd,  dvs 33 procent.

För vårt  Leaderområde  Leader  Linnå  Småland  skulle  detta  betyda  att  vi får  ett

tillskott  på ca 15 miJoner för förlängningsåren samt förberedande  arbete för
perioden  2023-2027,  detta  är högre  än vad  som  tidigare  har  indikerats,  och

motsvarar  helt  den  budget  som  vi årligen  har  haft  för  innevarande  programperiod

fram  till  nu.

För Alvesta  kommuns  del  gällande  att  finansiera  mellanperioden  2021-2022  innebär

det  samma  summa  som  tidigare  programperiod,  334  349  kr. Flera lyckade  projekt

har  utförts  under  föregående  programperiod  och  totalt  har  det  för  Alvesta  kommun

beviJats 34 olika projekt och man har fått en uppväxling av pengarna från
kommunen  på 5,51  gånger.

Yrkanden

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

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  f3 10,  2021-01-19

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaItningen,  2021-01-08

Bilaga  Alvestas  deli  Leader  Linnå  2016-2020,  2020-12-17

Tidsplan  för  strategiskrivningen  Jordbruksverket,  2020-12-17

Brev  till  kommunstyrelsen  om finansiering  i mellanperioden,  2020-12-10

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Beslutet  skickas  till

Leader  Linnå

Justerares  signaturer

., / iUtdragsbestvrkande

Sida

13(32)



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Sida

14(32)

Kommunstyrelsen

9 Dnr  2021-00032  041

Ändringsbudget  2021

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  föreslå  kommunfullrnäktige  besluta  att  godkänna

Ändringsbudget  till Mål och Budget  år 2021  med planåren  2022-2023.  Parallellt

med ändringsbudget  genomför  Alvesta  kommun  en utredning  om LSS, och utifrån

utredningens  resultat  ska man skyndsamt  starta  upp  arbetet.

Jan-Erik  Svensson  (AA) och Lars-Olof  Franzån  (AA) deltar  inte  i beslutet.

Sammanfattning

Ändringsbudgeten  innehåller  tre delar:

Formalia.

Det finns  delar  som skall vara med i ett  budgetbeslut  enligt  kommunallagen  som

saknades  i det  budgetbeslut  som KF tog  i november,  eller  som med detta  beslut

kommer att ändras.  Dessa är nu tiIlagda/uppdaterade  i ändringsbudgeten.

*  Balansbudget

*  Resultatbudget

*  Kassaflödesbudget

Förslag  till  finansiering  till  taget  budgetbeslut.

Vissa delaritagen  budget  saknade  delvis  eller  helt  finansiering  för  att  kunna

genomdrivas.  Dessa delar  är i ändringsbudgeten  finansierade  från  övriga  strategiska

kontot  och påverkar  således  inte  beslutade  resultatnivåer.

*  Volympeng  skolan/gymnasiet  (se förklaring  itillhörande  dokument)

*  Kapitalkostnader

*  Husebys  driftbidrag

Föreslagna  ramförändringar.

Dessa ramförändringar  finansieras  via resultatet.  Dvs. resultatet  för  2021  föreslås  bli

1,4%  istället  för  beslutade  2% medan  resultaten  för  planåren  kommer  ligga kvar  på

1%.

*  Tillbakaläggandet  av LSS från  Omsorgsnämnden  till Utbildningsnämnden  i

väntan  på utredning.

*  Ökning  av ramen  för  LSS, för  att  täcka  de ökade  kostnaderna

*  Extra driftbidrag  till Värends  som beslutades  i december  2020,  KS 5194

*  Generell  effektivisering  under  2022  för  att  kunna  behålla  resultatnivåerna

under  planåren

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Kommunstyrelsen

Yrkanden

Lars-Olof Petersson (S), Thomas Haraldsson (C), Claudia Crowley Sörensson (MI
Thomas Johnsson (M), Frida Christensen (S), Mikael Lindberg (CI Christer Brincner
(KD) yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E3 5, 2021-01-19

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaItningen,  2021-01-25

Ändringsbudget  till  Mål  och Budget  år 2021  med  planåren  2022-2023,  2021-01-18

Beslutet  skickas  till

Ekonomichef

Budgetanvarig

Revisionen

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

9 10 Dnr 2021-00053  041

Förslag  till  ändrad  arbetsprocess  för  budget  2022  med

anledning  av osäkra  budgetförutsättningar

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1. 2022  års budget  ska fastställas  av kommunfullmäktige  senasti  oktober  månad

2021.

