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Kommunstyrelsens  protokoll

Plats  och  tid

Paragrafer

Beslutande

Närvarande  ersättare

Övriga  närvarande

Digitalt  möte  via  Teams,  tisdagen  den  1  december  2020  kl 09:00-09:40

99 182-197

Per  Ribacke  (S), Ordförande

Frida  Christensen  (S)

Thomas  Haraldsson  (C), 1:e  vice  ordförande

Mikael LindberB (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  (-)

Lavinia  Strömberg  (S)

Torbjörn  Svensson  (S)

Anita  Thörn  von  Rosen  (MP)

Annette  Lindström  (-)

Ulf  Gustafsson  (SD)

Camilla  Holmqvist,  kommunchef

Justeringens  tid  och plats

Tid  och  plats  för  justering:  Kommunledningsstaben,  våning  5, kommunhuseti  Alvesta

Utsedd  att  justera:  Christer  Brincner  (KD)

/  /{,4
Sekreteprex

Per  Ribacke

Justerare

Christer  Briancner

Justerares  signaturer Lltdragsbestyrkande
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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 2020-12-01

Datum  då anslaget  sätts  upp  2020-12-07 Datum  då anslaget  tas ned 2020-12-30

d för överklagande 2020-12-08-2020-12-29

Förvaringsplats  för protokollet  Kommunledningsstaben,  våning  5, k set i Alvesta

Therese Löfqvist

signature< Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

182 Dnr 31374

Närvaro

Beslut

Kommunstyrelsen  fastställer  närvaron.

Sammanfattning

Efter  upprop  av närvarande  ledamöter  och  ersättare  konstateras  det  att

kommunstyrelsen  inleder  sammanträdet  med  12  ledamöter  och 1 tjänstgörande

ersättare  5 ej tjänstgörande  ersättare.

Se exakt  närvarolista  på protokollets  förstasida.

Utdragsbestvrkande
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Kommunstyrelsen

j 183 Dnr 31375

Val  av  justerare  och  tid  för  justering

Beslut

Kommunstyrelsen  utser  Christer  Brincner  (KD) som  justerare  av protokollet.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om kommunstyrelsen  kan välja  Christer  Brincner  (KD) som

justerare  av protokollet  för  dagens  möte.  Justeringen  föreslås  äga rum  måndagen

den  7 december  2020  klockan  09:00.

J, igna.?ture(r.,,q-
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

184 Dnr 31373

Fastställande  av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen  godkänner  dagordningen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om kommunstyrelsen  kan godkänna  förslaget  till  dagordning

för  dagens  sammanträde  (se ärendelista  på sida  3).

signaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

5 185 Dnr 2020-00057  000

Information  från  kommunstyrelsen  ordförande

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Sammanfattning

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

*  Det  har  varit  många  ägardialoger  under  den  senaste  tiden,  vilket  reflekteras

i dagordningen  för  dagens  sammanträde

sig,A,r
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

186 Dnr 2020-00058  000

Information  från kommunchef/VD  för  Alvesta  Kommunföretag

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Sammanfattning

Kommunchefen  informerar  bland  annat  kommunstyrelsen  om att:

*  Det  är ett  lugnt  läge  i Alvesta  kommun  utifrån  Covid-19  och

smittspridningen.  I dagsläget  är det  ingen  påverkan  på verksamheten,  men

skola  och  förskola  har  haft  frånvaro  bland  elever  och personal,  men  inte

behövt  stänga  någon  verksamhet.  Några  klasseri  Vislanda  har  haft

hemundervisning  i några  dagar.

*  Lokala  allmänna  råd  gäller  fram  till  den '13 december,  efter  det  kommer

nationella  råd.  Under  perioden  för  lokala  allmänna  råd har  Virda  bad-  och

sportcenter  stängt  sin verksamhet  för  allmänheten.

*  Frida  Christensen  (S) informerar  kommunstyrelsen  om att

utbildningsförvaltningen  inte  kommer  att  ha några  sammanslagningar  av

förskoIeverksamheten  under  julledigheten  kopplat  till  Covid-19.

