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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Plats  och  tid Den  10  september  2019,  klockan  09:00-11:26

Sarnmanträdesrummet  Salen,  Centralplan  1, Alvesta  kornmun

Justeradeparagrafer 5H 108-135

Paragraferna  behandlades  iföljande  ordning:  gg 108-135.

Ajournering mellan F3 115 och FB 116, klockan 09:50-10:00.

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)

Edina  Maslac  (S)  ersätter  Lars-Olof  Petersson  (S)

Mikael  Lindberg  (C)

Hans  Svensson  (V)

Matz  Athley  (M)  ersätter  Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Christer  Brincner  (KD)  ersätter  Ulf  Larsson  (L)

Fredrik  Jonsson  (SD)

Juan-Carlos  Moreno  ersätter  Jan-Erik  Svensson  (AA)

Lars-Olof  Franzfö  (AA)

Ej tjänstgörande
ersättare

Utses att justera

Övriga deltagare

Björn  Tisjö  (M)

Torbjörn  Svensson  (S)

Ainita  Thörn  von  Rosen  (MP)

Annette  Lindström  (SD)

Frida  Christensen  (S)

Camilla  Holmqvist,  kornrnunchef

Sandra  Mowide,  kornmunsekreterare

Aru'ia  Rosander,  ekonomichef

Per Elrngren, processansvarig för beslutsstöd fl 1ll
Martin  Sallergård,  fritidschef  gg 116-117

Justeringsmänr+ens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Kommunstyrelsen

Tid och plats för
justering

Sekreterare

Ordförande

Den  12 september  2019  klockan  13:00  på

kornmunledningsförva1tningen  i Alvesta  kornmun

Justerare

Sida

2(43)

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskriff

Anslagsbevis

Protokollet  för  kornmunstyrelsens  möte  har  justerats.  Justeringen  har  tillkännagivits

genom  anslag  på kornmunens  officiella  anslagstavla.

Kommunstyrelsen

2019-09-10

2019-09-13  - 2019-10-07

Alvesta  komn'iun

Mowide
Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-10 3(43)

Kommunstyrelsen

KS g 108

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kornmunstyrelsen  om  utskickad  dagordning  kan

godkännas  och  behandlas  på dagens  sammanträde:

1.  Närvaro

2. Val  av  justerare

3. Fastställande  av dagordning

4. Information  från  ordföranden

5. Information  från  kornrnunchef

6. Beslut  om  kornmunövergripande  internkontrollplan  för  år 2020

7. Revidering  av Alvesta  kommuns  krav-  och  inkassopolicy

8. Beslut  om  generell  firmateckningsrätt  och  firmateckningsrätt  för  vissa  handlingar

för  komrnunstyrelsen

9. Ekonomiskmånadsrapportförkommunstyre1senpermajmånad2019

10. Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kornmun  per  maj  månad  2019

1l.  Beslut  om  höjning  av borgensram  för  föreningar

12. Beslut  om  borgensåtagande  för  Alvesta  GIF  avseende  byggnation  av

konstgräsplan

13. Inriktningsbeslut  för  byggande  av ny  förskola  i Moheda

14. Begäran  från  utbildningsnämnden  om  tilläggsbudget  för  ökade  lokalkostnader  för

paviljong  Vislandaskolan

15. Svar  på  motion  (SD)  om  att införa  integrationsplikt  i Alvesta  kornrnun

16. Svar  på  motion  (SD)  om  införandet  av ekonomiskt  bokslut  för  asylinvandringen

17. Svar  på motion  (SD)  om  mobiltelefonförbud  under  lektionstid

18. Svar  på  motion  (AA)  om  fritidsreservat  i Spåningslanda

19. Svar  på  motion  (SD)  om  förbud  mot  burka

20. Svar  på  motion  (SD)  om  kompensation  vid  sjukdom

21. Taxor  för  hyra  av Hagagården  och  föreningslokalen  i Vislanda

22. Beslut  om  komrnunstyrelsens  arkivorganisation

23. hiformation  om  kommunarkivet

24. Förslag  till  sarnmanträdesplan  för  år 2020

25. Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

26. Redovisning  av sjukfrånvarostatistik

27. Val  av ersättare  (C)  i arbets'gtskottet

28. Val  av ersättare  (C)  i personalutskottet

29. Val  av ersättare  (C)  i upphand1ingsutskottet

30. Meddelanden

31. Övriga  ärenden

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslut

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-10

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkäru'ia ordförandens  förslag  till
dagordning.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpedier'ng Utdragsbestyrkande
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J"iorngvemmaunQf
SarnmantvädesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-09-10

KornrnunstyreJsen

KS g 109 KS 2019/014.000

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Ordföranden  informerar  kommunstyrelsen  om  pågående/aktuella
ärenden  inom  kommunen.  Komrnunstyrelsen  informeras  bland  annat
om:

@ Korrespondens  med  juridiskt  ombud  för  tidigare  kommunchef

* Möte som ska hållas med företaBet som ska bygga
vindkraftsparken  i Lyngsåsa.  Byggnationen  av vindkraffsparken
påbörjas  den 16 oktober.

*  Det  byggs  och  förbereds  för  totalt  102  lägenheter  i Alvesta
tätort.  Kommunstyrelsen  informeras  om vilken  typ  av lägenheter
som  byggs,  var  de byggs  och  ungeför  när  de ska  vara  klara.

*  StyrelsenförAlvestaKornmunföretagABsarnmanträderdenlO

september  2019  och  kornmer  då bland  annat  att  behandla  ett
ärende  om  samordning  av stöd-  och  serviceprocesser.

Beslut

Kornrnunstyrelsen  noterar  informationen.

Just *gsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10
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Kommunstyrelsen

KS  g 1IO KS  201  9/015.000

Information  från  kommunchef

Redogörelse

Kornmunchefen  informerar  kornmunstyrelsen  om  pågående/aktuella

ärenden  inom  kornmunen.  Kornmunstyrelsen  informeras  bland  aru'iat

om  att:

*  Alvesta  kommuns  nya  ekonomichef,  Anna  Rosander,  har  påbörjat  sin  tjänst  i

Alvesta  och  deltar  på dagens  kornmunstyrelsemöte  som  en del  av hennes

introduktion.

*  Alvesta  kommuns  nya  HR-chef,  Mikael  Färdigh,  påbörjade  sin  tjänst  den  2

september.

*  Alvesta  kornrnuns  nya  förvaltningschef  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen,

Louise  Nygren,  påbörjade  sin  tjänst  den  2 september.

*  Det  pågår  rekrytering  av en ny  förvaltningschef  för  omsorgsförvaltningen.

Nuvarande  förvaltningschef  ska gå i pension.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Juster'ngsmännens  sign
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Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

KS 5111

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-09-10

KS 2019/343.042

Beslut  om  kommunövergripande  internkontrollplan  för

Alvesta  kommun  2020

Beslutsunderlag

l.  Beslut  från  kornrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförva1tningen,  daterad  den

26 augusti  2019.

3. Förslag  på  kommunövergripande  intern  kontrollplan  2020

4.  Förslag  på  mall  för  återrapportering  intem  kontroll  2020

Redogörelse

Gällande  reglemente  för  intern  kontroll  beslutades  av

kornrnunstyrelsen ijuni  2008 (KF 83 71/2008). I februari 2017 (KS F3
9/2017)  kompletterades  reglementet  med  förvaltningsövergripande

anvisningar  för  intern  kontroll.