2. Nämnderna /styrelsen senast den 31 december ska besluta om verksamhetsplan
med  internbudget  för  2022

Sammanfattning

Enligt  fullmäktiges  riktlinjer  för  budget  och redovisning  ska kommunfullmäktige

fastställa  nästa  års budget  ijuni  månad  varje  år.

Coronapandemin  har  tagit  ny fart  på senare  tid  och nya restriktioner  har  införts  i

flera  länder.  Osäkerheten  om utvecklingen  är därför  mycket  stor.  I den  senaste

ekonomirapporten  från  SKR (oktober)  lyfter  man  fram  osäkerheten  i prognoser  på

grund  av Coronapandemin.  Man  utrycker  sig i termer  av "scenario  för

samhällsekonomin"  och "kalkylår  2021-2024"  för  att  betona  osäkerheten.

Att  arbeta  fram  en budget  för  2022  med  rimliga  ekonomiska  förutsättningar  enligt

ordinarie  tidplan  är svårt.  Bedömningen  är därför  att  beslutsprocessen  för  2022  års

budget  bör  skjutas  fram  till  hösten  2021,  då de ekonomiska

budgetförutsättningarna  förhoppningsvis  är mindre  osäkra.

Yrkanden

Christer  Brincner  (KD) och Lars-Olof  Franzån  (AA)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Bilagor

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  2020-01-25

Beslutet  skickas  till

Ekonomichef

Samtliga  nämnder

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

jll Dnr  2020-00338  007

Granskning  av  intern  kontroll

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1. Iämna  svar  till revisionen  enligt  sammanfattning  nedan  gällande  rapport  om

granskning  av intern  kontroll,  daterad  2020-09-15.

2. uppdra  till kommunledningsförvaltningen  att  tillsammans  med arbetsutskottet  ta

fram  en förnyad  riskanalys  och internkontrollplan  och beakta  revisionens  framförda

synpunkter.

Sammanfattning

Revisorerna  önskar  få svar  från  styrelsen  och nämnderna  där  de redogör  för  vad de

avser  att  göra  för  att  åtgärda  de påpekanden  som tagits  upp i revisionsrapporten

om intern  kontroll,  daterad  2020-09-18.

Kommunstyrelsen  har det  övergripande  ansvaret  för  att  tillse  att  det  finns  en god

intern  kontroll,  men det  är nämnderna,  inklusive  styrelsen,  som har det  yttersta

ansvaret  för  den interna  kontrollen  inom  respektive  ansvarsområde.  Nämndernas

svar på revisionsrapporten framgår av bilagda protokoll/besIutsunderIag  från
respektive  nämnd.

Kommunstyrelsen  har  för  de tre  revisionsfrågorna  om riskanalyser,  beslutad

internkontrollplan  baserad på genomförd riskanalys samt uppföJning, fått "gult
Ijus"  som visar  att  den interna  kontrollen  inte  är tillräcklig  eller  säkerställd.  För två

andra  områden,  ramverk  och mallar  för  intern  kontroll  samt  att  åtgärder  vidtas  till

följd  av brister,  får  styrelsen  "grönt  Ijus".

Kommunstyrelsen  anser  att  demendationer  som lämnas  på sidan  21 i

rapporten  äri  huvudsak  relevanta  och bra. För att utveckla  arbetet  med intern

kontroll  avser  kommunstyrelsen  avsätta  mer  egen tid för  riskanalys  och plan  för

kontroller  samt  uppdra  till kommunIedningsförvaltningen  att  tillsammans  med

arbetsutskqjtet  ta fram  en förnyad  riskanalys  och internkontrollplan  och undvika

kontrollmoment  som ändå följs  upp i den löpande  verksamheten.  I

utvecklingsarbetet  ska också ingå att  planera  för  rapportering  av internkontroll  i

delår/löpande  under  året.

