
 

Kallelse / Underrättelse 

Kommunfullmäktige 

Utskicksdatum 

2017-04-25 

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning 

ärende  1– 23. 

Tid: Tisdag den 2 maj 2017 kl. 18.30 

Plats: Thalia, Folkets Hus, Alvesta  

Ledamöter 

Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 

Robert Olesen (S) 

Rose-Marie Larsson (S) 

Sebastian Ohlsson (S) 

Peter Johansson (S) 

Lars-Olof Petersson (S) 

Lisbeth Holmqvist (S) 

Bertil Olsson (S) ordf. 

Jessica Madsen (S) 

Johnny Lundberg (S) 

Tomas Hedevik (S) 

Anita Lindstedt (S) 

Tommy Mases (S) 

Thomas Haraldsson (C) 

Sven Sunesson (C) 

Monica Pihl (C) 1:e vice ordf. 

Jonas Engkvist (C) 

Hagart Valtersson (C) 

Andreas Nilsson (C) 

Heléne Andersson (C) 

Birgit Andersson (MP)  

Anita Thörn von Rosen (MP) 

Thomas Johnsson (M) 

Mikael Johansson (M) 

Helen Gustavsson (M) 

Matz Athley (M) 

Niclas Salomonsson (M) 

Gunilla Gustafsson (M) 

Tomas Öhling (M) 

Rune Gustafsson (M) 

Björn Tisjö (M) 

Sara Karlsmo (M) 

Lennart Johansson (SD) 

David Kristiansson (SD) 

Thomas Falk (SD) 

Benny Lundh Johansson (SD) 

Fredrik Johansson (SD) 

Tommy Ernemyr (-) 

Gustaf Arvidsson (SD) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

 

Jan-Eric Svensson (AA) 

Isabell Barindelli (AA) 

Jan Johansson(AA) 

Christer Brincner(KD) 

Roxana Sepulveda (KD) 

Börge Nielsen (V) 

Ola Andersson (V) 

Bengt-Olof Söderström (L) 2:e vice ordf. 

Ersättare 

Valbone Hasani (S) 

Torbjörn Svensson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

Phlogi Ludiongo (S) 

Adelisa Barakovic (S) 

Mats Martinsson (S) 

Peter Danforth Öhman (S)  

Cristina Haraldsson (C) 

Margareta Berggren (C) 

Mats Nilsson (C) 

Sven-Åke Berggren (C) 

Hanna Evelyndotter (MP) 

Kent Mandorff (MP) 

Anders Malmqvist (M) 

Mikaela Brentel (M) 

Anders Johnsson (M) 

John-Erik Pettersson (M) 

Kia Johnsson (M) 

Göran Fredriksson (SD) 

 (SD) 

 (SD) 

Mikael Nilsson (AA) 

Flor de Maria Ticeran V (AA) 

Sten-Åke Carlsson  (KD) 

Artur Vitt (KD)  

Dumitru Drugas (V) 

Ulla Edholm (V) 

Stig Jacobsson (L) 

Britta Bünger (L) 

 

Om du inte kan närvara kalla ersättare samt meddela förändringen genom att kontakta ditt parti samt 

kommunsekreteraren på lisa.s.eriksson@alvesta.se eller 0472-155 01. 

mailto:lisa.s.eriksson@alvesta.se


 

Kallelse / Underrättelse 

Kommunfullmäktige 

Utskicksdatum 

2017-04-25 

 

Förteckning över Kommunfullmäktigs ärenden den 2 maj 2017 

 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Allmänhetens frågestund 18.35 

4. Anmälan av medborgarförslag och motioner 

a) Medborgarförslag angående framkomligheten på Klosterleden  

b) Medborgarförslag angående kommunens skogspolicy  

5. Information från ordföranden  

6. Aktuellt från revisorerna 

7. Revisionsberättelse för Alvesta kommun 2016 och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder 

8. Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun  

9. Årsredovisning 2016 för de kommunalägda bolagen  

10. Årsredovisning och revisionsberättelse för Värends räddningstjänstförbund  

11. Beslut om förslag till entréavgift för Vislandabadet  

12. Beslut om startbesked för Orrakullens verksamhetsområde  

13. Utredning om rätten att lämna medborgarförslag i Alvesta kommun 

14. Redovisning från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

15. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag  

16. Besvarande av medborgarförslag angående trafiksituationen vid förskolan i Slätthög  

17. Besvarande av medborgarförslag angående stoppa ” Gemlaracet”  

18. Besvarande av medborgarförslag angående Horgenäs 1:6  

19. Besvarande av medborgarförslag gällande tillgänglighet av handlingar och protokoll på Alvesta 

bibliotek  

20. Besvarande av medborgarförslag angående kontroll av uppgifter och information på Alvesta 

kommuns hemsida  

21. Besvarande av medborgarförslag angående § 24 i kommunfullmäktiges arbetsordning  

22. Anmälan av interpellationer 

a) anmälan av interpellation från Thomas Öhling (M) till ordförande i nämnden för samhälls-

planering angående trygghet för resenärer i kollektivtrafiken   

23. Val och entlediganden  

a) val av ersättare (KD) i kommunfullmäktiges valberedning  

b) val av ersättare (S) i omsorgsnämnden  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §        

Allmänhetens frågestund 

Redogörelse 

Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 

24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle 

att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde.  

Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 18.35 – 19.05 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/572.509  

Anmälan av medborgarförslag angående att förbättra 
framkomligheten på Klosterleden  

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag, daterat den 24 mars 2017  

Redogörelse 

I ett medborgarförslag daterat den 24 mars 2017, redogörs för att 

Klosterleden har blivit ett populärt promenadstråk. Förslagställaren 

menar att Klosterleden är i behov av förbättringar och har i sitt 

medborgarförslag gett förslag på åtgärder.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.  

Protokollet ska skickas till 

Kauko Antbacke  

Kommunstyrelsen  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/572.509  

Anmälan av medborgarförslag angående kommunens 
skogspolicy   

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag, daterat den 18 april 2017  

Redogörelse 

I ett medborgarförslag daterat den 18 april 2017, redogörs för att 

Alvesta kommun bör se över sin skogspolicy. Förslagställaren har i 

sitt medborgarförslag tagit fram förslag på åtgärder.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.  

Protokollet ska skickas till 

Per Darell  

Kommunstyrelsen  
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Medborgarförslag  om kommunens  skogspolicy

"Låt  skogen  vara  skog  inte  bara  träd"

ALVESTA KOMMUN
Kommtinsiyrelsen

2017 -04- l 8

Skogen  är viktig  för  att  kunna  uppleva  rik  natur,  för  friluftsliv  och för  hälsa.  En

upplevelserik  skog  är också  mycket  viktig  för  turism.

Det  är viktigt  att  närmiljö  med  skog  och vatten  inte  drastiskt  förändras.  En sådan

förändring  är om en skog  kalavverkas  där  vi brukar  springa,  vandra  eller  där  barn

brukar  få sina  naturupplevelser.  Skog där  vi har  båten,  fiskar  eller  där  vi brukar  grilla
korv.

Fritt  utvecklad  tallskog  strax norr  om Hagaparken

Den tätortsnära  naturen  och i de friluftsområden  vi har  i kommunen  måste  skötas  med

ett  sådant  skogsbruk  som tillgodoser  rik  natur,  gammalt  kulturlandskap,  befrämjar
friluftsliv  och hälsa.

En variationsrik  skog, flerskiktad,  med  äldre  träd  kan skapas  med  kontinuitetsinriktad
skogsbruk.  Önskemål  är ett  skogsbruk  med plockhuggning,  enligt  de naturgivna

förutsättningar  som finns  i kommunens  skogar,  och i första  hand  med naturlig

föryngring.

Det  skogsbruk  kommunen  bedriver  är viktigt  för  att  behålla  värdefulla  arter  som ännu

finns  kvar  och också  öka antalet  arter  (biodiversiteten)  som  normalt  hör  till

skogsekosystemet.  Många  arter  missgynnas  av dagens  kalhyggesbruk  och monokultur

av trädslag.  Artdatabanken  beräknar  att  flera  tusen  arter  av växter  och djur  är hotade

genom  våra  skogsbruksmetoder.  Sedan 1950  har  ca 60oA av Sveriges  produktiva

skogsmark  slutavverkats.  Inom  20 år kommer  samma  omvandling  att  ske för  all äldre

skog som finns  kvar  utanför  skyddade  områden.  Med dagens  utveckling  kommer  då
95%  av Sveriges  produktiva  skogsmark  att  vara  produktionsskog.



Det  är med  sorg  jag  sett  hur  uppvuxen  skog  kalavverkats  i friluftsområden  i

Spåningslanda  och  Vislanda  för  att  bli  hyggen  och  följande  ungskog  av monokultur.  Här

om någonstans  vore  det  lämpligt  med  hyggesfritt  skogsbruk.

Friluftsområde  iAlvesta  kommun  (inte  på  kommunens  mark)

Jag förslår  att kommunen

1.  arbetar  fram  en ny  hyggesfri  skogspolicy  som  gäller  för  kommunens  produktiva

skogsmark.  En policy  som  gynnar  ett  rikt  växt-  och djurliv  och  befrämjar

friluftsliv  och  hälsa.

2. Skyddar  de mest  värdefulla  områdena  som  kommunala  reservat.  De

inventeringar  som  hittills  gjorts  av naturvärden  iAlvesta  tätort  kan  var  ett  första

underlag.  Det  är också  angeläget  att  bedömningar  av andra  delar  av kommunen
görs  inom  en snar  framtid.

3. Inventerar  värdekärnor  med  avseende  på natur  och  kultur  inom  kommunen.

Viktiga  områden  är områden  med  gamla  ädellövträd  på äldre  kulturmarker.



Hasselskog  i Spåningslanda

Alvesta  2017-03-27

Eer  Darall



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/019.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till 

kommunfullmäktige. 

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2017/000.000 

Aktuellt från revisorerna 

Redogörelse 

Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige. 