Förutom  att  respektive  nämnd/styrelse  fastställer  sin  plan  för  intern

kontroll  så ska  också  kommunstyrelsen  besluta  om  en

kommunövergripande  plan  för  intern  kontroll,  det  vill  säga  en

kompletterande  plan  som  gäller  för  samtliga  nämnder/styrelse.

Denna  kommunövergripande  plan  ska  fastställas  av

kommunstyrelsen  senast  i september  året  före  den  träder  i kraft.

Utifrån  den  riskanalys  som  har  genomförts  har  följande

kontrollområden  föreslagits  att  ingå  i internkontrollplanen  för  år

2020:  1)  attester,  2) representation,  3) direktupphandlingar,  4)

utbetalning  av lön,  5) verkställighet  av  beslut  som  fattats  av

kommunfullmäktige  samt  6) medarbetamas  tillgänglighet.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att:

1.  Godkänna  förslag  till  kornmunövergripande  plan  för  intern

kontroll  2020,  daterad  2019-08-26  (Bilaga  1),  samt  att  uppdra

till  nämnderna  att  verkställa  planen

2.  Återrapportering  ska  göra  enligt  bifogad  mall  (Bilaga  2)

3.  Nämnderna  ska  behandla  uppföljning  av  kontrollplaner

avseende  2020  senast  31 december  2020.

Beslutet  skickas  till

Samtliga  nämnder

Kommunchef

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Processansvarig  för  beslutsstöd

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Avdelningschefer  på kommunledningsförvaltningen

Justeögsmännens  sign
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Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 112

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

20'1 9-09-10

KS 2019/335.000

Revidering  av  Alvesta  kommuns  krav-  och  inkassopolicy

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kornrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  26  juni  2019.

3. Krav-och  inkassopolicy.

Redogörelse

En  kommungemensam  krav-  och  inkassopolicy  ska  säkerställa

betalningar  till  kornmunen  och  en likvärdig  behandling  av fakturor

och  krav  från  förvaltningarna.

Den  nu  gällande  krav-  och  inkassopolicyn  antogs  i kornmunstyrelsen

den  14  augusti  2001  och  behöver  bland  annat  uppdateras  för  att  följa

inkassolagen.  Den  föreslagna  krav-  och  inkassopolicyn  utgår  från

gällande  lagstiftning  och  rekornmendationer  avseende  avgifter  och

dröjsmålsränta.

Policyn  reglerar  efterföljande  steg  för  den  händelse  att  en faktura

inte  betalats  till  förfallodagen.  Exempel  på  uppgifter  som  policyn

reglerar  är  när  betalningspåminnelse  och  eventuellt  inkassokrav  ska

skickas  och  med  vilka  avgifter,  hur  anstånd  och  avbetalningsplan  ska

hanteras  samt  om  eventuell  extern  inkasso  ska  genomföras.

Kommunstyrelsen  ansvarar  för  övergripande  uppföljning  och

utvärdering  av krav-  och  inkassopolicyn.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att  revidera  krav-  och  inkassopolicyn  i

enlighet  med  kornmunledningsförvaltningens  förslag.

Beslutet  skickas  tili

Ekonomichef

Budgetansvarig

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS  g 113

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10

KS 201  9/336.000

Sida
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Beslut  om  generell  firmateckningsrätt  och  firmateckningsrätt

för  vissa  handlingar  för  kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 27

augusti  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad

den 15 juli  2019.

Redogörelse

Nu  gällande  generell  firmateckningsrätt  etc. antogs  i

kornrnunstyrelsen  den 1l  april  2017  (KS  g37).  Då  allmänna  val

hållits,  ny  komrnunstyrelse  tillträtt  och  nämnden  för

samhällsbyggnad  fått  nytt  namn,  finns  anledning  att  kunna

tillhandahålla  externa  parter  ett förnyat  beslut  om  generell

firmateckningsrätt  etc.

Nedan  förslag  till  beslut  om  firmatecknare  innebär  dels  att det finns

en generell  firmateckningsrätt  som  har  lagts  på  kornmunstyrelsens

ordförande  och  vice  ordförande  samt  kommunchef  och  ekonornichef,

dels  att det firu'is  firmateckningsrätt  inom  särskilda  ansvarsornråden.

Firmateckningsrätten  för  avdelningschefer  och  andra  inom  sina

respektive  ansvarsornråden  innebär  att administrationen  förenklas  på

så sätt  att  rätten  att  underteckna  avtal  läggs  på den  tjänsteman  som

normalt  handlägger  den  typen  av ärenden  och  har  delegation  att

besluta  inom  området.  Rätten  att teckna  firma  följer  av ansvar  för  ett

specifikt  verksarnhetsornråde  och  budgetansvar  för  sarnma  område.

Beslut

Kommunstyrelsen  godkänner  förslag  till  Generell  firmatecla'iingsrätt

och  firmateckningsrätt  för  vissa  handlingar  för  komrnunstyrelsen

enligt  följande:

Justeringsmäiu'ienssi  Beslutsexpediering  Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Generell  firmateckningsrätt  för  kommunstyrelsen

Nedanstående  personer,  två  i förening,  har  rätt  att  på  kornmunstyrelsens

vägnar  teckna  Alvesta  kornmuns  firma:

Underskrift Kommunstyrelsens

ordförande

Ordinarie

Kommunstyrelsens

1 :e vice

ordförande

Ersättare

Kontrasignering Komrnunchef Ordinarie

Ekonomichef Ersättare

Firmatecknare  i andra  ärenden  inom  kommunstyrelsens

ansvarsområde

Nedanstående  personer  har  rätt  att  på  kommunstyrelsens  vägnar

teckna  Alvesta  kornrnuns  firma  var  för  sig  inom  respektive

ansvarsområde  och  inom  befintlig  budget.

*  Kommunchef

*  Ekonomichef

*  Kanslichef

*  Personalchef

*  IT-chef

*  Förvaltningschef  för  samhällsbyggnad

Undertecknande  av  lånereverser  och  borgensförbindelser

Nedanstående  personer,  två  i förening,  har  rätt  att  på

kommunstyrelsens  vägnar  underteckna  lånereverser  och

borgensförbindelser.

Underskrift Ekonomichef Ordinarie

Budgetansvarig  ekonom,

ekonomi-  och

upphand1ingsavdelningen

Ersättare

Kontrasignering Kommunchef Ordinarie

Kanslichef Ersättare

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida

11(43)



möorn'e"maunf

Kommunstyrelsen

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

201 9-09-'10

Undertecknande  av  ansökningar/finansiering  av  projekt  där

underskrift  av  kommunens  firmatecknare  krävs

Nedanstående  personer  har  rätt  att  på kommunstyrelsens  vägnar

rinderteckna  ansöla'iingar  om  bidrag/finansieig  av projekt  där  EU,

statliga  myndigheter  eller  andra  externa  aktörer  helt  eller  delvis  står

som  finansiärer.

Underskrift Kommunchef Ordinarie

Kanslichef Ersättare

Undertecknande  av  ansökningar  om  bidrag  eller  utbetalning  av

bidrag  där  underskrift  av  kommunens  firmatecknare  krävs

Nedanstående  personer  har  rätt  att  på kornmunstyrelsens  vägnar

underteckna  ansöka  om  bidrag  och/eller  utbetalning  av bidrag  från

EU,  statliga  myndigheter  eller  andra  externa  aktörer.

Underskrift Kommunchef Ordinarie

Kanslichef Ersäftare

I och  med  ovanstående  upphävs  kornmunstyrelsens  beslut  2017-04-

1183  37, Generell firmateckningsrätt  och firmateckningsrätt  för vissa
handlingar  för  kornmunstyrelsen.