Bilagor

KommunIedningsförvaItningens  tjänsteskrivelse  om granskning  av intern  kontroll,

2021-01-11

Revisionsrapport,  2020-09-25

Kultur-  och fritidsnämndens  beslut  och yttrande,  2020-12-14

Utbildningsnämndens  beslut  och yttrande  2020-12-21

Omsorgsnämndens  beslut  och yttrande,  2020-12-22

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Kommunstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Nämnden  för  myndighetsutövnings  beslut  och  yttrande,  2020-12-10

SamhäIIsbyggnadsnämndens  beslut  och  yttrande,  2020-12-15

Nämnden  för  arbete  och lärandes  beslut  och yttrande,  2020-12-22

Beslutet  skickas  till

Revisionen

Justerares  signaturer

/  ,  n ,Utdragsbestvrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-02-02

Sida
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Kommunstyrelsen

12 Dnr 2021-00002  040

Beslut  om  attestförteckning

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1. godkänna  attestförteckning  för  kommunstyrelsen  2021.

2. kommunchef  får  besluta  om redaktionella  förändringar  under  året  i

attestförteckning.

Sammanfattning

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.  Attestförteckningen  anger  till  vilket  belopp  en

attestant  har  rätt  att  beslutsattestera  fakturor  för  inom  kommunstyrelsens

verksamheter.  Förteckningen  anger  också  vilken  person  som  ska agera  ersättare  vid

ordinarie  attestants  frånvaro.

Redaktionella  justeringar  i attestförteckning  sker  löpande  under  året  och beslutas

av kommunchefen.  Redaktionella  justeringarinnebärförändring  av namn  vid

exempelvis  ny anställning,  förändringari  kodstruktur  och organisationsförändringar.

Bilagor

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaItningen  om attestförteckning,  2020-12-

16

BiIaga-attestförteckning,  2020-12-16

Beslutet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Sida
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Kommunstyrelsen

j 13 Dnr 2019-00450  000

Information  om  samarbetsavtal  med  Riksbyggen

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  informerar  kommunstyrelsen  om hur  arbetet  med  samarbetsavtal

med  Riksbyggen  går. Ordföranden  informerar  kommunstyrelsen  om:

*  det  finns  ett  förslag  om Tingsbacken  som  ett  trygghetsboende

*  Trygghetsboendet  ska vara  i form  av kooperativ  hyresrätt  i samverkan  med

Riksbyggen

*  Förutsättningarna  för  att  detta  ska komma  igång

*  Storlek  på lägenheter

*  Hyreskostnader

*  tidsplan

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Sida
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Kommunstyrelsen

j 14 Dnr 2020-00390  346

VA-taxa  anläggningsavgift  2021

Beslut

Kon"imunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att  från  den  1 april  2021

höja anläggningsavgift  för  tomtyta  (9 5.1 c) i VA-taxan  med  100%  samt  övriga

avgiftsposter  för  anläggningsavgift  med  40%.

De fastighetsägare  som  har  köpt  en tomt  av Alvesta  kommun  men  ännu  ej har

erlagt  anläggningsavgiften  ska informeras  om kommande  höjning  och ges en chans

att  få betala  anläggningsavgiften  innan  föreslagen  höjning  genomförs.

Sammanfattning

SamhälIsbyggnadsnämnden  beslutade  2020-10-27fFi  80 om  förslag  till höjning  av

avgifter  för  Alvesta  kommuns  allrnänna  vatten  och  avloppsanläggning  (VA-taxa).

Utöver  en höjning  av den  så kallade  brukningsavgiften  behöver  en uppräkning  ske

av anIäggningsavgiften.

Den senaste  större  förändringen  av nivån  på anläggningsavgifter  genomfördes

2010.  För att  uppnå  en mer  rättvis  fördelning  av kostnader  mellan  olika

abonnentgrupper  behöver  anläggningsavgifterna  höjas  med  mer  än de 3,6%,  som

brukningsavgifterna  höjs  med.  För  att  uppnå  en täckningsgrad  på 80%  vid

nyanläggning  behöver  avgifterna  höjas  med  67%.  En höjning  av avgifterna  föreslås

ske i två steg.

Lltförligare  beskrivning  av VA-taxan  och  förslaget  om ändrad  taxa  framgår  av

handlingarfrån  samhällsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Per Ribacke  (S) yrkar  på att  ändra  beslutsförslaget  till  att  gälla  från  och med  den  1

april  2021.