Utdragsbestvrkande
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Kommunstyrelsen

j 187 Dnr 2020-00059  000

Information  från  ordföranden  för  Alvesta  Kommunföretag  AB

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen

Sammanfattning

Ordföranden  för  Alvesta  kommunföretag  AB Lars-Olof  Petersson  (S), informerar

kommunstyrelsen  om att  han precis  blivit  officiellt  registrerad  hos Bolagsverket  och

hari  dagsläget  inget  att  rapportera.

signaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

j 188 Dnr 2020-00020  020

Sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  kommun  per  september

månad  2020

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  redovisningen  av Alvesta  kommuns

sjukfrånvarostatistik  per  september  månad  2020.

Sammanfattning

Sjukfrånvarostatistiken  görs  för  föregående  månad  efter  lönebrytet,  alltså  12

gånger  per  år.

Per juli  2020  ser vi ytterligare  en ökning  av sjukfrånvaron  i Alvesta  kommun.  P g a

coronavirus  så uppmanas  all personal  att  stanna  hemma  och sjukskriva  sig även  vid

milda  symtom  på förkylning  vilket  gör  att  sjukfrånvaron  ökat. Under  senaste  12

månaderna  har den stigit  från  6,29 % till 7,53 %. Störst  ökning  ser man inom

omsorgsförvaItningen  och utbiIdningsförvaltningen.  Där finns  det  flest  personal  som

inte  kan jobba  hemifrån  utan  de får  sjukskriva  sig p g a risk för  coronasmitta  medan

de som kan jobba  hemifrån  gör  det  vid lättare  symtom.

Andelen  i procent  som ärlångtidssjukskrivna  med en sjukskrivning  över  59 dagar

har  tidigare  ökat  senaste  året  men de senaste  månaderna  sjunker  den p g a att  så

många  sjukskrivit  sig under  perioden.  Kultur-  och fritidsförvaltningen  har  för

närvarande  inga inom  denna  kategori.

Antalet  medarbetare  som har 5 sjuktillfällen  eller  fler  under  de senaste  12

månaderna  har ökat  inom  omsorgsförvaltningen  och utbildningsförvaltningen  men

troligtvis  härrör  det  ockeå från  coronapandemin  med ökad  frånvaro  för  lätta

symtom  på förkylning.

Antal  medarbetare  som 2020-08-25  har  mellan  180-365  dagars  sjukskrivning  är 8

och medarbetare  som har över  365 dagars  sjukskrivning  är 17  st.

Kommunstyrelsen  önskar  att  få en djupare  genomgång  av sjukfrånvarostatistiken

under  2021  och vill bjuda  in HR-avdelningen  för  att  föredra  den.

Bilagor

Sjukfrånvarostatistik  för  Alvesta  kommun  per  oktober  månad  2020,  2020-11-30

Sjukfrånvarostatistik  för  KommunledningsförvaItningen  per  oktober  månad  2020,

2020-11-30

signaturer Utdragsbestvrkande
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Kommunstyrelsen

j 189 Dnr  2020-00384  750

Avgift  för  personer  med  insatsen  boendestöd

Beslut

kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att  taxa  för  insatsen

boendestöd  enligt  socialtjänstlagen  inom  nämnden  för  arbete  och lärande  inte  ska

tas ut.

Sammanfattning

Under  2019  väcktes  frågan  gällande  avgift  för  personer  med insatsen  boendestöd  i

nämnderi  för  arbete  och lärande.  Ärendet  har beretts  och behandlats  på nämndens

sammanträde  den 1l  november  2020.

I de ärenden  däi- det  finns  beslut  om boendestöd  sedan  tidigare,  det  vill säga då

socialpsykiatrin  tillhörde  omsorgsförvaItningen,  finns  också beslut  om avgift.  Den

enskilde  har då fortsatt  att  betala  sin avgift,  samma  avgift,  även efter  överflytten  till

förvaltningen  för  individ-  och familjeomsorg,  numera  förvaltningen  för  arbete  och

lärande.  Avgiftshandläggare  inom  omsorgsförvaltningen  har  skött  uppdraget  med

debitering  av avgifter.  Ingen  omprövning  av avgiften  har  dock  skett  under  tiden.  I

nya ärenden  elleri  ärenden  med nya beslut  har ingen  avgift  tagits  ut. Boendestöd  är