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2017/147.044  

Revisionsberättelse för Alvesta kommun 2016 och fråga 
om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder  

Beslutsunderlag 

1. Revisionsberättelse för Alvesta kommun 2016, daterad den 18 april 2017 

2. Revisionsberättelse och granskningsrapport för Alvesta Energi AB, daterad den 19 

april 2017 

3. Revisionsberättelse och granskningsrapport för Allbohus Fastighets AB, daterad den 19 

april 2017 

4. Revisionsberättelse och granskningsrapport för Alvesta Elnät AB, daterad den 19 april 

2017 

5. Revisionsberättelse och granskningsrapport för Alvesta Renhållnings AB, daterad den 

19 april 2017 

6. Revisionsberättelse och granskningsrapport för Bredband i Värend AB, datera den 19 

april 2017 

7. Revisionsberättelse och granskningsrapport för Alvesta kommunföretag AB, daterad 

den 19 april  

8. Revisionsberättelse och granskningsrapport för Alvesta Utveckling AB, daterat den 19 

april 2017 

9. Granskningsrapport för Huseby Bruk AB (revisionsberättelsen skickas ut senare), 

daterad den 19 april 2017 

Redogörelse 

Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse för år 2016 

redogjort för den granskning och det arbete som genomförts under år 

2016. 

Revisorerna har i sin revisonsberättelse tillstyrkt kommunfullmäktige 

att bevilja ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ansvarsfrihet för ledamöter i styrelse 

och nämnder tillstyrks.  

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna 

Ekonomi 

Samtliga nämnder  

7 



l:WSn
Sidan  1 av  2Revisorerna

Till

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse  för  år  2016
Vi, av fullmäktige  utsedda revisorer,  har granskat den verksarrföet som  bedrivs  istyrelse, nämnder och genom utsedda lelanannarevisorer  ikormnunens  bolag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten  bedrivs  i enlighet  med  gäl-lande mål, beslut och riktlinjer  samt de föreskrifter  som  gäller  för  verksarnheten.De ansvarar också för att det finns tillräcklig  intern  kontroll  samt  återredovisningtill  fullrnäktige.

Revisorerna  ansvarar för att granska verksamhet,  kontroll  och redovisning  samtpröva om verksamheten  bedrivs i enlighet  med fullmäktiges  uppdrag.

Granskningen  har utförts  enligt  kommunallagen,  korrununens revisionsreglementeoch god revisionssed  i kormnunal  verksarrföet. Granskningen  har genomförts  medden iru-iktning  och omfattning  som behövs för att ge rimlig  grund f?5r bedömningoch ansvarsprovmng.

Vi bedömer  sarmnantaget att styrelse och nämnder i allt väsentligt  har  bedrivitverksamheten på ett ändamålsenligt  och från ekonomisk  synpunkt  tillfredsstäl-lande  sätt.

Vi bedömer  att räkenskaperna  i allt väsentligt  är rättvisande.

Vi bedömer  att styrelsens och nämndernas interna kontroll  varit  tillräcklig.

Vi  bedömer  att årets resultat är förenligt  med fullmäktiges  mål  för  god  ekono-misk hushållning  i det finansiella  perspektivet.  Verksamhetens  nettokostnad  upp-gar till  98 % av skatter och generella  statsbidrag.

Vi bedömer,  utifrån  årsredovisningens  återrapportering,  att verksarrföetens utfalldelvis är förenligt  med fullmäktiges  övergripande  mål för verksamheten. Av  full-mäktiges totalt 14 resultahnål  bedöms 8 av målen uppnås.

7,7@H;,fha>"z,,.7.,,»-



l:W:n
Sidan 2 av  2

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker  att fullrnäktige  beviljar  ledamöterna i styrelse  och  nämnder  ansvars-
frihet.

Vi tillstyrker  att kommunens  årsredovisning  för  år 2016  godkänns.

Vi  åberopar  följande  för  vår  bedömning:

Vi har genomfört  övergripande  ansvarsgranskningar,  som  innebär  intervjuer  med
politiker  och  tjänstemän  för  kormnunstyrelse  ocli  nämnder.

Följande  rapporter  har avlämnats  tillhörande  2016  års revision:
'  Granskning  av lönehanteringen

W Granskning  av svenska  för  invandrare  (SFI)
W Granskning  av IT-verksamheten

s Granskning  av kommunens  långsiktiga  arbete  med  analys  av ekonomi  och
resultat

m Granskning  av nämndernas hantering  av budgetunderskott  samt  kommun-
styrelsens  uppsiktsplikt

a Granskning  av delårsrapport
a Granskning  av årsredovisning

Ovanstående rapporter  från saUcunniga har överlämnats fortlöpande  till  berörd
styrelse eller nämnd och för kännedom  till  kornrnunfu11mäktiges presidium.

Alvesta  den 18 april  2017

Mats  Johnsson lennart  elsson  Gunbritt  Oh16n

Britt  Nielsen  Lars  Erik  Gustafsson

Till  revisionsberätte1sen  hör  bilagorna:
Revisionsberättelse  Alvesta  Kommunföretag  AB
Granskningsrapport  Alvesta  Kommunföretag  AB
Revisionsberattelse  AllboHus  Fastighets  AB
Granskningsrapport  AllboHris  Fastighets  AB
Revisionsberättelse  Alvesta  Energi  AB
Granskningsrapport  Alvesta  Energi  AB
Revisionsberättelse  Alvesta  Rerföållnings  AB
Granskningsrapport  Alvesta  Rerföållnings  AB
Revistonsberattelse  Alvesta  Utvecklings  AB
Granskningsrapport  Alvesta  Utvecklings  AB
Revisionsberattelse  Huseby  Bmk  AB
Granskningsrapport  Huseby  Bmk  AB



Buildinq  a better
workina  world

Revisionsberättelse

Till  bolagsstämman  i Alvesta  Energi  AB, org.nr  556525-6228

Rapport  om årsredovisnim)en  och
koncernredovisninqen

Uttalanden

Jag  har  utfört  en revision  av årsredovisnint)en  och koncernredovis-
ninqen  för Alvesta  Energi  AB för räkenskapsaret  2016-01-01  -
2016-12-31.

nligt  min  uppfattninq  har  årsredovisninqen  och  koncern-

bolagets  och koncernens  finansiella  ställning  per  den  31 december
2016  och av dessas  finansiella  resultat  och kassaflöden  för året
enligt  årsredovisningslagen.  Förvaltningsberättelsen  är förenlig
med  årsredovisninqens  och  koncernredovtsningens  övriga  delar.

Jag  tillstyrker  därBr  att bolagssUmman  fastställer  resultat-
räkningen  och balansräkningen  för  moderbolaget  och koncernen.

Grund  för  uttalanden

Jag  har  utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on
Auditing  (ISA)  och god revisionssed  i Svenge.  Mitt  ansvar  enliqt
dessa  standarder  beskrivs  narmare  i avsnittet  Revrsorns  ansvar.
Jaq är oberoende  i förhållande  till moderbolaget  och koncernen
enliqt  qod revisorssed  i Sveriqe  och har i ovriqt  fullqjort  mitt
yrkesetiska  ansvar  enliqt  dessa krav.

Jaq  anser  att  de revisionsbevis  jaq har  inhämtat  är tillräckliga  och
ändamålsenliga  som  grund  för  mina  uttalanden.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  och  verkställande  direkt{'ren  som har  ansvaret  för

att arsredovisni4gen och koncernr,edovisni.ngen upprattas och attde qer en rättvisande  bild enligt  arsredovisnin:)slagen.  Styrelsen
och  verkställande  direkfören  ansvarar  aven  för  den interna  kontroll
som de bedömer  är nödvändig  för  att  upprätta  en årsredovisning
@ch koncernredovisnint)  som inte innehaller  nagra väsentliqa
felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på oegentligheter  eller  på fel.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  och koncernredovisninqen
ansvarar  styrelsen  och verkställande  direktÖren  Jör bedt'mningen
av bolagets  och koncernens  förmåga  att  fortsätta  verksamheten.
De upplyser,  när  så är tillämpliqt,  om förhållanden  som  kan påverka
förm%an  att Tortsätta verksamheten och att använda  antagandet
om fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock  inte
gm  styrelsen  och verkställande  direktören  avser  att likvidera
bolaget,  upphöra  med  verksamheten  eller  inte  har  något  realistiskt
alternativ  till att  gora  nagot  av detta.

Revisorns  ansvar

jvlina mål är att uppnå  en rimliq  grad  av säkerhet  om akt årsredo-
vismngen  och koncernredovisningen  som helhet  inte innehaller
n%ra väsentliqa felaktiqheter, vare siq dessa beror pa oet)ent-
liqheter  eller  pa fel, och att lämna  en revisionsberättelse  som
innehåller  mina uttalanden.  Rimlig  säkerhet  ar en h(5t) qrad  av
säkerhet,  men  ar inqen  garanh  för  att  en revision  som utförs  enlk)t
ISA och god revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att  upptäcka  en
vasentlk)  Telaktiqhet  om en sadan  finns.  Felaktk)heker  kan uppsta
på grund  av oeqentlk)heter  eller  fel och anses  vara  väsentliqa  om
de enskilk  eller  tillsammansrimIigen  kan förväntas  pav.erka  de
ekonomiska  beslut  som anvandare  Fattar med qrund  i arsredo-
visningen  och koncernredovisningen.