Beslutet  skickas  till

Kommunchef

Kommun1edningsförvaltningens  avdelningschefer

Budgetansvarig

Förvaltningschef  för  samhällsbyggnad

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KSg114

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10

KS 2019/288.042

Ekonomisk  månadsrapport  för  kommunstyrelsen  per  maj

månad  2019

Beslutsunderlag

1.  Beslut  firån  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kornrnunledningsförva1tningen,  daterad

den 14  juni  2019.

3. Ekonomisk  månadsrapport  för  kornmunstyrelsen  per  maj

månad,  daterad  den 13 juni  2019.

Redogörelse

I rapporten  som  baserar  på  utfallet  till  och  med  sista  maj,  framgår  att

IT-avdelningen,  kommun1edningsstaben  och  personalavdelningen

prognosticerar  en positiv  avvikelse.  Ekonorni-och

upphandlingsavdelningen  och  de komrnungemensamrna

prognosticeras  ffi  en negativ  avvikelse.  För  komrnunstyrelsen

innebär  detta  ett  totalt  prognosticerat  överskott  på 0,4 miljoner  konor

jämfört  med  budgeterat  resultat.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att  godkänna  ekonomisk  månadsrapport

för  kornmunstyrelsen  per  maj  månad.

Beslutet  skickas  till

Ekonornichef

Budgetansvarig

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g 115

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10

KS  201  9/309.042

Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per  maj

månad

Beslutsunderlag

l.  Beslut  från  kornmunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  26  juni  2019.

3. Ekonomiska  månadsrapporter.

Redogörelse

I rapporten,  som  baseras  på  utfallet  till  och  med  sista  maj,  framgår  att

nämnderna  prognostiserar  ett  underskott  på drygt  33 mnkr,  vilket  är

en försärnring  med  3,7 mnkr  sedan  föregående  prognos  från  april.

Gemensam  finansieög  och  gemensarnma  nettokostnader,  visar  ett

prognostiserat  överskott  totalt  på drygt  6 mnkr  (-5,5  mnkr).  Detta

innebär,  netto,  att  prognosen  per  2019-05-31  är ett  underskott  på  nära

minus  27 mnkr.  Det  budgeterade  resultatet  för  2019  uppgår  till  lO

mnkr  vilket  betyder  att  resultatet  prognostiseras  till  knappt  minus  17

mnkr  för  2019.  Ett  negativt  resultat  kräver  enligt  kommunallagen

återställande  av  balans  under  de tre  kommande  året  2020-22.

Enligt  beslutade Riktlinjer  för budget och redovisning  (KF fl 98/2018.
2018-09-25)  får  nämnden  inte  överskrida  sin  totala  driftbudget  utan

särskilt  beslut  i varje  enskilt  fall  i kornrnunfullmäktige.  I händelse  av

prognosticerad  budgetavvikelse  ska  aktuell  nämnd  bland  annat  fatta

beslut  om  åtgärder  som  innebär  balans  vid  årets  slut.  I det  fall  inte

åtgärder  ger  budget  i balans,  skall  kornrnunfullmäktige  fatta  beslut.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att:

l.  Uppdra  till  Utbildningsnämnden,  Nämnden  för  Arbete  och

lärande  samt  Omsorgsnämnden  att  omgående  vidta  åtgärder

samt  ta fram  åtgärdsplaner  för  budget  i balans.  Åtgärder  och

åtgärdsplaner  ska  rapporteras  till  kommunstyrelsen  i

november.

2.  Godkänna  Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kornmun

per  maj  månad.

Beslutet  skickas  till

Utbildningsnämnden

Justeringsmännens sign l Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Omsorgsnämnden

Ekonomichef

Budgetansvarig

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

KS  g 116

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10

KS 201  9/337.045

Beslut  om  höjning  av  borgensramar  för  föreningar

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad

den  9 juli  2019.

Redogörelse

År  2015  beslutade  kornmunfullmäktige  om  nivå  på  borgen  till

föreningar  på  totalt  5,5 rniljoner  kronor.  I Mål  och  Budget  2019  har

kornmunfullmäktige  beslutat  att kornmunstyrelsen  vid  behov  kan

utöka  nivån  på  borgen  till  föreningar  med  ytterligare  2,5 miljoner

kronor (KF 2018-11-27, 5137). Likalydande beslut fattades av
kornmunfullmäktige  i juni  2019  avseende  Mål  och  Budget  2020.

Per  april  2019  fanns  borgensåtagande  från  Alvesta  kornrnun  för

föreningar  enligt  följande:

Alvesta

Folkets  Hus

2 300  000  k_r

Alvesta

Ridklubb

317  500  kt-

(amorteras  30 000  kr  per  år)

Moheda  IF 175  000  k_r

(amorteras  ånyo  25 000  kr  per  år)

Vislanda  IF 1590  000  k_r

(amorteras  168  000  kr  per  år)

TOTÅLT 4 382 500  kr

Således  fanns  ett  kvarvarande  borgensutrymrne  om  ca 1,1 miljon

kronor  till  föreningars  lån.

För  att  kunna  inföa  förväntade  händelser  (Ev.  komrnunalt

borgensåtagande  från  Alvesta  GIF  (KS  2017-12-05,  g178)  behöver

kommunstyrelsen  fatta  beslut  om  att  utöka  borgen  till  föreningar

med  ytterligare  2,5 rniljoner  kronor.

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Beslut

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Kommunstyrelsen  beslutar  att  utöka  nivån  på  borgen  till  föreningar

med  2,5 miljoner  kronor  till  8 miljoner  kronor  i enlighet  med

komrnunfullmäktiges  givna  möjlighet.

Beslutet  skickas  till

Ekonomichef

Budgetansvarig

JusteÖgsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS g 117

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-09-10

KS 2017/363.821

Beslut  om  borgensåtagande  för  Alvesta  GIF  avseende

byggnation  av  konstgräsplan

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad

den 16 augusti  2019.

3. Ansökan  om  borgen,  daterad  7 juli  2019.

Redogörelse

Alvesta  Gymnastik-  och  Idrottsförening  (Alvesta  GIF)  har  lämnat  in

en ansökan  till  kommunstyrelsen  om  komrnunal  borgen  för  lån  till

konstgräsplaner  på Virdavallen  i Alvesta.  Diskussioner  har  förts

under  ett antal  år om  att  anlägga  en konstgräsplan  för  fotboll  i

Alvesta  tätort.  Ett  förslag  om  två  konstgräsplaner  med  placering  på

ornrådet  Virdavallen  har  arbetats  fram  av Alvesta  GIF  i dialog  med

kornmunen.  Föreningen  Alvesta  GIF  redovisar  i sin  ansökan  om

borgen  en investeringskalkyl,  resultatanalys  och  en beskrivning  av

de planerade  konstgräsplanernas  miljöpåverkan  samt  föreningens

eget  miljöarbete.

Alvesta  GIF  ansöker  om  en kommunal  borgen  för  ett  lånpå  3137

tkr.  Kalkylen  fömtsätter  också  att  föreningen  erhåller  driftbidrag

enligt  de normer  som  gäller  just  nu  för  föreningsstöd  via  kultur-  och

fritidsnämnden.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att inom  den  ram  som  finns  för

borgensåtaganden  till  föreningar  bevilja  Alvesta  GIF  borgen  för  ett

lån  på 3137  tkr  under  17 år för  byggande  av konstgräsplaner  i

Alvesta

Beslutet  skickas  till

Ekonomichef

Budgetansvarig

Alvesta  GIF

Kultur-  och  fritidsnämnden

Justeringsmännens  sign

'qe--
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
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KS  201  9/339.640
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Inriktningsbeslut  för  byggande  av  ny  förskola  i Moheda

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den 27

augusti  2019

2.  Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad

den 12 augusti  2019.