ett  individuellt  behovsprövat  bistånd  enligt  Socialtjänstlagen,  4 kap 1 E) SoL, som

riktar  sig främst  till personer  med psykisk,  neuropsykiatrisk  eller  begåvningsmässig

funktionsnedsättning.  Även personer  som har  samtidig  missbruksproblematik

(samsjuklighet)  kan ha behov  av boendestöd.  Boendestöd  är en kvalificerad  insats

som, inom  ramen  för  beslutet,  ska anpassas  flexibelt  efter  den enskildes

funktionsnedsättning,  behov  och hälsotillstånd.  Boeridestödet  utgår  från  den

boendes  hem men omfattar  även stöd  isituationer  utanför  hemmet.  Stödet  ska

utformas  så att  den enskildes  egen  förmåga  tas til!vara  och förstärks  vilket  innebär

att  stödet  kan se olika ut för  olika personer.  Syftet  med insatsen  är att  stärka  den

enskildes  förmåga  att  hantera  sitt  vardagliga  liv, bidra  till  ökad självständighet  och

motverka  social  isolering.  Enligt  3 kap 4 E) SoL ska nämnden  isin  uppsökande

verksamhet  upplysa  om socialtjänsten  och erbjuda  grupper  och enskilda  sin hjälp.  I

samband  med psykiatrireformen  1995,  uppmärksammades  särskilt  kommunernas

skyldighet  att  genom  uppsökande  verksamhet  främja  goda levnadsförhållanden  för

personer  med psykisk  funktionsnedsättning,  5 kap 8 E3 SoL. Förvaltningen  fick  i

uppdrag  att utreda  frågan  om huruvida  inkomstrelaterad  avgift  ska tas ut för

insatsen  boendestöd  på samma  vis som omsorgsnämnden  tar  ut avgift  för

exempelvis  insatsen  hemtjänst.  Förvaltningen  har  sammanställt  en utredning  som

redovisar  antalet  personer  med insatsen  boendestöd  och vilka ekonomiska

förutsättningar  som råder  för  denna  målgrupp.  Förvaltningen  föreslår  att  nämnden

beslutar  att  föreslå  kommunfullmäktige  att  avgift  för  insatsen  boendestöd  inte  ska

tas ut för  de personer  som är beviljade  Datum  2020-10-13  Referens  NAL 2020-

00021  000 Sida 2(2) insatsen  vid förvaltningen  för  arbete  och lärande.  Detta  med

bakgrund  mot  att  om en avgift  för  insatsen  boendestöd  tas ut, finns  en avsevärd

risk att  flera  personer  som äri  behov  av insatsen  inte  kommer  att  ta emot  stöd.

Detta  befaras  får  allvarliga  konsekvenser  för  den enskilde,  konsekvenser  som också

li-ignTatur,er,
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

skulle  kunna  rendera  omfattande  kostnader  för  nämnden.  Kostnader  som  befaras

överstiga  summan  av den  inkomst  som avgifterna  för  boendestöd  skulle  inbringa.

Den,  enligt  bifogad  beräkning,  uppskattade  intäkten  från  avgifterför  insatsen

boendestöd  uppgår,  efter  att  kostnad  för  administration  har  räknats  av, till  647  072

kr per  år. Om en person  i målgruppen  inte  vill  ta emot  stöd  vilket  sedermera  leder

till  att  personen  behöver  omfattande  insatser  genom  heldygnsvård  uppskattas  en

genomsnittlig  kostnad  för  en sådan  insats  till  1985  kr per  dygn.  Vilket  genererar  en

årskostnad  om 714  600  kr. I en utredning  i samma  ärende  gjord  av

socialförvaltningen  i Tyresö  kommun  anger  de att  sedan  de införde  avgift  för

målgruppen  har  ett  tiotal  personer  avsagt  sig insatsen.  När  socialförvaltningen  i

Tyresö  upprättade  utredning  i ärendet  hade  de 72 personer  aktuella  med  insatsen

boendestöd.  Målgruppen  i detta  ärende  är en utsatt  grupp  som  ibland  har  svårt  att

se sina  behov,  men  som  behöver  ta emot  boendestöd  för  att  få ett  fungerande  liv.