Som del av en revision  enligt  ISA använder  jag professionellt
omdöme  och har  en proTessionellt  skeptisk  inställninq  under  hela
revisionen.  Dessutom:

identifierar och bedömer  jaq riskerna  för  väsentlkla  felaktiq-
heter  i årsredovisningen  och koncernredovisningen,  vare  siq
dessa  beror  pa oeqentligheter  eller  pa fel, utformar  och utför
granskningsåtgärder  bland annat  utifrån  dessa risker  och
inhamtar  revlsionsbevis  som ar tillräckliga  och ändamalsenliga
för  att  utqöra  en qrund  för  mina  uttalanden.  Risken  för  att  mte
upptäcka  en väsentlk)  felaktighet  till följd  av oegentligheter  är
högre  an för en vasentlig  felaktighet  som beror  pa fel,
eftersom  oegentligheter  kan innefatta  agerande  i maskopi,  för-
falskning,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  information  eller
asidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  jaq mig en förståelse  av den del av bolagets  interna
kontroll  som har betydelse  för  min revision  för att  utforma
granskninqsåtgärder  som är lämpliga  med hänsyn  till om-
ständiqheterna,  men  inte  för  att  uttala  mig om effektiviteten  i
den  interna  kontrollen.

direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och tillhörande
upplysningar.

drar  jag en slutsats  om lämpliqheten  i att  styrelsen  och verk-
ställande  direktören  använder  antaqandet  om  fortsatt  drift  vid

Juapgpr:trtaarndOectkasva. äresnresdIouvtsisantisngemneodc:.akruonndcerInrdeedo.lvnihsanmintc1aedne.
revisionsbevisen,  om  det  finns  nagon  väsentlig  osäker-
hetsfaktor  som  avser  sadana  händelser  eller  förhallanden  som
kan leda till betydande  tvivel  om bolagets  och koncernens
förmäqa  att fortsätta verksamheten. Om lag drar  slutsatsen
att det finns  en  väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  jag  i
revisionsberätteIsen  fästa  upprnärksamheten  på upp-
lysningarna  i ärsredovisningen  och koncernredovisnint)en  om
den  väsentliga  osäkerhetsfaktorn  elier,  om  sådana
upplysningar  är otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om ars-
redovisningen  och  koncernredovisningen.  Mina  slutsatser
baseras  pa de revisionsbevis  som inhamtas  fram  till datumet
för  revisionsberätteIsen.  Dock kan framtida  händelser  eller  fi5r-
hållanden  qöra  att  ett bolag  och en koncern  inte längre  kan
Tortsätta  verksamheten

utvärderar  jag den överqripande  presentationen,  strukturen
och innehållet  i årsredovisningen  och koncernredovisninqen,
däribland  upplysnint)arna,  och  om  arsredovisninqen  och
koncernredovisningen  aterger  de  underliggande  trans-
aktionerna  och händelserna  pa ett  satt  som ger  en rättvisande
bild.

inhämtar  jag tillräckliga  och ändamålsenliga  revisionsbevis
avseende  den finansiella  informationen  för enheterna  eller
afförsaktiviteterna  inom koncernen  för  att  göra  ett uttalande
avseende  koncernredovisningen.  Jag ansvarar  för styrninq,
övervakning  och utförande  av koncernrevisionen.  Jag  ar
ensam  ansvarig  för  mina  uttalanden.

Jag  måste  informera  styrelsen  om  bland  annat revisionens
planerade  omTattning  och inriktninq  samt  tidpunkten  för  den.  Jag
maste  ocksa  informera  om  betydelsefulla  iakttaqelser  under
revisionen,  däribland  de betydande  brister  i den interna  kontrollen
som jag identifierat.

"  A I i  a. a ni  i'  a ii i i ni:t  i.



Alvesta
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Kommunens  lckmannarevisor

2017-03-21

Till  årsstämman  i Alvesta  Energi  AB

Organisationsnummer  556525-6228

Till  fullmäktige  i Alvesta  kommun

Granskningsrapport  för  år  2016

Jag, av fullmäktige  i Alvesta  kommun  utsedd  lekinannarevisor,  har  granskat  verksamheten  i
Alvesta  Energi  AB.

Styrelse  och  VD  ansvarar  för  att verksamheten  bedrivs  enligt  gällande  bolagsordning,  ägardirektiv
och  beslut  samt  de lagar  och föreskrifter  som  gäller  för  verksamheten.  Lekmannarevisorn
ansvarar  för  att granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt  prova  om verksamheten  bedrivits
enligt  fullmäktiges  uppdrag  och  mål  samt  de lagar  ocJi föreskrifter  som gäller  för  verksamlieten.

Granskningen  har  utförts  enligt  aktiebolagslagen,  koinmunallagen,  god  revisionssed  i kommunal
verksamiiet  och kommunens  revisionsreglemente  samt  utifran  bolagsordning  och  av arsstamman
fastställda  ägardirektiv.  Granskningen  har  geriomförts  med  den inriktning  och  omfattning  som
behövs  för  att ge rimlig  grund  för  bedöminng  och provning.

Jag har  under  året  haft  dialog  med  bolagets  ledning.

Jag  bedömer  sammantaget  att bolagets  verksamhet  har  skötts  på ett  ändamålsenligt  och  från
ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt.

Jag bedömer  att bolagets  interna  kontroll  har  varit  tillräcklig.

Alvesta  2017-03-21

';33Ut /Vtttyr:+(
Britt  Nielsen



p)=9J».'i  if

![ja=.=a !!J
Build.inq  a better
workinq  world

Revisionsberättelse

Till  bolagsstämman  i AllboHus  Fastighets  AB,  orq.nr  556519-5236

Rapport  om årsredovisninqen

Uttalanden

Jag  har utfört  en revision  av årsredovisningen  för  AllboHus

Faskighets  AB för  räkenskapsåret  2016-01-01  - 2016-12-31.

Enligk  min  uppfattning  har  årsredovisningen  uppräktaks  i enlig-

het med arsredovisrungslagen  och ger en  i alla väsenkliga

avseenden  räktvisande  bild  av  AllboHus  Fastighels  ABs

finansiella  skällning  per  den 31 december  2016  och av dess

finansiella  resultat  och  kassaflöde  för  året  enligt  års-

redovisningslagen.  Förvaltningsberättelsen  är förenlig  med

arsredovisningens  övriga  delar.

Jag  tillskyrker  tJärför  akt bolagsskämman  fastställer  resultat-

räknmt)en  och  balansräkningen.

Grund  f6r  uttalanden

Jag har ukfört  revisionen  enliqt  Inkernational  Standards  on

ansvar.  Jag  är oberoende  i förhållande  till  AllboHus  Faskighets

AB enligk  god  revisorssedi  Sverige  och  hari  övrigt  fullgjort  mitt

yrkesetiska  ansvar  enligk  dessa  krav.

Jag  anser  att  de revisionsbevis  jag har  inhämkat  är killräckliga

och  ändamålsenliga  som  grund  för  mina  uttalanden.

Styrelsens  och  verhstäNande  direktörens  ansvar

Det  år styrelsen  och  verkställande  direkkören  som  har  ansvarel

för  att arsredovisningen  upprättas  och akt den qer  en rätt-

visande  bild enligt  arsredovisningslai;)en.  Styrelsen  och verk-

sUllande  direktören  ansvarar  även  för  den inkerna  konlroll

som  de bedömer  är nödvändig  för  att  upprätka  en årsredo-

visniru)  som  inteinnehåller  några  väsenkliga  felaktigheker,  vare

sig dessa  eieror  på oegentligheter  eller  på fel.

Vid  upprättandek  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och

verkställande  direktören  för bedömnini;)en  av  bolaqeks  tör-

m%a atk fortsätta  verksamheken. De upplyser, när så ar
tillämpligk,  om föttiållanden  som kan påverka  förmågan  akk

forksätta  verksamheten  och att  använda  ankagandek  om fort-

satt  driTk. Ankagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock  inte  om

styrelsen  och verkställande  direktören  avser  atk  Ifövidera

bolagek,  upphöra  med verksamheten  eller  inte  har  nåqot

realistiskk  alternativ  kill att  gora  nagot  av detta.

Revjsorns  ansvar

Mina  mål är akk uppnå  en rimliq  grad  av säkerhet  om atr  års-

redovisnint)en  som  helhet  inte  innehåller  nåi;)ra  väsentliga  fel-

aJigheker,  vare  sig dessa  beror  på oegenkligheter  eller  på fel,

och att lämna  en  revisionsberäktelse  som  innehåller  mina

utkalanden.  Rirnlig  säkerhek  är en hög  i:)rad av säkerhek,  men

ar ingen.qaranki fö,rsatt en reavl:ski.lodnksOommmuetrföarsktenulpigplka.:SCkAaoechngod  revisionssed  verii;)e

väsentlig  felaktighet  om en sådan  finns.  Felaktigheker  kan

uppstå  på grund  av oegenkligheter  eller  fel och anses  vara

väsenkliga  om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan törvän-

ras paverka  de ekonomiska  beslut  som  anvandare  fatkar  med

grund  i arsredovistungen.

Som  del av en revision  enlii;)t  ISA använder  jaq  professionellt

omdöme  och  har  en proTessionellt  skeptisk  inställning  under

hela  revisionen.  Dessutom:

identifierar  och bedömer lag riskerna kör väsentliga fel-

aktigheker  i årsredovisnmgen,  vare  sR) dessa  beror  på

oegentligheter  eller  pa fel,  utformar  och  utför  gransknings-

akgärder  bland  annat  uhTran  dessa  risker  och mhamkar

revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamålsenliga  för

att  utqora  en grund  för  mma  uttalanden.  Risken  for  att  inte

upptäcka en väsentlig felaktighet  till föJd av oegentlig-
heker  ar högre  än för  en väsentlig  felaktighet  som  beror  pa

fel,  efkersom  oegenklR)heter  kan  innefatta  agerande  i

maskopi,  förfalskninq,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig

information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

*  skaffar  jag miq  en förståelse  av den  del av bolaqets  interna

kontroll  som  har  betydelse  för  min  revision  för  att  utforma

granskningsåh;)ärder  som är lämpliga  med  hänsyn  till om-

ständigheterna,  men  inte  fe)r att uktala  mig om effektivi-

teten  i den interna  kontrollen.

utvärderar  jag  lämpligheken  i de redovisningsprinciper  som

används  och rimligheken  i skyrelsens  och verkställande

direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och  tillhörande

upplysningar.

drar  jag en sluksats  om lämpligheten  i att  styrelsen  och

verkställande  direktören  använder  ankagandet  om fortsatt

drift  vid upprättandet  av årsredovisningen.  Jag  drar  också

en slutsats,  med  grund  i de inhamkade  revisionsbevisen,

om det finns n%on väsentlig osäkerhetsfakkot  som  avser
sådana  händelser  eller  förhållanden  som kan  leda  till

betydande  tvivel  om  bolagets  förmåi;)a  atk  forksäkta

verksamheten.  Orn jag drai  slutsatsen  att  dek finns  en

väsentliq  osäkerheksTaktor,  måste  jag  i revisions-

berättelsen  f.jsta  uppmärksamheten  på upplysningarna  i

årsredovisningen  om den väsenkliga  osäkerhetsfaktorn

eller,  om sådana  upplysningar  år otillräckliga,  modifiera

uttalandet  om arsredovisningen.  Mina  slutsatser  baseras

pa de revisionsbevis  som inhamtas  fram  kill datumet  för

revisionsberätkelsen.  Dock kan framtida  händelser  eller

förhållanden  göra  akt etk bolag  inke längre  kan fortsätta

verksamheten.

utvärderar  jag  den  övergripande  presentationen,

skrukturen  och mneliallet  i arsredovisningen,  däribland

upplysningarna,  och  om  årsredovisningen  återger  de

underliggande  transaktionerna  och handelserna  på ett  sätk

som  ger  en räktvisande  bild.