Beslutsgång

Ordföranden  finner  att  kommunstyrelsen  beslutari  enlighet  med  ändringsyrkandet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse  från  kommunIedningsförvaItningen  om VA-taxa  anläggningsavgift

2021,  2020-11-05

Samhällsbyggnadsnämndens  beslut  Ei 80, 2020-10-27

Förslag  till  VA-taxa  2021,  2020-11-02

Bilaga  1, 2020-11-02

Bilaga  2, 2020-11-02

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Kommunstyrelsen

Beslutet  skickas  till

Samhällsbyggnadsnämnden

IJusteraressignaturer ,"  ?n lUtdrazsbesvkande

Sida
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Kommunstyrelsen

5 15 Dnr 2021-00033  059

Upphandlingsplan  2021

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  upphandlingsplanen  för  2021.

Sammanfattning

Upphandlingschefen  har  fått  in önskemål  från  kommunens  förvaltningar  och bolag

gällande  upphandlingsbehovet  under  2021.  Behovet  har  sammanställts  och  finnsi

bifogad  upphandlingsplan.

Enligt  KS delegationsordning  för  upphandlingsfrågor  ska upphandlingar  med  ett

värde  överstigande  2Mkr  beslutas  av upphandlingsutskottet.  Upphandlingar  som

understiger  2Mkr  hanteras  via upphandlingschefens  delegation  under  förutsättning

att  KS inte  finner  att  det  finns  några  upphandlingar  som  är av särskild  principiell  vikt.

För  att  följa  gällande  delegationsordning  bör  KS gå igenom  bifogad

upphandlingsplan  och ange  om där  finns  några  upphandlingar  med  ett

upphandlingsvärde  under  2Mkr  som  ska beslutas  av upphandlingsutskottet.

Det  bör  noteras  att  Infrastrukturella  investeringar  från

SamhäIlsbyggnadsförvaltningen  inte  är med  i upphandlingsplanen  då dessa  ej är

färdigbehandlade.  När  det  blir  aktuellt  med  dessa  upphandlingar  underställs  de

UppIiandlingsutskottet  för  beslut.

Bilagor

UpphandIingsutskottets  beslut  E3 6, 2021-01-19

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaItningen  om upphandlingsplan  2021,

2021-01-12

Utkast  till  Upphandlingsplan  2021,  2021-01-12

Beslutet  skickas  till

Upphandlingschef

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Sida
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Kommunstyrelsen

j 16 Dnr 2021-00034  000

Införande  av kategoristyrt  arbetssätt

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  införa  kategoristyrt  arbetssätt  i Alvesta

kommunkoncern.

Sammanfattning

Alvesta  kommun  har  genomfört  olika  kategoristyrningsprojekt  med  goda

erfarenheter  och vill nu införa  arbetssättet  i hela kommunkoncernen.

Kategoristyrning  är en tvärfunktionell  process  som  delar  in kommunens  kostnaderi

olika  kategorier  för  att  utarbeta  koncernspecifika  strategier  inom  respektive

kategori.  Arbetssättet  involverar  kommunens  förvaltningar  och bolag  där

koncernnyttan  står  i fokus.

Kategoristyrningen  förväntas  leda  till  lägre  kostnader  för  koncernen,  tydliga

ansvarsområde, ökad styrning, bättre kontroll och uppföJning samt ökad kunskap
och insikt  inom  respektive  kategori.  Utöver  detta  leder  kategoristyrning  till  högre

måluppfyllelse  av politiskt  beslutade  mål,  varav  agenda  2030  är ett  av dem.

Bilagor

Upphandlingsutskottets  beslut  E3 7, 2021-01-19

Tjänsteskrivelse  från  kommunIedningsförvaItningen,  2021-01-13

Bilaga  1 Införande  av kategoristyrt  arbetssätt,  2021-01-13

Beslutet  skickas  till

Upphandlingschef

Justerares  signaturer

i'«e,-
Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Sida
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Kommunstyrelsen

j 17 Dnr 2020-00299  252

Svar  på motion  (L) om  ägande  av  kommersiellt  bebyggbar  mark

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att  avslå  motionen  med

hänvisning  till  att  inventering  är genomförd  och att  prognos  på bebyggelsetakt

enligt bostadsförsö2ningsprogrammet  är mycket god 2020.