Det  kan även  medföra  svårigheter  att  först  motivera  en person  att  ta emot  stöd  och

sedan  kräva  betalt  för  stödet.  Kommunerna  har  en skyldighet  att  arbeta  med

uppsökande  verksamhet  för  målgruppen  och avgifter  komplicerar  möjligheterna  för

socialsekreterare  och boendestödjare  att  arbeta  motiverande  och uppsökande.

Bilagor

Kommunstyrelsens  arbetsutskotts  beslut  E» 136,  2020-11-17

Utredning  av intäkter,  2020-10-13.

Uträkning  av administrationskostnader,2020-10-13

NAL:S  Arbetsutskotts  beslut  E3 71, 2020-10-21.

Beslutet  skickas  till

Nämnden  för  arbete  och lärande

, 7/1 4

Ju$i,4,Önaturer Utdragsbestyrkande
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j 190 Dnr 2020-00386  000

Återrapportering  av  kommunstyrelsens  internkontrollplan  för

år  2020

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  rapporten  om återrapportering  av

kommunstyrelsens  internkontrollplan  för  år 2020.

Sammanfattning

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 kommunstyrelsen  rapportera  fel/brister  som konstaterats  vid
uppföljningen  av kontrollplanen.

Denna  återrapportering  avser  kommunstyrelsens  uppföljning  av internkontrollplan

2020  som  ansvarig  nämnd  för  kommunIedningsförvaltningens  verksamhet.

I enlighet  med  reglementet  för  intern  kontroll  finns  dels  en kommunövergripande

internkontrollplan,  dels  en nämndspecifik  kontrollplan  gällande  kommunstyrelsen

som  återrapporteras  i denna  rapport.  Resultatet  av den  kommunövergripande

interna  kontrollen  är att  alla 6 kontrollmoment  bedöms  vara  tillräcklig  (4) eller  god

(2). Resultatet  av den  kommunövergripande  interna  kontrollen  är även  här  att

samtliga  7 kontrollmoment  bedöms  vara  tillräcklig  (3) eller  god  (4). Angående  själva

processen  kring  intern  kontroll  bedöms  den  ha genomförts  på ett  bra  sätt,  men  att

det  finns  förbättringspotential  kring  arbetet  med  riskanalys.

Bilagor

Kommunstyrelsens  arbetsutskotts  beslut  E) 137,  2020-11-17

Rapport  återrapportering  av kommunstyrelsen  interkontrollplan  2020

Bilaga  1-  Kommunövergripande  intern  kontrollplan  2020

Bilaga  2 - Intern  kontrollplan  2020  för  kommunstyrelsen

Beslutet  skickas  till

Ekonomichef

l,7ig(nTa:,,,u)r,,er
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

j 191 Dnr 2020-00393  040

Beslut  om  extra  driftbidrag  till  Huseby  Bruk  AB

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1. Bevilja  ett  extra  driftbidrag  med  1 190  000  kronor  till  Huseby  Bruk  AB under

förutsättning  att  även  den  andre  ägaren  Växjö  kommun  fattar  beslut  om

ägartillskott.  Kommunens  extra  bidrag  finansieras  genom  anslaget  till  övriga

strategiska  åtgärder  i 2020  års budget.

2. Uppdra  till  styrelse  och  VD att  vidta  alla nödvändiga  åtgärder  för  att  minska

kostnaderna  under  pandemin.  Driftbidraget  ska ses som  en möjighet  att  klara  att

upprätthålla  bolagets  åtagande  enligt  avtalet  med  Statens  Fastighetsverk  samt

gällande  utvecklingsplan.

Sammanfattning

Mot  bakgrund  av den  rådande  pandemin  har  Huseby  Bruk  AB ett  svårt  ekonomiskt

läge.  Trots  en mängd  insatser  för  att  minska  kostnaderna  samt  åtgärder  för  att

ställa  om verksamheten  går  bolaget  med  förlust.  Med  anledning  av pandemins

konsekvenser  för  bolaget  har  de två  ägarna  Växjö  kommun  och  Alvesta  kommun  vid

extra  ägarsamråd  den  2 november  2020  diskuterat  ett  extra  driftbidrag  till  Huseby

Bruk  AB för  2020.  Ägarna  har  kommit  överens  om att  tillsammans  anslå  1700  000

kronor  extra  till  Huseby  Bruk  AB för  att  underlätta  hanteringen  av pandemins

konsekvenser.  För Alvesta  kommun  innebär  det  70%  av det  totala  tillskottet  vilket

innebär  1 190  000  kronor.  För  Växjö  kommun  innebär  det  30%  vilket  innebär  510

OOO kronor.  Kommunen  finansierar  det  extra  tillskottet  från  anslaget  till  övriga

strategiska  åtgärder  i 2020  års budget.