3. Protokoll  från  utbildningsnämnden,  daterad  den  6 november

2018.

4.  Tjänstesktivelse  från  utbildningsförvaltningen,  daterad  den  4

september  2018.

Redogörelse

Utbildningsnämnden  begär  hos kornmunfullmäktige  om  ett

irföktningsbeslut  för  byggande  av ny  förskola  i Moheda,  beslut  i

nämnden fi 57 2018-11-06.

I Mohedaområdet  finns  i dagsläget  4 förskolor  med  totalt  13

avdelningar  och  plats  för  cirka  240  barn.  Av  avdelningama  finns  fem

i paviljonger  på Vegbybacken  och  även  om  barnantalet  väntas  sjunka

något  framöver,  ses fortsatt  behov  av 13 avdelningar  för  att  klara

fullmäktiges  mål  och  barngnippsstorlekar  samt  svara  upp  till  statens

målsättningar  och  därtill  kopplat  statsbidrag.

Verksarnhet  i paviljonger  ses som  en temporär  insats,  nuvarande

paviljonger  är förhyrda  till  hösten  2021.  En  ny  förskola  föreslås.

Utbildningsnämnden  har  i ett  beslut  daterat  den  6 november  2018

föreslagit  att  komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Inriktningen  är att en ny  förskola  byggs  i Moheda  med  lokalisering

vid  Mohedaskolan  enligt  utbildningsnämndens  förslag

2. Uppdra  till  utbildningsnämnden  att sammanställa  aktuellt  underlag

om  behov,  kostnader  m m för  ny  förskola  i Moheda.

3. Beslut  tas senare  om  total  investeringsram  för  förskolan.

Yrkanden

l.  Thomas  Jobnsson  (M)  och  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  att  kommunstyrelsen,

utöver  arbetsutskottets  förslag  till  beslut,  även  beslutar  att punkt  2 kompletteras

med  att det  görs:

a. Kostnadsjämförelser  mellan  driftskostnaden  idag  och  en framtida  ny

förskola  i Moheda.

Justeigsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

b.  Kostnadsjämförelser  vad  gäller  driften  om  förskolan  placeras  vid

Mohedaskolan  kontra  om  den  placeras  vid  Långagård.

c. Konsekvensbeskrivning  av vad  förskolans  placering  trafikmässigt  innebär

för  Moheda  sarnhälle.

2.  Christer  Brincner  (KD)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till  beslut  att

förskolan  byggs  i anslutning  till  Mohedaskolan.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att det  finns  två  förslag  till  beslut  som

kornrnunstyrelsen  har  att ta ställning  till.  Det  ena är arbetsutskottets

förslag  till  beslut  och  det  andra  är Thomas  Johnssons  (M)  m.fl.

tilläggsyrkande  till  punkt  2 i arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Ordföranden  frågar  kornrnunstyrelsen  om  kommunstyrelsen  kan

besluta  i enlighet  med  både  arbetsutskottets  förslag  och  Thomas

Johnssons  m.fl.  (M)  tilläggsyrkande.  Via  acklamation  finner

ordföranden  att  kornmunstyrelsen  beslutar  att föreslå

kornmunfullmäktige  besluta  att:

1.  Inriktningen  är att en ny  förskola  byggs  i Moheda  med  lokalisering  vid

Mohedaskolan  enligt  utbildningsnämndens  förslag.

2. Uppdra  till  utbildningsnämnden  att sammanställa  aktuellt  underlag  om  behov.

Underlaget  ska  också  redovisa  driftskostnaderna  för  verksamheten  idag  och  hur

driftkostnaderna  skulle  se ut  i framtiden  för  ny  förskola  i Moheda.

Kostnadsjämförelse  vad  gäller  driften  om  förskolan  placeras  vid  Mohedaskolan

kontra  om  den  placeras  vid  Långagård  ska också  presenteras.  Underlaget  ska  även

innehålla  en trafikflödesutredning.

3. Beslut  tas senare  om  total  investeringsram  för  förskolan

Yrkanden  på  nya  beslutsförslaget

Efter  aff ordföranden  har  konstaterat  att  kornrnunstyrelsen  beslutar

enligt  ovan,  yrkar  Thomas  Johnsson  (M),  Matz  Athley  (M),  Hans

Svensson  (V)  och  Christer  Bicner  (KD)  bifall  till  beslutsförslaget.

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  att  komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  ngenärattennyförskolabyggsiMohedamedlokaliseögvid

Mohedaskolan  enligt  utbildningsnämndens  förslag.

2. Uppdra  till  utbildningsnämnden  att sammanställa  aktuellt  underlag  om  behov.

Underlaget  ska också  redovisa  driftskostnaderna  för  verksamheten  idag  och  hur

driftkostnaderna  skulle  se ut i framtiden  för  ny  förskola  i Moheda.

Juster'u'igsmännens sign I Beslutsexpediering
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Kommunstyrelsen

Kostnadsjämförelse  vad  gäller  driften  om  förskolan  placeras  vid  Mohedaskolan

kontra  om  den  placeras  vid  Långagård  ska också  presenteras.  Underlaget  ska även

innehålla  en trafikflödesutredning.

3. Beslut  tas senare  om  total  investeringsram  för  förskolan

Beslutet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeågsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

201 9-09-10

KS  201  9/310.043

Begäran  från  utbildningsnämnden  om  tilläggsbudget  för

ökade  lokalkostnader  för  paviljong  vid  Vislandaskolan

Beslutsunderlag

l.  Beslut  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  7 augusti  2019.

3. Protokollfrånutbildningsnämnden,dateradden24juni20l9.

Redogörelse

Utbildningsnämnden  begär  hos kornmunstyrelsen  en tilläggsbudget

för  ökade  lokalkostnader  för  Vislandaskolan  enligt  beslut  i nämnden

g66 2019-06-24.

'Med  nuvarande  resursfördelningssystem  ges ersättning  för  positiv

demografisk  förändring,  men  lokalkostnaden  är borträknad  i

ersättningen.  Utbildningsnämnden  menar  att  det  är rimligt  så länge

man  kan  fylla  på  i befintliga  lokaler,  men  då nya  lokalbehov  uppstår

behövs  en ramjustering.

Utbildningsnämnden  beslutade  samtidigt  att

utbildningsförvaltningen  ges i uppdrag  att komplettera  ansökan  med

en redovisning  av kostnadsökningen  och  att  om  tilläggsbudget  inte

erhålls,  ge förvaltningen  i uppdrag  att hantera  det  inom  befintlig

budget.

Utbildningsnämnden  uppvisar  så långt  för  året  ett  betydande

underskott.  Det  gör  även  kornmunen  totalt.  Tidigare  princip  har  varit

att  hyreskostnader  för  paviljonger  inte  ersatts  särskilt.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att avslå  utbildningsnämndens  begäran

om  tilläggsbudget.

Beslutet  skickas  till

Utbildningsnämnden

Ekonornichef

Budgetansvarig

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-09-10

KS 2019/059.932

Svar  på motion  (SD)  om  att  införa  integrationsplikt  i Alvesta

kommun

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019.

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 15 juli  2019.

3. Protokollfrånnämndenförarbeteochlärande,dateradden18

juni  2019.

4. Tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  arbete  och  lärande,

daterad  den 15 maj  2019.

5. Motion  (SD),  daterad  den  16  januari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 6 febniari  2019  föreslår  Anette  Lindström

(SD)  att Alvesta  kornrnun  ska införa  integrationsplikt  i kommunen.  I

motionen  föreslås  det  också  att det  ska  medföras  konsekvenser  om  man

inte  följer  planen  såsom  t.ex.  indraget  bidrag.

I en tjänsteskrivelse  från  förvaltningen  för  arbete  och  lärande,  daterad

den 15 maj  2019,  firamgår  det  att det  redan  firu'is  krav  på motprestation

från  individen  i de program  och  insatser  som  omnämns  i motionen.

Både  på statlig  såväl  som  på  kommunal  nivå.  Förvaltningen  för  arbete

och  lärande  framhåller  att det  inte  saknas  förutsättningar  för  att införa  en

integrationsplikt  ikommunen.  Däremot  skulle  en sådan integrationsplikt

vara  praktiskt  verkningslös  eftersom  det redan  existerar  krav  på

motprestation  för  att man  som  nyanländ  ska uppbära  ersättning  eller

ekonorniskt  bistånd.  En integrationsplikt  skulle  i så fall  mer  syfta  till  att

vara  ett generellt  ställningstagande  till  hur  man  förhåller  sig till  integration.

Nämnden  för  arbete  och  lärande  har  yttrat  sig  i ärendet  och  beslutade

den 18 juni  2019  att föreslå  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att  avslå

motionen  med  hänvisning  till  att de krav  en integrationsplikt  skulle

innebära,  redan  existerar  genom  gällande  regelverk.

Kommunstyrelsens  arbetsutskott  har  yttrat  sig  i ärendet  och  beslutade

den  27 augusti  2019  att  föreslå  att  kommunstyrelsen  föreslår

kornmunfullmäktige  att besluta  att  besvara  motionen  med  hänvisning

till  att de krav  en integrationsplikt  skulle  innebära,  redan  existerar

genom  gällande  regelverk.

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslut

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Kommunstyrelsen  föreslår  att  kommunfullmäktige  beslutar  att besvara

motionen  med  hänvisning  till  att  de krav  en integrationsplikt  skulle

innebära,  redan  existerar  genom  gällande  regelverk.

Beslutet  skickas  till

Komrnunfullmäktige

Justemgsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Svar  på  motion  (SD)  om  införandet  av  ekonomiskt  bokslut

för  asylinvandringen

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kornrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad

den  3 juni  2019.

3. Motion  (SD),  daterad  den  6 febniari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  6 februari  2019  föreslår  Robin  Berg  (SD)

att  Alvesta  kommun  ska  införa  ett ekonomiskt  bokslut  avseende

asylinvandring.  Motionären  hänvisar  till  att  kornmunen  redovisar

kostnader  och  konsekvenser  för  det  mesta,  men  inte  för  den  statliga

invandringspo1itiken.

För  att  upprätta  ett ekonorniskt  bokslut  enligt  motionärens  intentioner

måste  kornmunen  kunna  ta fram  de intäkter  och  kostnader  som  är

hänförliga  till  de enskilda  personer  i den  invandrade

kornmunbefolkningen  som  har  erhållit  uppehållstillstånd  på gnund  av

asylskäl  samt  från  de personer  som  har  erhållit  uppehållstillstånd

avhängigt  anhörigs  beviljade  asyl.  Det  skulle  därför  krävas  uppgifter  på

individnivå  som,  enligt  kornmunledningsförvaltningens  bedömning,

inte  är möjligt  att fa fram.  Om  det  skulle  gå att få fram  dessa  uppgifter

skulle  den  informationen  behöva  sarnmanställas  i gnipp  och  som

därmed  innebär  en kategorisering  som  vore  juridiskt  problematiskt

enligt  Dataskyddsförordningen  (GDPR)  och  där  enskilda  personer

måste  informeras  om  användningen  av deras  personliga  data  och

godkänna  användningen  (om  det ens går  att härleda  på individnivå).  För

att  upprätta  ett  bokslut  av det  slag  som  föreslås  i motionen  skulle

bokföringen  av olika  intäkts-  och  kostnadsposter  behöva  göras  utifrån

varje  individs  särskilda  icke-registrerade  (uppehållstillstånd  p.g.a  asyl

eller  anhörig)  gnipptillbehörighet.  Statistik  där  t.ex.  kostnad  per  elev

tas fram  använder  bokförda  kostnader  som  delas  med  antal  elever  och

alltså  inte  vad  en enskild  elevs  kostnad  är.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  komrnunfullmäktige  beslutar  att  avslå

motionen  med  hänvisning  till  kommun1edningsförva1tningens

yttrande.

Juste*gsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Svar  på  motion  (SD)  om  mobiltelefonförbud  under

lektionstid

Beslutsunderlag

l.  Beslut  från  arbetsutskottet,  daterat  den  27 augusti  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornrnunledningsförva1tningen,  daterad

den 15 juli  2019.

3. Beslutfrånutbildningsnämnden,dateradden24juni2019.

4.  Tjänsteskrivelse  från  utbildningsförvaltningen,  daterad  den  27

maj  2019.

5. Motion  (SD),  daterad  den  6 februari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  6 febniari  2019  föreslår  He16n  Nydfö  (SD)

att  kommunfullmäktige  beslutar  att föreslå  rektorerna  iAlvesta

komrnuns  skolor  att  besluta  att  elevernas  mobiltelefoner  förbjuds  under

lektionstid.  Motionären  menar  att det  är viktigt  att avlägsna  onödiga

störningsmoment  under  lektionstidiett  försök  till  att förbättra  elevernas

studieresultat.

I en tjänsteskrivelse  från  utbi1dningsförvaltningen,  daterad  den  27 maj

2019,  framgår  det  att utbildningsförvaltningen  inte  ser några  skäl  till  att

kornmunfullmäktige  fattar  beslutifrågan  om  mobiltelefoner  i skolan.

Detta  på gd  av att  det  i skollagen  finns  regler  om  att  varje  skolenhet

ska  utarbeta  ordningsregler.  Skollagen  reglerar  också  att  respektive

rektor  eller  lärare  får  vidta  disciplinära  åtgärder  om  ordningsreglerna

inte  efterlevs.  Utbildningsförvaltningen  hänvisar  också  till  att det  pågår

ett  arbete  avseende  mobilförbud  i klassrurnmet  på  nationell  nivå  genom

det  så kallade  januariavtalet  som  tecknades  mellan  regeringen  samt

Centerpartiet  och  Liberalerna.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att  besvara

motionen  med  hänvisning  till  att  det  genomförs  ett  nationellt  arbete

avseende  denna  fråga  i den  nationella  planen  för  shidier  och  trygghet  i

skolan  samt  att möjligheten  redan  finns  till  detta  genom  respektive

skolenhets  ordningsregler.

Beslutet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Svar  på motion  (AA)  om  fritidsreservat  i Spåningslanda

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförva1tningen,  daterad

den 15 juli  2019.

3. Beslut  från  samhällsbyggnadsnämnden,  daterad  den 14 maj

2019.

4. Tjänsteskrivelse  från  sarnhä1sbyggnadsförva1tningen,  daterad

den  26 april  2019.

5. Motion  (AA),  daterad  den  30 januari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  30 januari  2019  föreslår  Lars-Olof  Franz6n

(AA)  att ett område  i Spåningslanda  införlivas  i kornmunal  ägo och  att

ornrådet  i framtida  planbeskrivningar  tas upp  som  ett kornmunalt

fötidsreservat.  Vidare  föreslår  motionären  att  skogsbruket  inom

ornrådet  anpassas  efter  den  verksamhet  som  ornrådet  ska innefatta.