Jag måske  informera  styrelsen  om bland  annat  revisionens

planerade  omfattning  och  inriktnmg  samt  tmpunkten  för  den.

Jag måste  också  infotmera  om betydelsefulla  iaktkagelser

under  revisionen,  daribland  de bekydande  brister  i den  interna

kontrollen  som  jag  identifierat.

il  i '
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Rapport  om andra  krav  enliqt  laqar  och andra

författninqar

Uttalanden

Uröver  min  revision  av årsredovisningen  har  jag ävtti  utfört  en

revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens  förvalt-

ning  fÖr AllboHus  Fastighets  AB för  räkenskapsårek  2016-Oi

O1 - 2016-12-31  samt  av  förslaqek  till  disposikioner

btlräffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Jag killskyrker  att  bolagsstämman  disponerar  vmsten  enligt

förslaget  i förvaItnmgsberättelsen  och  beviljar  styrelsens  leda-

rrR5ter och vei'kstallande  direkkören  ansvarsfrihet  för  raken-

ska  psåret.

Grund  för  uttalanden

Jag  har  utfört  revisionen  enliqk  god  revisionssed  i Sverige.  Mitt

ansvar  enligt  denna  beskrivs  narmare  i avsnitket  Revisorns

ansvar.  Jag  är oberoende  i förhållande  kill AllboHus  Fastighets

AB enligt  god  revisorssedi  Sverige  och  hari  övrigk  fulR)jort  mitt

yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Jag  anser  atk de revisionsbevis  jag har  inhämtat  är tillräckliga

och  ändamålsenliga  som  grund  för  mina  uttalanden.

Styrelsens  och  verkstäHande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  ft5r förslaget  till disposi

tioner  bekraffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid förslaq  till

utdelning  innefattar  detta  bland  annat  en bedömning  av om

utdelnmgen  är försvarlig  med  hänsyn  till  de krav  som  bolagets

verksamheksart,  omfattning  och  risker  s(äller  pa storleken  av

bolagets  egna  kapital,  konsolideringsbehov,  likviditet  och

ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  ort)anisation  och  förvaltningen

av bolaqets  angeläqenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  att

fortföpande  bedöma  bolagets  ekoriomiska  situation  och att

lillse  att  bolagets  orgarusahon  är utformad  sa att  bokföringen,

medelsförvaltnmqen  och  bolagets  ekonomiska  angelägenheter

i övrigt  konkrolleras  på ett  betryggande  sätt.  Den  verRställande

direktören  ska sköta  den löpande  förvalrrnnqen  enJt  styrel-

sens  riktlinjer  och anvisningar  och bland  annat  vidta  de åk-

gärder  som  är nödvändiga  för  att  bolagets  bokföring  ska full-

qöras  i överensstämmelse  med  lag  och  för  att  medels-

Törvaltningen  ska skötas  på ett  betryggande  sätk.

Revisorns  ansvar

Mikt mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed

mitt  uttalande  om ansvarsfrihet,  är att  inhamta  revisionsbevis

för  att  med  en rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om  någon

skyrelseledamok  eller  verkställande  direktt5ren  i n%ot väsent-

ligt  avseende:

förekaqik  n%on å}gärd eller gjort sig skyldig till någonför-
summelse  som kan föranleda  ersättnmgsskyldighet  mo!

bolaget,  eller

på något  annat  säkt handlat  i skrid  med  aktiebolagslagen,

arsredovisnmqslagen  eller  bolagsordninqen.

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till  dispositioner

av bolagets  vinsk  eller  förlusk,  och därmed  mitt  uttalande  om

detta,  ar akt med  rimlig  grad  av sakerhet  bedöma  om förslagek

ar förenligt  med  akkiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en h{'t)  grad  av säkerhet,  men  ingen  garanki

lt'r  atk en revision  som ukförs  enliqt  god  revisionssed  i Sveriqe

alllid  kommer  atk uppkäcka  åtqärder  eller  försummelser  som

kan föranleda  ersätföingsskyldighet  mot  bolaget,  eller  akk etk

förslag  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inke ar

förenligt  med  aktiebolaqslagen.

Som en del av en revision  enliqk  god revisionssed  i Sverige

anvånr3er  jag  professionellt  omdöme  och har  en professionelll

skeptisk  inställrung  under  hela revisionen.  Granskningen  av

förvalkninqen  och förslaget  till  dispositioner  av bolagets  vinst

eller  förlust  grundar  sii;) främst  pa  revisionen  av  räken-

skaperna.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder  som  utförs

baseras  pa min  professionella  bedömning  med  ukgangspunkt  i

risk och väsentlighet.  Det innebär  att  jag fokuserar  gransk-

ninien  på sådana  åtgärder,  områden  och  förhållanden  som  är

väsentlR)aför  verksamheten  och där  avsteg  och  övertradelser

skulle  ha särskild  betydelse  för bolageks  situakion.  Jag går

igenom  och prövar  fa(tade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna

årgärder  och andra  förhållanden  som är relevanra  för  mitk

uttalande  om ansvarsfrihek.  Som underlag  för  mitt  uttalande

om styrelsens  förslag  kill disposikioner  beträffande  bolagets

vinst  eller  förlust  har  jag granskat  om förslaget  är förenligt

med  aktfebolagslagen.

Vä;<jö  den  23 mars  2017

Thomas  OloTsson

Auktoriserad  revisor
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Till bolagsstämman  i

Allbohus  Fastighets  AB

Org nr 556519-5236

Granskningsrapport  för  år 2016

Jag, av fullmäktige  i Alvesta  kommun  utsedd  lekmannarevisor,  har  granskat

Allbohus  ABs verksamhet  under  räkenskapsåret  2016-01-01-2016-12-31.

Styrelse  och VD ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  enligt  gällande  bolagsordning,

ägardirektiv  och beslut  samt  de lagar  och föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.

Lekmannarevisorn  ansvarar  för  att  granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt

att  pröva  om verksamheten  bedrivs  enligt  fullmäktiges  uppdrag  och mål samt  de lagar

och företskrifter  som gäller  för  verksamheten.

Granskningen  har utförts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen  och god revisionssed

i kommunal  verksamhet.  Granskningen  har  genomförts  med  den inriktning  och omfattning

som behövs  för  att  ge en rimlig  grund  för  bedömning  och prövning.

Jag har  följt  bolagets  verksamhet,  träffat  ordföranden  och VD:n,  haft  samtal  om bolaget

samt  läst  styrelsens  protokoll.

Jag bedömer  sammantaget  att  bolagets  verksamhet  har skötts  på ett ändamålsenligt

och från  ekonomisk  synpunkt  tillfredställande  sätt  samt  att  bolagets  interna  kontroll

har  varit  tillräcklig.

Alvesta  2017-03-24

Lennart  Axelsson

Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i Alvesta  Elnäk AB, orq.nr  556525-6210

Rapport  om  årsredovisninqen

Uttalanden

Jaq har utfört  en revision  av årsredovisningen  lör Alvesta
Elnäk AB för räkenskapsårek  2016-01-01-  2016-12-31.

Enligt  min  uppfattning  har  årsredovisningen  uppräktats  i enlig-

het med ai-sredovisnmgslagen  och qer en i alla väsentlicla
avseenden  rättvisande  bild av Alvesta  Elnät ABs finansiella

ställning  per den 31 december  2016  och av dess finansiella

resultat  och kassaflöde  för året  enligt  årsredovisningslagen.

FörvaltningsberätteIsen  ar fÖrenlig  med arsredovisnint)ens
övriga  delar.

Jag tillstyrker  därför  att  bolagsstämman  fastställer  resulkat-
räkrungen  och balansräknmgen.

Grund  för  uttalanden

Jag har utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on

AdeuSdsiatingst(aISnAda)rodcehrgobdesrekrv.livssionnsa.sremdairSeve.lrigaev.SMnj,ttteatnsRveavrieSonrlingSk
ansvar.  Jag är oberoende  i förhållande  kill Alvesta  Elnät  AB

enligt  god revisorssed  i Sverige  och har i ovrigt  fullgjort  mikt
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser  att  de revisionsbevis  jag har inhämtat  är tillräckliga
och ändarnålsenliga  som grund  för  mina  uttalanden.

Styrelsens  och verkställande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  och  verkställande  direktören  som liar  ansvaret

för att arsredovisningen  upprattas  och att den ger en räkt-

visande  bild enligt  arsredovisningsIagen.  Skyrelsen  och verk-

stallande  direktören  ansvarar  aven för den mterna  kontroll

som de bedömer  är nödvändig  lör akt upprätka  en årsredo-

visnint)  som inte  innehaller  nagra  väsentliga  felaktigheter,  vare

sig dessa  beror  på oegentligheter  eller  på fel.

Vid uppräktandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och

verkställande  direktören  Lör bedömningen  av bolagets  för-

rnåqa  att fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när så är

tillämpligt,  om förhållanden  som I«an påverka  förmågan  att

fortsäkka  verksamheten  och att använda  antagandet  om kork-

satt  drift.  Ankagandet  om fortsakt  drift  tillämpas  dock  inke om

styrelsen  och verkställande  direktören  avser  akk likvidera

bolaget,  upphöra  med verksamheten  eller  inte  har  nåi:)ot
realiskiskt  alkernativ  till att  gora nagot  av detka.

Revisorns  ansvar

Mina mål m att uppnå  en rimlig  grad av säkerl>et  om att  års-

iedovisnmgen  som  helhet  inte innehaller  nagra  väsentliga  fel

akkigheter, vare sig dessa beror på oer)entligheler eller  I)CI (el,
och atk lämna  en revisionsberättelse  som  innehåller  truna

uktalanden.  Rimlig  säkerhek  är en hög grad av säkerhet,  men

är ingen  qaranti  för akt en revision  som utförs  enliqt  ISA och

god revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  akt upptäcka  en

väsentlig  felaktighet  om en sådan finns.  Felaktigheter  kan

uppstå  på grund  av oegentligheter  eller  fel och anses vara

väsenkliqa  om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan förvän-

tas paverka  de ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med

grund  i årsredovisningen.