Styrelse  och VD uppdras  att  vidta  alla möjliga  åtgärder  för  att  sänka  kostnaderna

även  under  kommande  period  och så länge  pandemin  påverkar  verksamheten

negativt.  Ägartillskottet  ska ses som  en möjlighet  att  klara  att  upprätthålla  bolagets

åtagande  enligt  avtalet  med  Statens  Fastighetsverk  samt  gällande  utvecklingsplan.

Ett nytt  avtal  inklusive  en ny utvecklingsplan  ska förhandlas  under  2021.

Bilagor

Kommunstyrelsens  arbetsutskotts  beslut  E3 138,  2020-11-17

KommunIedningsförvaltningen  tjänsteskrivelse,  2020-11-05

Beslutet  skickas  till

Ekonomichef

Huseby  Bruk  AB

signaturer Utdragsbestvrkande
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Kommunstyrelsen

j 192 Dnr 2020-00394  000

Beslut  om  extra  driftbidrag  till  Växjö  Småland  Airport  AB

Beslut

Kommunstyrelsen  besluta  att  bevilja  ett  extra  driftbidrag  med  600  000  kronor  till

Växjö  Småland  Airport  under  förutsättning  att  övriga  ägare  fattar  motsvarande

beslut  om ägartillskott.  Kommunens  bidrag  finansieras  genom  anslaget  till  övriga

strategiska  åtgärder  i2020  års budget.

Sammanfattning

Mot  bakgrund  av den  rådande  pandemin  har  Växjö  Småland  Airport  AB ett  svårt

ekonomiskt  läge.  Med  anledning  av pandemins  konsekvenser  för  Växjö  Småland

Airport  AB har  de tre  ägarna  Region  Kronoberg,  Växjö  kommun  och Alvesta

kommun  vid extra  ägarsamråd  den  2 november  2020  diskuterat  ett  extra  driftbidrag

till  Växjö  Småland  Airport  AB.

Ägarna  har  kommit  överens  om att  tillsammans  anslå  20 miljoner  kronor  extra  till

Växjö  Småland  Airport  AB för  att  underlätta  hanteringen  av pandemins

konsekvenser.  För  Alvesta  kommuns  del handlar  det  om ett  extra  bidrag  på 600  000

kronor.

Bilagor

Kommunstyrelsens  arbetsutskotts  beslut  E) 139,  2020-11-17

KommunIedningsförvaltningens  tjänsteskrivelse,  20202-11-05

Beslutet  skickas  till

Ekonomichef

Växjö  Småland  Airport  AB

signaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

j 193 Dnr 2020-00410  040

Beslut  om  tillfälligt  driftsbidrag  till  Folkets  hus  2020

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  bevilja  ett  tillfälligt  driftsbidrag  på 700  000  kronor  för

Folkets  hus för  2020.  Om andra  bidrag  inflyter  under  verksamhetsåret  2020,  såsom

tex  stöd  från  kulturrådet,  ska motsvarande  summa  avräknas  från  kommunens

bidrag.  Kommunens  driftsbidrag  finansieras  genom  anslaget  för  övriga  strategiska

åtgärderi  2020  års budget

Avstår

Thomas  Johnsson  (M),  Christer  Brincner  (KD) och Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

avstår  från  att  delta  i beslutet.

Reservation

Fredrik  Jonsson  (-) reserverar  sig mot  beslutet.

Samrnanfattning

Mot  bakgrund  av den  rådande  pandemin  har  Folkets  hus ett  svårt  ekonomiskt  läge.

Kommunen  bör  därför  bidra  med  att  dämpa  konsekvenserna  av pandemin.

Yrkanden

Fredrik  Johnsson  (-) yrkar  avslag.