Sammanfattning

Ulf  Larsson  och Tim Kamfjord  Karlsson  (L) har  i en motion  till  kommunfullrnäktige

daterad  2020-01-17,  men  inkommen  till  kommunen  2020-08-13,  föreslagit  att

samhäIlsbyggnadsförvaltningen  fåri  uppdrag  att  identifiera  vilken  kommersielit

byggbar  mark  som  AllboHus  har  som  ej bebyggts  och att  förvaltningen  tar  fram  en

plan  för  förvärv  av marken.

Bakgrunden  till  motionen  är problembeskrivningen:  "om  vi lyckas  planera  för

attraktiva  bostäder  så kommer  vi få ännu  fler  som  flyttar  in. Men  i Alvesta  råder  stor

bostadsbrist.  Vi bygger  inte  i en tillräcklig  takt  för  att  nå målen  i Alvestas

bostadsförsö2ningsprogram".  Motionen anger också att det är högst problematiskt
att  AllboHus  äger  mark  som  bolaget  själv  inte  har  råd att  bygga  på.

KommunIedningsförvaltningen  har  inhämtat  synpunkter  från

samhäIlsbyggnadsförvaItningen  och  AllboHus.  Sedan  motionen  skickades  in har

bebyggelsetakten  ökat  i Alvesta  kommun.  Det  beräknas  stå 100  nya bostäder  klara

vid årsskiftet  2020-21  och därmed  kommer  målet  i bostadsförsörjningsprogrammet

om 85-95  nya bostäder  per  år uppfyllas  år 2020.

SamhäIIsbyggnadsförvaltningen  har  bistått  Allbohus  med  en analys  som  identifierat

mark  med  byggrätt  inom  Allbohus  fastighetsbestånd.  För närvarande  finns  flera

byggrätteri  centralt  läge  som  kommunen  äger  och det  finns  i dagsläget  inget

identifierat  behov  av mark  ägd av Allbohus.  Att  stycka  av en fastighet  innan  behovet

är beskrivet ger inte en optimal fastighetsbildning  och innebär en kostnad. Va2e
fastighet  och  fastighetsbildning  är unik  och det  är svårt  att  bedöma  vad som  blir

optimalt  på förhand.  Det  finns  därmed  en risk  med  att  kostnadei-na  för  avstyckning

och  förvärv  läggs  på en fastighet  som  blir  svårsåld  och svår  att  bebygga.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E3 11,  2021-01-19

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaItningen  om ägande  av kommersiellt

bebyggbar  mark,  2020-11-30

Yttrande  från  Allbohus,  2020-11-30

Yttrande  från  samhällsbyggnadsförvaltningen,  2020-11-30

Motion  (L) om ägande  av kommersiellt  bebyggbar  mark,2020-08-13

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande



g%i Alvesta

Kommunstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Beslutet  skickas  till

Motionären

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

j 18 Dnr 2020-00407  916

Återrapportering  gällande  utveckling  av integrationsarbetet  på

kultur-  och  fritidsområdet

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullrnäktige  att  godkänna  återrapporteringen.

Sammanfattning

I samband  med  att  ärendet  "Besvarande  av motion  (KD) angående  att  involvera

frivilIigorganisationerna  iintegrationsarbetet  med  nyanlända"  behandlades  av

kommunfullmäktige  den  19  december  2017  beslutade  kommunfullmäktige  att  ge

kultur- och fritidsnämnden  och nämnden för individ- och famiJeomsorg  (numera
nämnden  för  arbete  och lärande)  i uppdrag  att  göra  en fördjupad  utredning  och

utvärdering  kring  hur  det  integrationsstöd  på 100  000  kr används  och  vilka  behov

som  kan finnas  av detta  stöd  och hur  det  skall  hanteras  iframtiden.  Kultur-  och

fritidsnämnden  och nämnden  för  arbete  och lärande  fick  även  i uppdrag  att  ge

förslag  på förändringar  som  kan verka  gynnsamma  för  en utveckling  kring

integrationsarbetet  på kultur-  och fritidsområdet.