Som del av en revision  enligt  ISA använder  jag professionellt

omdöme  och har en proiessioriellt  skeptisk  insUllning  under
hela revisionen.  Dessutom:

idenkiTierar  och bedömei-  jaq riskerna  för väsentliga  fel-

aktigheter  i arsredovisnmgen,  vare sig dessa  beror pa

oegentligheter  eller  på fel, utformar  ocli  ukför  gransknings-

atgärder  bland annat ukiFran dessa risker  och inl'iamkar

revtsionsbevis  som ar tillräckliga  och ändamalsenliga  för

att  utgöra  en grund  för  mina  uttalanden.  Risken  för  att  mte

upl'itäcka  en väsentlig felakkighet till följd av oei;lentlig-
heter  är högre  an för  en väsentlig  felaktighek  som beror  pa

fel, eftersom  oegentligheter  kan innefatta  agerande  i

maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig
information  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  jag mig en förskåelse  av den del av bolagets  interna

kontroll  som  har betydelse  för  min revision  för  att  utforma

granskningsåtgärder  som är lämpliga  med hänsyn  till om-

ständiqheterna,  men mte För att  uttala  mig om effektivi-
teten  i den interna  kontrollen.

utvärderar  jag lämpligheteni  de redovisningsprinciper  som

används  och rimligheten  i styrelsens  och verkställande

direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och tillhörande
upplysningar.

arar  jag en slutsaks  om lämpligheken  i att styrelsen  och

verkskällande  direktören  använder  ankaqandek  om fortsa}t

drift  vid upprättandek  av årsredovisningen.  Jag arar  också

en sluksats,  med grund  i de inhamtade  revisionsbevisen,

om dek finns  någon  v.jsenklig  osäkerhetsfaJor  som avser

sådana händelser  eller Förhållanden  som  kan  leda  kill

betydande  tvivel  om  bolagets  förmåga  akt  fortsätta
verksamheken.  Om jag drar slutsatsen  att det finns en

väsentliq  osäkerhetsTaktor,  måske  jag  i revisions-

berätkelsen  Tästa upprnärksamheten  på upplysningarna  i

årsredovisningen  om den väsenNiga  osäkerhetsfaktorn

eller, om sådana upplysningar  är otillräckliga,  modifiera

ut,talandek  om årsredovisningen.  Mina sluksatser  baseras

pa de revisionsbevis  som inhamtas  fram  till datumet  för

revisionsberättelsen.  Dock kan framtida  händelser  eller

förhållanden  göra akt e}k bolag inte längre  kan fortsäkta
verksamheten.

utvärderar  jag  den  övergripande  presenkationen,

strukturen  och innehallet  i arsredovisnint)en,  däribland

upplysningarna,  och  om  arsredovisnint)en  aterger  de

underliggande  transaktionerna  och händelserna  på ett  sätt
som  ger en rätkvisande  bild.

Jag måste informera  styrelsen  on'i  bland annat  revisionens

planerade  omtattning  och inriktrung  samt  kidpunkten  föi  clen.

Jag maste ocksa mformera  om tietydelsefulla  iakttagelser

under  revisionen,  d.jribland  de betydande  brister  i den imerna
kontrollen  som jag identifieraL
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Rapport  om  andra  krav  enliqt  laqar  och  andra

författninqar

Uttalanden

Lltöver  min revision  av årsredovisniru)en  har jag aven  utfört  en

revision  av skyrelsens  och verkställande  direktörens  förvalk-

ning för Alvest,:i  Elnät AB för räkenskapsårek  2016-01-01  -

2016-12-31  Samk aV forslagef  f!ll d!spos!f!oner  5ekraffande
bolagets  vinst  eller  förlust.

Jag tillstyrker  att bolagssfämman  disponerar  vinsien  enligt
förslaget  i förvaltningsberättelsen  och beviljar  styrelsens  leda-

möker  och verkställande  direktören  ansvarsfrihek  för räken-
skapsåret.

Grund  för  uttalanden

Jag  har  utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Mitt

ansvar  enligt  denna  beskrivs  narmare  t avsnikket  Revisorns

ansvar.  Jag är oberoende  i förhållande  kill Alvesta  Elnät AB

enligt  god revisorssed  i Sverige  och har  i övrigt  fulR)jort  mitk
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser  att  de revisionsbevis  jag har  inhämtat  är tillräckliga

och ändamålsenliga  som grund  för  mina  u}talanden.

Styrelsens  och verkställande  direktörens  ansvar

Det 'år styrelsen  som har ansvaret  för  förslaget  kill disposi-

tioner  betraffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid förslag  till

utdelninq  innefattar  detta  bland  annat  en bedömnmg  av om

utdelningen  är försvarlig  med hänsyn  till  de krav  som bolagets

verksamhetsart,  omfattninq  och risker  ställer  pa storleken  av

bolaqets  eqna  kapikal,  konsoliderinqsbehov,  likviditet  och
ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisakion  och förvaltningen

av bolageks  angelagenheter.  Detta  innefatkar  bland  annat  att

forklöpande  bedöi'na  bolaqets  ekonomiska  situation  och atk

tillse  att  bolagets  orqarusakion  ar utformad  sa att  bokförmgen,

medelsförvalknmgen  och bolagets  ekonomiska  art)el%enheker
i övi'igt  kontrolleras  pa ett  betryggande  sätt.  Den verkställande

direkkören  ska sköta  den löpande  förvaltnint)en  enligk styrel-

sens riktlinjer  och anvisningar  och bland  annat  vidta dt  at-

gärder  soin är nödvändiga  för  atk bolageks  bokforing  ska full-

qöras  i överensstämmelse  med  lag  och  för  att  medels-

förvaltningen  ska skötas  på ett  betryggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed

mitt  utkalande  om ansvarsfrihe},  är att  mhamka  revisionsbevis

för  att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma  om n%on
styrelseledamok  eller  verks}ällande  direktören  i någok väsenk-

ligr avseende:

förekagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  kill nåt)on  för-

summelse  som kan föranleda  ersäkkningsskyldigIiet  mo}
bolaget,  eller

på någol  annai  sätt handlal  i strid  med aktiebolagslagen

årsredovisninqslagen  eller  bolagsordninqen.

Mitt  mål beträfTande  revisionen  av förslaget  kill disposihoner

av bolagets  vinst  eller  förlust,  och darrned  rnitk uttalande  om

detta,  är att  med rimlR)  grad  asi säkerhet  bedoma  om förslaget

är förenligt  med aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men inqen  garanti

för  att  en revision  som ukförs  enligt  god revisionssed  i Sverige

allkid kommer  att uppkäcka  åtgärder  eller  försummelser  som

kan föranleda  ersätkningsskyIdighet  mot  bolagek,  eller  att etk

förslag  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  fi'rlust  inte  ar

förenligt  med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige

använder  jag professionellt  omdöme  och har en professionellt

skepkisk  inställning  under  hela revisionen.  Gransknint)en  av

förvaltnint)en  och forslagei  till dispositioner  av bolagets  vmst

eller iörlust  grundar  sig främst  pa revisionen  av räken-

skaperna.  Vilka  tillkommande  qranskningsåh:)ärder  som utförs
baseras  på min professionella  bedömning  med utqangspunkk  i

risk och väsentlighel Det innebar  akt lag fokuserar  gransk-
runqen  pa sadana  atgärder,  omraden  och förhallanden  som ar

väsentliga  för verksamheten  och där  avskeg  och överträdelser

skulle  ha särskild  betydelse  tör bolagets  sikuation.  Jag qår

igenom  och prövar  faktade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtaqna

ått)ärdcr  och andra förhållanden  som är relevanta  för mitt

uttalande  om ansvarsfrihet.  Som underlag  för mitt  utkalande

om styrelsens  förslag  kill dispositioner  beträffande  bolagets

vinst ellei' förlust har lag granskat  om förslagek  är förenligt
med aktiebolagslagen.

"x  ö den 21 mars  2017

Thomas  Olofsson

Auktoriserad  revisor
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A!vesta
liommun

Kominunens  Ickmannarevisor

2017-03-21

Till  årsstämman  i Alvesta  Elnät  AB
Organisationsnummer  556525-6210

Till  fullrnäktige  i Alvesta  kommun

Granskningsrapport  för  år  2016

Jag, av fullrrföktige  i Alvesta  kommun  utsedda  lekmannarevisorer,  har  granskat  verksamheten  i
Alvesta  Elnät  AB.

Styrelse  och  VD  ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  enligt  gällande  bolagsordning,  ägardirektiv
och  beslut  samt  de lagar  och  föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.  Lekmannarevisorn
ansvarar  Br  att granska  verksamhet  och  intern  kontroll  samt  pröva  om verksamheten  bedrivits
enligt  fullmäktiges  uppdrag  och mål  samt  de lagar  ocli  föreskrifter  som  gäller  för  verksamheten.

Granskningen  har  utR5rts  enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen,  god  revisionssed  i kommunal
verksamhet  och kommunens  revisionsreglemente  samt  utifrån  bolagsordning  och  av årsstämman
fastsföllda  ägardirektiv.  Granskningen  har  genomförts  med  den inriktning  och  omfattning  som
be)iövs  för  att ge rimlig  grund  för  bedömning  och  prövning.

Jag l'iar haft  en dialog  med  bolagets  auktoriserade  revisor.

Jag bedömer  sammantaget  att boiagets  verksamhet  har  skötts  på ett ändamålsenligt  och  från
ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt.

Jag bedöi'ner  att bolagets  interna  kontroll  har  varit  tillräckiig.

Alvesta  2017-03-21

"au  iu;t-Å':itv»
Britt  Nielsen
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Revisionsberättelse

Till bolaqsstämmani  Alvesta  Renhållnings  Aktiebolag,  org.nr  556119-3391

Rapport  om  årsredovisninqen

Lltta{anden

Jag har utfört  en revision  av årsredovisningen  för Alvesta
Renhållninqs  Aktiebolag  för  räkenskapsåret  2016-01-01-
2016-12-31.