I en tjänsteskrivelse  från  samhäl1sbyggnadsförvaltningen,  daterad  den

26 april  2019,  framgår  det  att sarnhällsbyggnadsförvaltningen  ställer  sig

positiv  till  att  i framtiden  skapa  ett naturreservat  i Spåningslanda.

Samhällsbyggnadsförva1tningen  skriver  också  att skapandet  av ett

reservat  i Spåningslanda  bör  avvakta  antagande  av det  planprogram  för

Aringsås  som  förvaltningen  har  iuppdrag  att  ta fram.  När

planprogrammet  är fördigt  finns  bättre  förutsättningar  för  att  hitta  en

lämplig  avgränsning  för  ett naturreservat.  Det  framgår  också  att den  i

motionen  föreslagna  avgränsningen  för  ett  reservat  sarnmanfaller  med

andra  exp1oateringsintressen.  Ett  reservat  far  inte  bildas  i strid  med

detaljplan  och  därmed  konstaterar  sarnhällsbyggnadsförvaltningen  att

den  föreslagna  avgränsningen  av reservatet  inte  är möjlig.

Sarnhällsbyggnadsförvaltningen  skriver  också  att  ett  framtida

naturreservat  lämpligen  bör  omfatta  ett  större  markornråde  än det  som

föreslås  i motionen  så bland  annat  kulturmiljöer  i Spåningslanda,

ridhuset  och  Hanaslöv  innefattas.

Yrkanden

1.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  bifall  till  motionen.

2. Matz  Athley  (M)  yrkar  bifall  till  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Justeögsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Ordföranden  konstaterar  att  det  finns  två  förslag  till  beslut  som

kornmunstyrelsen  har  att  ta ställning  till.  Arbetsutskottets  förslag  till

beslut  samt  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  bifallsyrkande  till  motionen.

Ordföranden  ställer  förslagen  mot  varandra  och  finner  via  acklamation

att  kommunstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  arbetsutskottets  förslag  till

beslut.

Votering  begärs.

Votering

Ordföranden  utser  arbetsutskottets  förslag  till  beslut  som

huvudförslag.  En  röst  på  huvudförslaget  är en Ja-röst.  Ordföranden

utser  Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  yrkande  som  motförslag.  En  röst  på

motförslaget  är  Nej-röst.

Efter  genomförd  votering  finner  ordföranden  att  kornrnunstyrelsen

beslutar  med  IO Ja-röster  mot  3 Nej-röster,  att  besvara  motionen  med

hänvisning  till  samhällsbyggnadsförvaltningens  tjänsteskrivelse.

Beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  att  kommunfullmäktige  beslutar  att  besvara

motionen  med  hänvisning  till  samhällsbyggnadsförvaltningens

tjänsteskrivelse.

Reservation

Lars-Olof  Franz6n  (AA)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Beslutet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  si Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Svar  på  motion  (SD)  om  förbud  mot  burka  och  niqab

Beslutsunderlag

1.  Beslutfrånkommunstyrelsenspersonalutskott,dateratden14maj2019

2 , Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen,  daterad

den  7 maj  2019.

3 . Motion,  daterad  den  16  januari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  6 februari  2019  föreslår  Anette

Lindström  (SD)  att  Alvesta  kommun  ska  införa  ett  förbud  mot  att

bära  heltäckande  slöjor  som  burka  eller  niqab  i kornmunens

verksarnheter.

I en tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförva1tningen  redogörs  det

för  den  lagstiftning  som  finns  och  hur  lagstiftningen  styr  komrnunens

verksamhet  i frågor  som  rör  religionsfrföet,  diskriminering  och  hur

dessa  berör  förslag  till  beslut  i motionen.

Kornmunledningsförvaltningen  konstaterar  bland  annat  att  det  inte  är

möjligt  att  neka  en person  tillträde  till  en kornmunal  verksamhet

enbart  på  gnind  av  klädsel.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att  avslå

motionen  med  hänvisning  till  kornmun1edningsförvaltningens

yttrande.

Reservation

Fredrik  Jonsson  (SD)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Beslutet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign
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Svar  på  motion  (SD)  om  kompensation  vid  sjukdom

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kommunstyrelsens  personalutskott,  daterat  den 14 maj  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornrnunledningsförvaltningen,  daterad

den 17 april  2019.

3. Motion,  daterad  den  6 februari  2019.

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den  6 februari  2019  föreslår  Yvonne

Erlandsson  (SD)  att  Alvesta  kommun  ska  utreda  möjligheten  att

införa  kompensation  vid  sjukdom  inom  all  skola  vård  och

barnomsorg.  Detta  då personalen  inom  dessa  ornråden  är ofta  utsatta

för  virus  och  sjukdomar  i sitt  arbete.

I en tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförvaltningen  redogörs  det

för  den  lagstiftning  som  finns  vid  sjukdom  och  srnittspridning  samt

de lokala  rutiner  som  fastställts  för  dessa  situationer  och  de olika

sorters  kompensation  som  kan  utgå  vid  sjukdom  och  smittspridning.

Samrnanfattningsvis  är karensavdraget  reglerat  i sjuklönelagen  samt

i centrala  kollektivavtalet  Allmänna  bestämmelser  vad  gäller

beräkning  inom  den  kommunala  sektorn.  Vad  gäller  beräkningen

finns  även  viss  möjlighet  till  lokala  avsteg  genom  ett  lokalt

kollektivavtal.  Vad  gäller  frånvaro  till  följd  av smittorisk  eller

motsvarande  firu'is  dels  möjlighet  till  ersättning  firån

Försäkringskassan  och  dels  genom  avstängning  med  bibehållna

avlöningsförmåner  av medicinska  skäl  med  stöd  av kollektivavtalet

Allmänna  bestärnmelser  kompletterad  med  en lokal  nitin  omfattande

samtliga  verksamheter  hos arbetsgivaren  Alvesta  kornrnun.

Det  finns  därmed  redan  idag  en reglering  inom  arbetsgivaren  Alvesta

kornmuns  verksamhet  för  kompensation  vid  sjukdom  och  srnitta  och

som  svarar  upp  mot  motionens  syfte.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kori'ununfullmäktige  beslutar  att anse

motionen  som  besvarad  med  hänvisning  till

komrnunledningsförvaltningens  yttrande.

Reservation

Fredrik  Jonsson  (SD)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Beslutet  skickas  till

Kornmunfullrnäktige

Juste*gsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Taxor  för  hyra  av  Hagagården  och  föreningslokalen  i

Vislanda

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den 16  juli  2019.

3. Protokoll  från  kultur-och  fritidsnämnden,  daterad  den 10  juni

2019.

4. Tjänsteskrivelse  från  kultur-och  fritidsförvaltningen,  daterad

den  22 maj  2019.

Redogörelse

Kultur-  och  fritidsnämnden  har  i ett  beslut  daterat  den IO juni  2019

inkomrnit  med  ett  förslag  på  nya  taxor  för  uthying  av Hagagården

och  föreningslokalen  i Vislanda.  Föreningar,  företag  eller  invånare

som  önskar  hyra  mötesrum  i Hagagården  och  föreningslokalen  i

Vislanda  föreslås  lcunna  göra  det  via  kultur-  och  fritidsförvaltningens

lokalbokning.  I Hagagården  finns  fyra  olika  mötesrum  fördelat  på

två  våningar.  Där  finns  det  även  ett kök  per  våning.  I

föreningslokalen  i Vislanda  finns  ett  mötesrum  för  uthyming  med

tillhörande  kök.