Förvaltningen  för  arbete  och lärande  har  tillsammans  med  kultur-  och

fritidsförvaltningen  tagit  fram  förslag  på förändringar  som kan verka  gynnsamma

för  en utveckli'ng  kring  integrationsarbetet  på kultur-  och fritidsområdet  samt

redogjort  för  integrationsstödet  om  totalt  100  000kr,  vilket  redovisas  i bilagd

skrivelse.  Behovet  av integrationsinsatser  för  nya kommunmottagna  har  förändrats

de senaste  åren.  Antalet  kommunmottagna  har  minskat  för  varje  år sedan  toppen

under  år 2013.  Under  2013  togs  det  emot  287  personer  och under  första  halvan  av

2020  var  det  endast  sex personer  som  folkbokförde  sig i Alvesta  kommun.  Flertalet

integrationsinsatser  inom  kuItur-fritidsområdet,  där  även  frivilligorganisationerna  är

involverade,  pågåri  kommunen.  Det  är viktigt  att  dessa insatser  bibehålls  och

fortsätter  utvecklas.

En lokal  överenskommelse  (LÖK) om integration  är framtagen  i år och är

undertecknad  av samtliga  parter.  Överenskommelsen  gäller  mellan  Alvesta

kommun  och de statliga  och regionala  aktörerna.  Överenskommelsen  avser

nyanlända  personer  som  är folkbokförda  i kommunen.  En av överenskommelsens

viktigaste  delar  är delaktighet  vilket  innebär  delaktigheti  samhället  och integration.

Eftersom  det  i dagsläget  inte  finns  något  beslut  om att  integrationsstöd  ska

fördelas,  har  en fördjupad  utredning  och utvärdering  av integrationsstödet  inte

kunnat  genomföras.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E) 12,  2021-01-19

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaItningen,  2021-01-08

Beslut  från  kultur-  och fritidsnämnden  E) 72, 2020-11-02

Beslut  från  nämnden  för  arbete  och lärande,  2020-11-11

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-02
Kommunstyrelsen

Gemensam  skrivelse,  2020-09-23

Beslut  om  integrationsstöd  för  2018-2019  E3 96, 2018-09-11

Besvarande  av motion  (KD) angående  att  involvera  friviIIigorganisationerna  i

integrationsarbetet  KF E3 139,  2017-12-19

Beslutet  skickas  till

Kultur-  och fritidsnämnden

Nämnden  för  arbete  och lärande

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande

Sida
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Sida
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Kommunstyrelsen

j 19 Dnr 2020-00432  800

Beslut  om  kultur-  och  fritidsplan

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att  anta  förslag  till  kultur-

och fritidsplan.

Sammanfattning

Kultur-  och  fritidsnämnden  har  under  år 2019  initierat  arbetet  med  att  ta fram  ett

nytt  styrdokument  avseende  kultur-  och  fritidsområdet.  2006  togs  ett  kulturpolitiskt

handlingsprogram  fram  och har  varit  det  styrdokument  som  legat  till  grund  för  det

kulturpolitiska  arbetet  i kommunen.  2017  inrättades  kultur-  och fritidsnämnden  och

kultur-  och  fritidsförvaItningen  i Alvesta  kommun,  och då uppstod  behovet  av ett

styrdokument  som  omfattade  både  kultur-  och  fritidsområdet.

På sammanträdet  den  2 november  2020  beslutade  kultur-  och  fritidsnämnden  att

anta  förslag  till  kultur-  och  fritidsplan.

Kultur-och  fritidsplanen  är ett  dokument  som  syftar  till  att  skapa  en

kommungemensam  plattform  för  att  utveckla  kultur-  fritids-  och ungdomsfrågor.

Planen  ska bidra  till  att  lyfta  fram  områden  där  kultur  och fritid  kan spela  roll  för  en

hållbar  samhällsutveckling.  Här  är barnperspektivet,  olika  gruppers  engagemang

och tillgänglighet  nyckelbegrepp  tillsammans  med  jämställdhet  och  inkludering.

Kultur  och  fritidsplanen  ska formulera  strategiska  utvecklingsområden  som

relaterar  till  nämnderis  delegerade  uppdrag  i samspel  med  övergripande  uppdrag

kopplade  till  Alvesta  kommuns  vision.