Enligt  min uppfattnint)  har  årsredovisninqen  upprättats  i enlig-
het med arsredovisninqsIagen  och ger en i alla väsentliga
avseenden  rättvisande  bild  av  Alvesta  Renhallninqs
Aktiebolags  finansiella  ställning  per den 31 december  2016
och av dess finansiella  resultat  för  aret  enliqt  arsredovisninqs-
lagen.  FörvaItningsberätteIsen  ar  förenlig  med arsredovis-
nmqens  ovriga  delar.

Jaq tillstyrker  därför  att bolaqsstämman  fastställer  resultat-
räknmgen  och balansräkrungen.

Grund  f6r  uttalanden

Jaq har utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on

AdeusdSiatinqst(ai5;da)rodcehrqobdesrek:lliVssionnsa.sremdairSeve.IriqaeV.sMnlIitttteatnsRveavriesonrlinqst
ansvar.  Jaq  är oberoende  i förhållande  till  Alvesta  Renhållninr)s
Aktiebolag  enligt  god revisorssed  i Sverige  och har i övrn:)t
fullg)ort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag  anser  att  de revisionsbevis  jag har inhämtat  är tillräckliga
och ändamålsenliga  som grund  för  mina  uttalanden.  ,

Styrelsens  och verkstäffande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  och verkställande  direktören  som har  ansvaret
för att  arsredovisninqen  upprättas  och att den ger en rätt-
visande  bild enligt  arsredovisnmqsIagen.  Styrelsen  och verk-
stallande  direkt('ren  ansvarar  aven reir den mterna  kontroll
som de bedömer  är nödvändiq  för  att upprätta  en årsredo-
visnirt)  som inte innehåller n%ra väsentliga felaktigheter, vare
S:(I dessa beror på oeqentligheter eller på fel.

Vid upprättandet  av årsredovisnirt)en  ansvarar  styrelsen  och
verkställande  direktoren  för bedömnmqen  av bolagets  för-
måga  att fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när så är
tillämpligt,  om förhållanden  som kan påverka ft)rm%an atk
fortsätta  verksamheten  och att  använda  antagandet  om Tort-
satk drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock  inte  om
styrelsen  och verkställande  ditekfören  avser att likvidera
bolaget, upptR5ra med verksamheten eller inte har n%ot
realistiskt  alternativ  till att  qora  nagot  av detta.

Revisorns  ansvar

Mina mål är att  uppnå  en timlig  qrad  av säkerhet  om att års-
redovisnint)en  som helhet  inte  innehaller  nagra  väsentliga  fel-
aktiqheter,  vare  sig dessa  beror  (IICI oegemligheter  eller  pä fel,
och att lämna  en revisionsberättelse  som mnehäller  mma
uttalanden.  Rimlig  säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men

väsentliq  felaktiqhet  om en sädan finns.  Felaktigheter  kan
uppstå på qrund  av oet)entligheter  eller  rel och anses vara
väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans  rimliqen  kan forvan-
tas påverka  de ekonomiska  beslut  som anvandare  fattar  med
qrund  i ärsredovisninqen

Som del av en revision  enliqt  ISA använder  jag professionellt
omdöme  och har en professionellt  skeptisk  inställninq  under
hela revisionen.  Dessutom:

identifierar  och bedömer  jag riskerna  för  väsentliqa  fel
aktigheter i arsredovisnmqen,  vare SICI dessa beror  pa
oegentliqheter  eller  pa Jel, utformar  och  utför  qranskninqs-
atgärder  bland annat  utifran  dessa risker  och inhamtar
revisionsbevis  som ar tillräckliqa  och ändamalsenliga  för
att  utqöra  en qrund  för  mina  uttalanden.  Risken  fe)r att  inte
upptäcka  en väsentliq  felaktighet  till följd  av oegentlig-
heter  är höqre  än för  en väsentlig  felaktighet  som  beror  pa
Tel, eftersom  oet)entligheter  kan innefatta  aqerande  i
maskopi,  förfalskning,  avsiktliqa  utelämnanden,  felaktig
information  eller  asidosattande  av intern  kontroll.

skaffar  %aq miq en förståelse av den del av bolagets  interna
kontroll  som har betydelse  ft)r  min revision  för  att  utforma
gransknint)såtgärder  som är lämpliqa  med hänsyn  till  om-
ständigheterna,  men inte  för  att  uttala  miq om effektivi-
teten  i den interna  kontrollen.

utvärderar  jag lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och rimligheten  i styrelsens  och verkställande
direktörens  uppskattnint)ar  i redovisninqen  och tillhörande
upplysningar.

drar  jag en Slutsats  om lämpligheten  i att styrelsen  och
verkställande  direktören  använder.  antaqandet  om fortsat,t
drift  vm upprättandet  av arsredovisningen.  Jag  drar  ocksa
en slutsats,  med qrund  i de inhamtade  revisionsbevisen,
om det finns  n%on  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som avser
sådana händelser  eller förhållanden  som kan leda  till
betydande  tvivel  om  bolagets  förmåga  att  fortsätta
verksamheten.  Om jag drar  slutsatsen  att det finns  en
väsentliq  osäkerhetsfaktor,  måste  jaq  i revisions-
beräktelsen  fästa  uppmärksamheten  på upplysninqarna  i
arsredovisninqen  om den väsentliqa  osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana  upplysningar  :år otillräckliga,  modifiera
uttalandet  om arsredovisningen.  Mina slutsatser  baseras
på de revisionsbevis  som inhämtas  fram  till datumet  för
revisionsberättelsen.  Dock kan framtida  händelser  eller
förhållanden  göra att ett bolag inte längre  kan fortsätta
verksamheten.

utvärderar  jag  den  överqripande  presentationen,
strukturen  och innehallet  i arsredovisninqen,  däribland
upplysninqarna,  och  om  arsredovisningen  aterger  de
underliqqande  transaktionerna  och händelserna  på ett  sätt
som ger en rättvisande  bild.

Jag måste  informera  styrelsen  om bland  annat  revisionens
planerade  omfattninq  och inriktninq  samt  tidpunkten  for  den.
Jag måste  också informera  om betydelsefulla  iakttagelser
under  revisionen,  däribland  de betydande  brister  i den interna
kontrollen  som  jaq identifierat.
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Rapport  om  andra  krav  enliqt  laqar  och  andra

författninqar

LJttalanden

Utöver  min  revision  av årsredovisningen  har  jag även  utfört  en

revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens  förvalt-

ning för Alvesta  Renhållninqs  Aktiebolaq  för räkenskapsåret

2016-Ol-Ol-2016-12-31  samt  av förslaqet  till dispositioner

beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Jag tillstyrker  att bolaqsstämman  disponerar  vinsten  enligt

förslaget  i förvaltningsberätteIsen  och beviljar  styrelsens  leda-

rrR5ter och verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för räken-

skapsåret.

Grund  för  uttalanden

Jaq  har  utfört  revisionen  enliqt  qod revisionssed  i Sveriqe.  Mitt

ansvar  enliqt  denna beskrivs  narmare  i avsnittet  Revisorns

ansvar.  Jag  är oberoendei  förhållande  till  Alvesta  Renhållninqs

Aktiebolag  enliqt  god revisorssed  i Sverige  ocl'i  har i övrigt

fullq)ort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag  anser  att de revisionsbevis  jag har inhämtat  är tillräckliqa

och  ändamålsenliga  som grund  för  mina  uttalanden.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för ft'rslaqet  till disposi-

tioner  beträffande  bolagets  vmst  eller  förlust.  Vid förslaq  till

utdelnint)  innefattar  detta  bland annat  en bedömnint)  av om

utdelninqen  är försvarlig  med hänsyn  till  de krav  som  bolaqets

verksamhetsart,  omfattnint)  och risker  ställer  pa storleken  av

bolagets  egna  kapital,  konsoIideringsbehov,  likviditet  och

ställninq  i ('vriqt.

Styrelsen  ansvarar  fi5r bolaqets  organisation  och  förvaltninqen

av bolagets  anqeläqenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  att

fortlöpande  bedöma  bolaqets  ekonomiska  situation  och att

tillse  att  bolaqets  organisation  ar utformad  så att  bokförinqen,

medelsförvaltninqen  och bolagets  ekonomiska  anqelägenheter

i övrigt  kontrolleras  pa ett  betryggande  sätt.  Den verkställande

direkfören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt  styrel-

sens riktlinjer  och anvisningar  och bland annat  vidta  de at-

förvaltningen  ska skötas  på ett  betryqqande  sätt.

Revisorns  ansvar

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed

mitt  uttalande  om ansvarsfrihet.  är att  inhamta  revisionsbevis

för  att  med en rimlig  qrad  av säkerhet  kunna  bedöma  om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören i n%ot väsent-

ligt  avseende:

företaqit  nåqon  åtgärd  eller  gjort  siq skyldiq  till  nåqon  för-

summelse  som kan föranleda  ersättninqsskyIdiqhet  mot

bolaget,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med aktiebolaqslaqen

arsredovisninqslagen  eller  bolaqsordninqen.

Mitt  mål be}räffande  revisionen  av förslaget  till disposikioner

av bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  mitt  uttalande  om

detta,  är att  med rimlig  grad  av sakerhet  bedöma  om förslaget

är förenligt  med aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  år en höq qrad  av säkerhet,  men ingen  qaranti

lör  akt en revision  som utförs  enm)t  god revisionssed  i Sveriqe

alltid  kommer  att  upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som

kan föranleda  ersättningsskyldighet  mot bolaqet,  eller  att ett

förslag  till dispositioner  av bolaqets  vinsI  eller  förlust  inte ar

förenliqt  med aktiebolaqslaqen.