Följande  kundkategorier  och  taxor  finns  sedan  tidigare  avseende

förhying  av lokaler  inom  Alvesta  kommun:

*  Taxa  1: Privatpersoner,  företag,  studieförbund  m.fl.

*  Taxa2:Föreningarregistreradeikommunen

*  Taxa3:Bidragsberättigadeföreningarikornmunenmed

ungdomsverksamhet

Yrkande

1.  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  yrkar  att kornrnunstyrelsen  även  ska

föreslå  kommunfullmäktige  besluta  att  ge kultur-  och

fötidsnämnden  i uppdrag  att  namnge  byggnaden  i Vislanda  till

något  annat  namn  än "förenings1okalen".

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att  det  finns  två  förslag  till  beslut.  Det  första

förslaget  är arbetsutskottets  förslag  till  beslut  om  taxor.  Det  andra

förslaget  är Lars-Olof  Franz6ns  (AA)  tilläggsyrkande  om  uppdraget

att  namnge  byggnaden  i Vislanda  till  något  annat  namn  än

"föreningslokalen".

Justeögsmännens  sign  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Ordföranden  frågar  först  om  kornmunstyrelsen  beslutar  i enlighet

med  arbetsutskottets  förslag.  Via  acklamation  finner  ordföranden  att

kommunstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  arbetsutskottets  förslag.

Därefter  frågar  ordföranden  kornmunstyrelsen  om  komrnunstyrelsen

även  vill  besluta  i enlighet  med  Lars-Olof  Franzfös  (AA)

tilläggsyrkande.  Via  acklamation  finner  ordföranden  att

kommunstyrelsen  även  beslutar  i enlighet  med  tilläggsyrkandet.

Beslut

Komrnunstyrelsen  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Faststäl1aföljandetaxaförhyraavförenings1okaleniVislanda

samt  mötesrum  li  Hagagården:

Taxa  för  hyra av föreningslokalen  i Vislanda  och
mötesrum  1 i Hagagården

I timme
Heldag  (6 timmar
eller  mer)

Taxa  1 150  kr 900  kr

Taxa  2 lOO kr 600  kr

Taxa  3 75 kr 450  kr

2.  Fastställa  följande  taxa  för  hyra  av mötesrum  2, 3 och  4 i

Hagagården:

Taxa för  hyra av mötesrum  2, 3 och  4 i Hagagården

1 timme
Heldag  (6 timmar

eller  mer)

Taxa  1 IOO kr 600  kr

Taxa  2 75 kr 450  kr

Taxa  3 50 kr 300  kr

3.  Ge  kultur-  och  fötidsnämnden  i uppdrag  att  namnge  byggnaden  i Vislanda  till

något  annat  namn  än "föreningslokalen".

Beslutet  skickas  till

Kornmunfullmäktige

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Beslut  om  kommunstyrelsens  arkivorganisation

Beslutsunderlag

1.  Beslut  från  kommunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27

augusti  2019

2. Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad

den  27 juni  2019.

3. Förslag  till  komrnunstyrelsens  arkivorganisation,  daterad  den

27 juni  2019

Redogörelse

Kornrnunfullmäktige  fastställde  Alvesta  kornrnuns  arkiweglemente

den 15 december  2015.  Enligt  arkiweglementet  ska alla  myndigheter

fastställa  en organisation  och  ansvarsfördelning  för  att  förvalta  den

information  som  hanteras  i myndigheternas  verksarnheter.  I detta

ingår  att utse en arkivansvarig,  som  är ytterst  ansvarig  för

infortnationsförva1tningen.  Arkivansvarig  ska  utse  en eller  flera

personer  som  svarar  för  kontakterna  med  arkivmyndigheten.

Kommunledningsförvaltningen  har  under  två  års tid  arbetat  med  att

förbättra  arkivvården  i centralarkivet.  Hela  centralarkivet  har

omorganiserats  och  i stort  sett  alla  handlingar  som  finns  i

centralarkivet  har  nu  förtecknats  i ett arkivförteckningssystem.  Som

ett  led  i detta  arbete  ser kommunledningsförvaltningen  ett  behov  av

att  tydliggöra  ansvaret  och  rollerna  i Alvesta  kornmuns  samlade

arkivorganisation.  Detta  för  att  på sikt  säkerställa  att myndigheternas

(nämnderna  och  bolagens)  informationsförvaltning  fortsatt  kommer

hanteras  på  ett  tydligt  och  systematiskt  sätt. Mot  deru'ia  bakgnind  har

kommunledningsförvaltningen  utarbetat  ett förslag  till

arkivorganisation  för  kommunstyrelsen.

Under  hösten  2019  kornmer  kornmun1edningsförvaltningen  även  att

följa  upp  huruvida  kornmunens  övriga  myndigheter  har  fastställda

arkivorganisationer  eller  ej.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att fastställa

kommun1edningsförvalföingens  förslag  till  arkivorganisation  för

kornrnunstyrelsen.

Beslutet  skickas  till

Kanslichef

Ansvarig  för  kanslienheten

Justeringsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Information  om  kommunarkivet

Redogörelse

Komrnunsekreteraren  informerar  kornmunstyrelsen  om

komrnunarkivet.  Kornmunstyrelsen  informeras  bland  annat  om

kornmunarkivets  organisation,  det utvecklingsarbete  som  har  gjorts  i

arkivet  sedan  år 2017  samt  vad  kornmun1edningsförva1tningen

planerar  att  göra  framöver  för  att förbäföa  arkivvården.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering UMragsbestyrkande
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Förslag  till  sammanträdesplan  för  år  2020

Beslutsunderlag

1.  Förslag  till  sarnmanträdesplan  för  år 2020,  daterad  den  28
augusti  2019

2. Beslut  från  komrnunstyrelsens  arbetsutskott,  daterat  den  27
augusti  2019

3. Tjänsteskrivelse  från  kornmun1edningsförvaItningen,  daterad
den  20 augusti  2019.

4. Förslag  till  sarnmanträdesplan  för  år 2020,  daterad  den 20
augusti  2019

Redogörelse

Varje  år fastställer  komrnunfullrnäktige  sin  sarnmanträdesplan  för
nästkommande  mötesår.  I samband  med  detta  bereder  även
kommunstyrelsen  upp  sin egen  samrnanträdesplan,  för  att säkerställa
att fullrnäktiges  och  kornmunstyrelsens  möten  planeras  in  på ett
ändamålsenligt  sätt  utifrån  ärendeberedningen  i kornmunen.
Förslaget  som  har  utarbetats  innehåller  därför  ett  förslag  till
sammanträdesplan  för  kommunstyrelsens  arbetsutskott,
kornrnunstyrelsen  och  kommunfullmäktige.  Vidplaneringen  av
sarnmanträdesplanen  har  kommun1edningsförvaltningen  bland  annat
tagit  hänsyn  till  regionens  sammanträdesplan,  de stora  ekonomiska
processema  samt  röda  dagar/helgdagar.

På arbetsutskottets  möte  den  27 augusti  2019  beslutade
arbetsutskottet  att flytta  fram  kommunfullmäktiges  möte  i oktober
med  en vecka  i det första  utkastet  som  kom  från
kommunledningsförvaltningen.  Till  komrnunstyrelsen  presenteras
därför  nu ett  nytt  förslag  till  samrnanträdesplan  utifrån  vad  som
beslutades  i arbetsutskottet.