Jan-Erik  Svensson  (AA)  yrkar  bifall  till  det  utskickade  förslag  till  beslut.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  kommunstyrelsen  om det  är rätt  uppfattat  att  det  finns  två

förslag  till  beslut  att  ta ställning  till,  det  utskickade  beslutsförslaget  samt  Fredrik

Johnssons  (-) avslagsyrkande.  Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och

finner  via acklamation  att  kommunstyrelsen  bifaller  utskickat  förslag  till  beslut.

Bilagor

KommunIedningsförvaItningens  tjänsteskrivelse,  2020-11-27

Beslutet  skickas  till

Kommunchef

Ekonomichef

Folkets  Hus Förening

Justerares Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

5 194 Dnr 2020-00414  040

Beslut  om  utökat  driftbidrag  år 2020  till  Värends

Räddningstjänstförbund

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att  bevilja  215  000  kronor  i extra  medlemsbidrag  till

Värends  Räddningstjänstförbund.  Det  förutsätts  att  Växjö  kommun  också  fattar

beslut  om extra  medlemsbidrag.  Bidraget  finansieras  från  övriga  strategiska

åtgärder  till  kommunstyrelsens  ram  fråi"i och med  2021  års budget.

Sammanfattning

Värends  Räddningstjänstförbund  har  från  sina  medlemmar  begärt  extra

medlemsbidrag  för  utökade  satsningar.  Medlemmar  i förbundet  är Alvesta  och

Växjö  kommuner.

Värends  Räddningstjänstförbund  har  presenterat  kostnader  för  FIP (Första  Insats

Person)  Grimslöv  och systemledning.  Det  extra  medlemsbidraget  ska finansiera

kostnaden  för  detta  som  är uppskattad  till  1200  000  kronor,  varav  Alvesta

kommuns  andel  motsvarar  215  000  kronor.

Yrkanden

Lars Olof  Franzån  (AA)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Bilagor

Kommunledningsförvaltningens  tjänsteskrivelse,  2020-11-27

Beslutet  skickas  till

Ekonomichef

Värends  Räddningstjänstförbund

iJu,stylre/,Jkjnaturer Utdragsbestvrkande
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Kommunstyrelsen

å 195 Dnr 2020-00062  002

Redovisning  av  delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen  godkänner  redovisningen  av fattade  delegationsbeslut.

Sammanfattning

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  samma

rättsverkan  som  nämndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska

redovisas  till  nämnden.  Under  rubriken  Bilagor  nedan  redovisas  en lista  över  de

delegationsbeslut  som  vid detta  möte  har  delgetts  till  kommunstyrelsen.

Bilagor

Bilagor

Delegationslista  fi-ån upphandlingschef  2020-12-01

delegationsbeslut  från  kommunstyrelsens  ordförande  2020-11-27

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

j 196 Dnr 2020-00332  101

Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen  är kommunens  ledande  politiska  förva!tningsorgan  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

Protokoll  från  extra  årsstämma  för  Alvesta  Utveckling  AB 2020-11-25

Protokoll  från  extra  årsstämma  för  Alvesta  kommunföretag  AB 2020-11-25

Protokoll  från  upphandlingsutskottet  2020-11-17

Protokoll  från  arbetsutskottet  2020-11-17

Ekonomisk  månadsrapport  från  utbildningsnämnden  för  oktober  månad  2020

Beslut  om ekonomisk  månadsrapport  från utbildningsnämnden  för  oktober  månad

2020

Protokoll  från  upphandIingsutskottet  2020-10-27

Protokoll  från  arbetsutskottet  2020-10-27

Information  till kommunerna  om kommande  enkäter  från  boverket

Protokoll  från  Alvesta  Elnät  AB 2020-10-27

Protokoll  från  Alvesta  Energi  AB 2020-10-27

Protokoll  från  Sydarkivera  2020-10-19

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

j 197 Dnr 2020-00017  000

Övriga  ärenden

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen

Sammanfattning

Ordföranden  Tråg,ar kommunstyrelsen  om kommunstyrelsens  ledamöter  har  något
övrigt  ärende  de vill lyfta  på dagens  sammanträde.

Inga  övriga  ärenden  anmäldes  till  dagens  sammanträde.

Utdragsbestyrkande