Som en del av en revision  enliqt  qod revisionssed  i Sverige

använder  jag professionellt  omdöme  och har  en professionellt

skeptisk inställninq  under  hela revisionen.  Granskninclen  av

förvaltningen  och f('rslaget  till  dispositioner  av bolagets  vmst

eller förlust  grundar  sig  främst  pa revisionen  av  räken-

skaperna.  Vilka  tillkommande  gransknmgsah;)ärder  som utförs

baseras  på min prolessionella  bedömning  med utgångspunkt  i

risk och väsent(ighet.  Det innebar  att  )aq fokuserar  gransk-

ntnt)en  pa sadana  att)ärder,  omraden  och förhallanden  som ar

väsentliga  för  verksamheten  och där  avsteq  och eivertr:MJelser

skulle  ha särskild  betydelse  för bolaqets  situation.  Jaq qår

igenom  och prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlaq,  vidtaqna

atqärder  och andra  förhållanden  som är relevanta  för mitt

uttalande  om ansvarsfrihet.  Som underlag  f('r  mitt  uttalande

om styrelsens  förslaq  till dispositioner  betraffande  bolagets

vinst eller  förlust har iaq qranskat om förslaget  är förenligt

med aktiebolagslaqen.

Väx%ö den 15  mars  2017

Thomas  Olofsson

Auktoriserad  revisor
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Kcnnnmncns  lckmannarcvisor

2017-03-31

aTaiti årsstäinmani  ,Alvesta  Ren)iållning.AB

Organisationsnuminei'  556119-3391

Till  fullinäktige  i Alvesta  koininun

Granskningsrapport  för  år  2016

Jag, asi fullmäktige  i Alvesta  kon'irrnii'i  utsedda  lekinannarevisorer,  har  granskat  verksainlieten
Alvesta  Renliållning  AB.

St)irelsc  ocli  VD  ansvarar  för  att  verksamlieten  Iiedrivs  cnligt  gäHandc  bolagsordning.  ägardirektiv
ocli  bcslut  sai'nt  de lagar  ocli  f'öreskrifter  som  gäller  t-ör vcrksainhetcn.  [.ckinannarevisorn
ailsvarar  för  att  granska  verksan'i)iet  och  intern  kontroll  san'it  pröva  om  verksainl'ieten  bedi'ivits
enligt  fulln'iäktigcs  ti):ipdrag  ocli  inål  saint  de lagar  ocli  föreskrifter  som  gäller  för  verksan'ilieten.

Gransknfögen  liar  utföits  enligt  aktiebolagslagen  ocli  komrminalhtgen.  god  revisionssed  i
koinnmnal  sierksainhet  ocli  kommunens  revisionsrcgleincnte  samt  citifrån  bolagsordning  ocli  av
årsstäinman  fastställda  ägardircktiv.  Grai'iskningen  har  genomförts  med  den inriktning  ocli
oinfattning  soin  beliövs  f'ör  att gc riinlig  grund  för  bedömning  ocli  prövning.

.lag  liar  haft  en dialog  med  bolagets  auktoriserad  revisor.

Jag bedömer  saminantaget  att bolagets  verksamlict  liar  skötts  på ctt  ändamålsenligt  ocl'i  från
ekonomisk  synpunkt  till[redsställai'ide  sätt.

.iag  bedöiner  att  liolagets  intema  kontroll  )iar  varit  tillriicklig.

Alvesta  den  3 I mars  2017

;Jp'i.(',]ij""i';4r/'6'4']J-"-,,,
Lars-Hrik  Gustafsson
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i BIVA Bredband  i Värend  AB, org.nr  556646-9143

Rapport  om  årsredovisningen

Uttalanden

Jag  har utför(  en revision  av årsredovisningen  föi  BIVA

Bredband  i Värend  AB för  räkenskapsåret  2016-01-01  - 2016-
12-31.

Enliqt  min uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlig-

het med arsredovisningsIagen  och ger en i alla väsentliga

avseenden  rattvisande  bild av BIVA Bredband  i Värend  ABs

finansiella  skällning  per den 31 december  2016  och av dess

finansiella  resultat  och  kassaflöde  för  året  enligt  års-

redovisningslagen.  FörvaItningsberättelsen  är förenlig  med

arsredovisningens  övriga  delar.

Jag tillstyrker  tJärför  att bolagsstämman  fastställer  resultat-
räknmgen  och balansräknmgen.

Grund  för  uttaianden

Jag har utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on

Audittng  (ISA)  och  god revisionssed  i Sverige.  Mitt  ansvar  enligt

dessa  standarder  beskrivs  narmare  i avsnittet  Revrsorns

ansvar.  Jag är oberoende  i förhållande  till BIVA Bredband  i

Värend  AB enligt  god revisorssed  i Sverige  och har i övrigt

fullgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag  anser  att  de revisionsbevis  jag har  inhämtat  är tillräckliga

och ändamålsenliqa  som grund  lör  mina  uttalanden.

Styrelsens  och verkställande  direktörens  ansvar

Det är skyrelsen  och  verkskällande  direktt5ren  som  har  ansvaret

för att arsredovisningen  upprattas  och att den ger en räkt-

visande  bild enligk  årsredovisningslagen.  Styrelsen  och verk-

stallande  direktoren  ansvarar  aven lör den interna  kontroll

som de bedömer  är nödvändig  för att upprätta  en årsredo-

visning  som inte  innehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare

sig dessa beror  på oegentliqheker  eller  på fel.

Vid uppräktandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  och

verkställande  direktören  för bed('mningen  av bolagets  för

m%a akk fortsätta verksamheken.  De upplyser,  när så är

killämpligt, om förhållanden som kan påverka förm%an att
fortsätta  verksamheren  och att använda  antagandet  om fort-

satk drift.  Antaqandet  om fortsatt  drift  killämpas  dock  inte  om

styrelsen  och  verkställande  direktören  avser  att likvidera

bolaget, upphöra  med verksamheten eller in(e har n%ot
realishskk  alternativ  kill att  gora  nagot  av detta.

Revisorns  ansvar

Mina mål är att uppnå  en rimml  grad  av säkerhet  om att års-
redovisnmgen  som helhet  inte  innehaller  nagra  väsentliga  fel-

aktigheter,  vare  sig dessa beror  på oegentligheter  eller  på fel,

0(h  Btt lamna  en revisionsberätkelse  som  innehaller  mma

uttalanden.  Rimlig  säkerhet  är en he)g grad av säkerhet,  men

ga0rdingreevnlsqlaornasnSteidfö.Ir SaVtkerelngereavl:st:odnksOommmuetrföarsttenuIpigpkta.:SckAaoechn
yäsenkliq  felaktighet  om en sådan finns.  Felaktigheter  kan

uppstå  på grund  av oeqentligheter  eller fel och anses  vara

väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan förvän-

kas påverka  de ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med

grund  i arsredovistungen.

Som del av en revision enlitJ ISA använder iaq professionellt
omdt'me och har en proiessionellt skeptisk  inställning  under
hela revisionen.  Dessutom:

identifierar  och bedömer  jai:) riskerna  för väsentliga  fel-

aktigheter  i årsredovisnini;)en,  vare sig dessa  beror  på

oegentligheker  eller  på fel, utTormar  och utför  gransknings-

atgärder  bland annat  ukifran  dessa risker  och inhamtar

revisionsbevis  som ar tillräckliga  och ändamalsenliga  f6r

att  utt)ora  en grund  f('r  mina  uttalanden.  Riskenför  att  inte

uppkäcka  en väsentlig  felaktighet  till följd av oegentlig-

heter  är högre  an för  en väsentlig  felaktighet  som beror  pa

fel, eftersom  oegentliqheter  kan  innefatta  agerande  i

maskopi,  förfalskning,  avsiktliqa  utelämnanden,  felaktig

informahon  eller  asidosattande  av intern  kontroll.

skaffar  jag mig en förståelse  av den del av bolagets  interna

kontroll  som  har betydelse  för  min  revision  för  att  utforma

gransl«ningsåh;)ärder  som är lämpliga  med hänsyn  till om-

ständigheterna,  men inte för att uttala  mig om effektivi-
keten i den inkerna  kontrollen.

utvärderar  jag lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som

används  och rimligheten  i styrelsens  och verkställande

direktörens  uppskattninqar  i redovisninqen  och tillhörande
upplysningar.

drar  jag en slutsaks  om lämpligheten  i akt styrelsen  och

verkställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt

drifk  vid uppräkkandet  av årsredovisriingen.  Jaq  drar  också

en slutsats,  med grund  i de inhamtade  revisionsbevisen,

om det finns  någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som avser

sådana ttändelser  eller (örhållanden  som kan  leda  till

betydande  tvivel  om  bolagets  förmåga  att  fortsätta

verksamheten.  Om jag drar  sluksatsen  att det finns en

väsentm)  osäkerhetsfaktor,  måste  jag  i revisions-

beräktelsen  fästa uppmärksamheten  på upplysningarna  i

årsredovisningen  om den väsen(liga  osäkerhetsTaktorn

eller, oin sådana  upplysningar  är otillräckliga,  modifiera

uttalandet  om arsredovisningen.  Mina slutsatser  baseras

pa de revisionsbevis  som mhamtas  fram  till datumet  lör

revisionsberättelsen.  Dock kan framtida  händelser  eller

förhållanden  göra atk etk bolag  inte länqre  kan fortsätta
verksamheten.

ukvtirderar  jag  den  {'vergripande  presemationen,

strukturen  och innehallet  i arsredovisningen,  däribland

upplysningarna,  och  om  arsredovisningen  akerger  de

underliggande  kransaktionerna  ocli  händelserna  på ett  sätt
som  ger en rättvisande  bild.

Jag måske informeia  styrelsen  om bland annat  revisionens

planerade  omfattning  och mrikkning  samt tidpunkken  for den.

Jag maske ocksa informera  om betydelsefulla  iakttagelser

under  revisionen,  däribland  de betydande  brisker  i den interna
kontrollen  som  jag identifierat.
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Rapport  om  andra  krav  enligt  laqar  och  andra

författninqar

Uttalanden

UIt'ver  min  revision  av åi sredovisningen  har  jaq även  uttört  en

revision  av skyrelsens  och verkställande  direkttrens  förvalt-

nint)  lör  BIVA Bredband  i Värend  AB för  räkenskapsåret  2016-

O1-01  - 2016-12-31  samt  av  förslaget  }ill  dispositioner

beträffande  bolageks  vinst  eller  förlust.

Jag tillstyrker  att bolaqssiämman  disponerar  vinsten  enliqt

förslaqei  i förvalkningsberatteIsen  och beviljar  styrelsens  leda-

möter  och verkställande  direkrören  ansvarslrihet  för räken-

skapsåret.