Beslut

Kornmunstyrelsen  föreslår  att  kommunfiillmäktige  beslutar  att  anta
förslag  till  sammanträdesplan  för  år 2020.

Beslutet  skickas  till

Kommunchef

Kornmun1edningsförvaltningens  avdelningschefer

Samtliga  nämnder  och  bolag

Justenngsmännens  sign
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Sida
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8Ca1vestmaunf
SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Kommunstyrelsen

KS 5129

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Beslutsunderlag

Sida

37(43)

l.  Delegationsbeslut  6/2019  av ekonomichef,  daterad  den 12  juni  2019
2. De1egationslistafrånupphandlingschef,dateradden30augusti2019

Redogörelse

Enligt  kommunallagen  far  en nämnd  delegera  sin  beslutanderätt.
Delegerad  beslutanderätt  innebär  att  nämnden  överlåter
beslutanderätten  i vissa  ärenden  till  en delegat.  Delegaten  fattar
beslut  på  nämndens  vägnar  och  besluten  har  samma  rättsverkan  som
nämndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska redovisas
till  nämnden.

Sedan  kornrnunstyrelsens  senaste  sarnmanträde  har  följande
delegationsbeslut  fattas  inom  kommunstyrelsens
verksamhetsområde.

Ekonornichefen  har  fattat  följande  beslut:

*  Delegationsbeslut  6/2019:  Försäljning  av samtliga  andelar  i
SEB  Fund  1-  SEB  Asset  Selection  SEK  C samt  försäljning
andelar  ivärdepappersfonden  Didner  &  Gerge  Global  till  ett
värde  av- 6,3 miljoner  kronor.

Upphandlingschefen  har  fattat  ett  flertal  beslut  som  återfinns  i
bifogad  delegationslista.

Beslut

Kommunstyrelsen  beslutar  att godkänna  redovisningen  av fattade
delegationsbeslut.

Justeågsmännens  sign Beslutsexpedieög Utdragsbestyrkande



m:orr»'e"maunf

Kommunstyrelsen

KS  g 130

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-10

KS 2019/027.020

Redovisning  av  sjukfrånvarostatistik

Beslutsunderlag

1.  SjukfrånvarostatiskförAlvestakornmunperjulimånad20l9.

Redogörelse

Komrnunstyrelsen  delges  information  om  sjukfrånvarostatistik  per
juli  månad  2019.

Beslut

Kommunstyrelsen  noterar  informationen.

Justenngsmannens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS g 131

Sammanträdesprotoko1l

Sammanträdesdatum

20a19-09-10

KS 201  9/362.113

Val  av  Mikael  Lindberg  (C)  som  ersättare  i arbetsutskottet

Redogörelse

Den  17 juni  2019  entledigades  Cristina  Haraldsson  (C)  från  sitt
uppdrag  som  ledamot  i komrnunstyrelsen.  Därigenom  blev  hon  även
entledigad  från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i arbetsutskottet.  Med
anledning  av detta  behöver  kommunstyrelsen  förrätta  ett fyllnadsval
för  att  fylla  den  vakanta  plats  som  nu  finns  i arbetsutskottet  med
anledning  av Cristina  Haraldssons  (C)  entledigande.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att  utse  Mikael  Lindberg  (C)  som
ersättare  i arbetsutskottet.

JuUet'ngstnännens  sign  Beslutsexpediefflng

7'E/

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS 5 I 32

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-09-10

KS 201  9/363.113

Val  av  Mikael  Lindberg  (C)  som  ersättare  i

personalutskottet

Redogörelse

Den  17  juni  2019  entledigades  Cristina  Haraldsson  (C)  från  sitt

uppdrag  som  ledamot  i kommunstyrelsen.  Därigenom  blev  hon  även

entledigad  från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i personalutskottet.  Med

anledning  av detta  behöver  kornmunstyrelsen  förrätta  ett fyllnadsval

för  att fylla  den  vakanta  plats  som  nu finns  ipersonalutskottet  med

anledning  av Cristina  Haraldssons  (C)  entledigande.

Beslut

Kornmunstyrelsen  beslutar  att  utse  Mikael  Lindberg  (C)  som

ersättare  i personalutskottet.

Justeögsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

KS g 133

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-09-10

KS 201  9/364.113

Val  av  Mikael  Lindberg  (C)  som  ersättare  i

upphandlingsutskottet

Redogörelse

Den  17  juni  2019  entledigades  Cristina  Haraldsson  (C)  från  sitt

uppdrag  som  ledamot  i komrnunstyrelsen.  Därigenom  blev  hon  även

entledigad  från  sitt  uppdrag  som  ersättare  i upphandlingsutskottet.

Med  anledning  av detta  behöver  kommunstyrelsen  förrätta  ett

fyllnadsval  för  att fylla  den  vakanta  plats  som  nu finns  i

upphandlingsutskottet  med  anledning  av Cristina  Haraldssons  (C)

entledigande.

Beslut

Komrnunstyrelsen  beslutar  att  utse  Mikael  Lindberg  (C)  som

ersättare  i upphandlingsutskottet.

Jfust,eögsmännens sign? I Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande

Sida
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m:orr»'V'rnSnf
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-10 42(43)

Kommunstyrelsen

KS g 134 KS 201  9/348.000

Meddelanden

Redogörelse

Följande  meddelanden  delges  kommunstyrelsen:

@ Personalutskottetsprotoko1lden14maj2019

*  Arbetsutskottets  protokoll  den  27 augusti  2019

*  Verksamhetsplan  med  internbudget  för  utbildningsnämnden

*  Verksamhetsplan  med  internbudget  för  nämnden  för  arbete  och  lärande

*  Avsiktsförklaring  avseende  kunskapscenter  Huseby  -  från  hav  till  skog

*  SKL  förbundsavgift

*  Överenskornrnelse  mellan  staten  och  Sveriges  kornmuner  och  Landsting  om

insatser  inom  området  psykisk  hälsa  2019

*  Treårsrapport  från  Helgeåns  vattemåd  2016-2019

Beslut

Kornrnunstyrelsen  noterar  informationen.

Justeringsmännens  sign Beslutsexpedieåg Utdragsbestyrkande



mCorn'e"maunf

Kommunstyrelsen

KS g I 35

Övriga  ärenden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Redogörelse

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

Inga  övriga  frågor  lyfts  på dagens samrnanträde

Beslut

Kornmunstyrelsen  noterar  informationen.

Juste*gsmännens  sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sida
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hJvesta
1iommun

Voteringslista  för  kommunstyrelsens  sammanträde
den 10 september  2019

g 122

Ordinarie  ledamöter
När-

VarO Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

1. Per  Ribacke s I I

2. Thomas  Haraldsson c I I

3. Thomas  Johnsson M I I

4. Frida  Christensen s I I

5. Ros-Marie  Larsson s I I

6. Lars-Olof  Petersson s

7. Mikael  Lindberg c I I

8. Hans  Svensson v I I

9. Claudia  Crowley

Sörensson

M

IO. Lllf  Larsson L

1 1. Fredrik  Jonsson SD I 1

12.-Jan-Erik  Svensson AA

13.  Lars-Olof  Franzån AA I I

Ersättare

1. Edina  Maslac s I I

2. Sebastian  Ohlsson s

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 I 1

10.  Christer  Brincner KD I I

11.  Juan-Carlos  Moreno AA I 1

12.  Annette  Lindström SD

13.  Oskar  Andersson SD

TOT  ALT 13 10 3