Kultur-  och  fritidsplanen  knyter  an till  lokala,  regionala  och nationella

utgångspunkter  såsom  Agenda  2030,  barnkonventionen  samt  nationella  och

regionala  politiska  mål.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E) 13,  2021-01-19

Tjänsteskrivelse  från  kommunIedningsförvaItningen  2021-01-08

Beslut  från  kultur-  och  fritidsnämnden  E3 71, 2020-11-02

Utkast  till  kultur-  och  fritidsplan,  2020-10-13

Beslutet  skickas  till

Kultur-  och  fritidsnämnden

Kansliavdelningen

Justeraressignaturer Utdragsbestyrkande
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Sida
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Kommunstyrelsen

j20 Dnr 2020-00425  101

Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen  är kommunens  ledande  politiska  förvaltningsorgan  och har

ansvar  för  hela  kommunens  utveckling  och ekonomiska  ställning.  Kommunstyrelsen

ska också  utöva  fortlöpande  uppsikt  över  nämndernas  verksamhet  och sådan

verksamhet  som  bedrivs  i kommunens  företag.

För att  kommunstyrelsen  ska hållas  informerade  om vad som  sker  både  inom  den

egna  nämnden  som  i hela  kommunkoncernen  delges  kommunstyrelsen

meddelanden  innehållande  information  om vad som är på gång  i kommunen.  Det

kan vara  allt  från  inkomna  skrivelser,  inkomna  ärenden  eller  protokoll  från  andra

myndigheter  som  delges  till  kommunstyrelsen  i detta  ärende.

Bilagor

Rapport  från  FAL avd. BoF med  kartläggning  av förebyggande  arbete  med  barn  och

unga  iriskzon,  2020-11-23

Protokoll  från  styrelsemöte  i Växjö  Småland  Airport,  2020-12-14

Protokoll  från  extra  bolagsstämma  Alvesta  Elnät  AB, 2020-12-14

Protokoll  från  extra  bolagsstämma  BIVA Bredband  i Värend,  2020-12-14

Protokoll  från  extra  bolagsstämma  Alvesta  Energi  AB, 2020-12-14

Protokoll  från  styrelsemöte  i Alvesta  Utveckling  AB, 2020-11-19

Protokoll  från  styrelsemöte  i Alvesta  kommunföretag  AB, 2020-12-01

Protokoll  från  styrelsemöte  i Alvesta  Renhållning  AB, 2020-12-09

Protokoll  från  styrelsemöte  i Alvesta  Elnät  AB, 2020-11-17

Protokoll  från  styrelsemöte  i Alvesta  Energi  AB, 2020-11-17

Protokoll  från  styrelsemöte  i Samordningsförbundet  Värend,  2020-11-27

Anslag  och Bevis  Styrelsemöte  Samordningsförbundet  Värend,  2020-11-27

Verksamhetsplan  och budget  2021  för  Samordningsförbundet  Värend,  2020-11-27

Protokoll  från  kommunalförbundet  VoB  Kronoberg,  2020-10-19

Kallelse  till  extra  årsstämma  för  \/äxjö  Småland  Airport  AB, 2020-12-17

Kallelse  till  styreisemöte  för  Alvesta  Renhållning  AB, 2020-12-09

Protokoll  från  kommunstyrelsens  arbetsutskotts  sammanträde,  2021-01-19

Protokoll  från  kommunstyrelsens  upphandlingsutskotts  sammanträde,  2021-01-19

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Kommunstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Skrivelse från och svar till Lars Höög

Protokoll  från styrelsemöte  i Alvesta Elnät AB, 2020-12-14

Protokoll  från styrelsemöte  i Alvesta Energi AB, 2020-12-14

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida

31(32)



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-02

Sida
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Kommunstyrelsen

j21 Dnr 2021-00023  000

Övriga  ärenden

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om  kommunstyrelsens  ledamöter  har  något

övrigt  ärende  de vill lyfta  på dagens  sammanträde.

Fredrik  Jonsson  (-) har  en fråga  om lönespecifikationens  utformande.  Frågan  tas

vidare  till  löneavdelningen.

Hagart  Valtersson  (C) informerar  kommunstyrelsen  om att  kommunfullrnäktiges

sammanträde  den 16  februari  sker  digitalt.

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande

n  (s(