Grund  r6r  uttalanden

Jaq har  utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sveriqe.  Mitt

ansvar  enligt  denna beskrivs  narmare  i avsnittet  Revisorns

ansvar.  Jaq är oberoende  i förhallande  till BIVA Bredband  i

Värend  AB enligt  god revisorssed  i Svenge  och har i övrigt

fullgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jaq  anser  akt de revisionsbevis  jag har  inhämtat  är til)räckliga

och ändamålsenliga  som  grund  Br  mina  uttalanden.

Styrelsens  och verkställande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  rör förslaget  till disposi-

tioner  betraffande  bolagets  vinst  eller  förlust.  Vid förslag  till

utdelning  innefattar  detta  bland  annat  en bedt'mning  av om

utdelningen  är försvarlig  med hänsyn  till  de krav  som holaqets

verksamheksart,  omfattninq  och risker  staller  pa storleken  av

bolaqets  eqna  kapital,  konsolideringsbehov,  likviditet  och

ställninq  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolaqe}s  organisation  och  förvaltnini;)en

av bolagets  angelagenheter.  Detta  innefattar  bland  annat  att

fortlöpande  bedöma  bolaqeis  ekonomiska  situation  och atk

tillse  atr bolagets  organisation  är utformad  så att  bokföringen,

medelsförvaltningen  och bolaqeis  ekonomiska  angelägenheter

iövrigt  kontrollcras  på ett  betryggande  sätt.  Den verkställande

direktoren  ska sköta  den löpande  förvalföingen  enligt  styrel-

sens rik(linjer  och anvisningar  och bltind  annat  vidta  de ai-

gärderI4o0mV:rrennsöSdtva:nmdieqlaSeförma;dt bloalgage0tCshbof0Qfrörainktg smkeadfeullSlJ
goras

förvaltningen  ska skötas  på ett  bctryt)gande  sätt.

Revisorns  ansvar

Mitt  mål be}räffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed

mitt  uttalande  om ansvarsfrihet,  är a}t  mhamta  revisionsbevis

(eir akt med en rimlig  qrad  av säkerhet  kunna  bedöma  om n%on

siyrelseledamot  eller  verkställande  direktt'ren  i något  väsent-

ligt avseende:

förekagit  någon  åtgärd  eller  gjort  siq skyldig  till någon  för-

summelse  som kan föranleda  ersättningsskyldighet  mot

bolaqek,  eller

på någol  annar  saik handlat  i strid  rned aktiebolai;)slaqen,

arsredovisnint)sIagen  eller  bolagsordningen.

Mitk mål betrJfande  revisionen  av förslaget  till dispositioner

av (»olagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  mitt  u(kalande  om

detta,  är att  med timliq  grad  av säkerhet  bedöma  om förslaget

är förenliqk  med aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  Ar en höq qrad  av säkerhel  men  ingen  garanti

för  att  en revision  som uLföis  enligt  god revisionssed  i Sveriqe

alltid  kommer  att  upptäcka  åkgärder  eller  försumrnelser  som

kan föranleda  ersäktninqsskyldighek  mot  bolaget,  eller  att  e(t

förslag  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inte  är

förenligt  med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i SverR)e

använder  %ag protessionellt  omdöme  och har  en professionellt

skeptisk  insUllnitxl  under hela revisionen.  Granskningcn  av

förvaltnii'iqen  och förslaget  till disposi(ioner  av bolagtts  vmst

eller förlust  grundar  SI(I främsI  pa tevistonen  av räken-

skaperna.  Vilka  tillkommande  gransknini)såkqärder  sotn utförs

baseras  pa mm professionella  bedömnmg  med u}gangspunkt  i

risk och väsentliqhel  Det innebar  att l(lCI fokuserar  qransk-

ningen  II)CI sådana  åtclärder,  områden  och förhallanden  som är

väsentliga  för verksamhe(en  och där avsteg  och r'verkrädelser

skulle  ha särskild  betydelse  for bolagets  situafion.  Jag går

igenom  och provar  fatIade  besluk, beslutsunderlag,  vidtagna

åtqärder  och andra  förhållanden  som är relevanta  för rnikt

uttalande  om ansvarsfrihet.  Som underlag  för mitt  uttalande

om styrelsens  förslag  till dispositioner  beträffande  bolageis

vinst  eller  förlust  har laq qranskat  om R'rslaget  är förenlR)k

med  aktiebolagslagen.

Thomas  Olofsson

Auktoriserad  revisor
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2017-03-21

Til]  årsstämman  i BIVA  Bredband  i Värend
AB

Organisationsnummer  556646-9l43

Till  fullmäktige  i Alvesta  kommun

Granskningsrapport  för  år  2016

Jag, av fullrnäktige  i Alvesta  kommun  utsedd  lekmannarevisor,  har granskat  verksamheten  iBIVA  Bredband  i Värend  AB.

Styrelse  och VD  ansvarar  för  att verksamheten  bedrivs  enligt  gällande  bolagsordning,  ägardirektivoch  beslut  samt  de lagar  och föreskrifter  som  gäller  för  verksamheten.  Lekrnannarevisorn
ansvarar  för  att granska  verksamhet  och intern  kontroll  samt  pröva  om  verksamheten  bedrivitsenligt  fullrnäktiges  uppdrag  och mål  samt  de lagar  och föreskrifter  som  gä]ler  f?jr verksamheten.

Granskningen  har  utföits  enligt  aktiebolagslagen,  kommunal]agen,  god  revisionssed  i kommunalverksamhet  och kommunens  revisionsreglemente  samt  utifran  bolagsordning.  Gransknmgen  hargeriomförts  med  den inriktning  ocli  omfattmng  som behövs  för  att  ge rimlig  grund  för  bedömningoch  provnmg.

Jag har under  året  haft  dialog  röed  bo]agets  ledning.

Jag bedömer  sammantaget  att bolagets  yerksamhet  har  skötts  på ett ändamåIsenligt  och  frånekonomisk  synpunkt  tillfredsstäl]ande  sätt.

Jag bedömer  att bolagets  interna  kontroll  har  varit  tillräcklig.

Alyesta  2017-03-21

r'jwx,ii*z
Britt  Nielsen
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i Alvesta  Kommunföretaq  AB, org.nr  556696-1602

Rapport  om årsredovisntnqen  och
koncernredovisninqen

Uttalanden

Jag har utfört  en revision  av årsredovisninqen  och koncernredovis-
nmgen för Alvesta  Kommunföretaq  AB för  räkenskapsaret  2016-
01-01-2016-12-31.

Enliqt min  uppfattning  har  årsredovisninqen  och  koncern-

bolaqets  och koncernens  finansiella  ställning  per  den 31 december
2016  och av dessas finansiella  resultat  och kassaflöden  för året
enligt årsredovisningsIagen.  FörvaltningsberätteIsen  är förenlig
med arsredovisningens  och koncernredovisningens  övriga  delar.

Jag tillstyrker  rJärBr att bolagsstämman  fastställer  resultat-
räkrungen  och balansräkningen  för moderbolaget  och koncernen.

Grund  för  uttalanden

Jag har utfört  revisionen.enliqt  International  Standards  on
Auditing  (ISA) och god revisionssed  i Sverige.  Mitt ansvar enligt
dessa standarder  beskrivs  narmare  i avsnittet  Rev«sorns ansvar.
Jag är oberoende  i förhållande  till moderbalage.t  och koncernen
enligt god revisorssed  I Sverige och har i ovrigt  fulk)jort  mitt
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis  iag har inhämtat  är tillräcklkla  ochändamalsenliga  som qrund  fi5r mma uttalanden.

Styrelsens  och verkställande  direktärens  ansvar
Det år styrelsen  och verkställande  direktören  som har ansvaret  för
att arsredovismngen  och koncernredovisninqen  upprättas  och att
de qer en rättvisande  bild enligt  arsredovrsnmgslagen.  Styrelsen
och verkställande  direktören  ansvarar  aven Br  den interna  kontroll
som de bedömer  är nödvändig  för att upprätta  en årsredovisning
och koncernredovisninq  som tnte innehaller  nagra väsentliga
felaktigheter,  vare  SICI dessa beror  pa oeqentlighettr  eller  pa fel.

Vid upprättandet  av årsredovisninqen  och koncernredovisningen
ansvarar  styrelsen  och verkställande  direktören  för hedömningen
av bolaqeks och koncernens  förmåga  att fortsätta  verksamheten.
De upplyser,  nar sa ar tillämpligt,  om Törhallanden  som kan paverka
förmagan  att fortsätta  verksamheten  och att  anvanda  antagandet
om fortsatt  drift.  Antaqandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock inte
om styrelsen och verkställande  direktören  avser att likvidera
bolaget,  upphöra  med verksamheten  eller  inte  har något  realistiskt
alternativ  ti)l att  qora nagot  av detta.

Revisorns  ansvar

Mtna mål :år att uppnå  en rim.lig grad av säkerhet  om att årsredo-
visningen  och koncernredovisninqen  som helhet  inte innehaller
nagra vasentliqa  felakhgheter,  vare sig dessa beror  pa oeqent-
ligheter  eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse  som
innehaller  rtuna uttalanden.  Rimliq säkerhet  ar en hög grad av
säkerhet,  men ar inqen  garanti  för att en revision  som utförs  enligt
ISA och god revisionssed  i Sveriqe  alltid  kommer  att  upptäcka  en
vasentlk)  felaktighet  om en sadan finns. FelakJheter  kan uppsta
på qrund  av oegentligheter  eller  lel och anses vara väsentliga  om
de enskilt  eller tillsammans  rimliqen  kan förvämas  påv.erka de
ekonomiska  beslut som användare  fattar  med grund i arsredo-
visninqen  och koncernredovisninqen.

Som del av en revision enligt ISA använder iaq professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning  under  helarevtstonen.  Dessutom:

dessa beror på oegentligheter eller  på fel, utformar  och utrb;
granskninqsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter  är
höqre an för en vasentlig felaktighet som beror på fel,

åsidosättande  av intern  kontroll

skaffar jaq mig en förståelse av den del av bolagets  interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliqa med hänsyn till om-ständigheterna, men inte fÖr att uttala mig om effektiviteten  iden interna  kontrollen.

direktörens uppskattninqar i redovisninqen och tillhörandeupplysningar.

drar jaq en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-

sutpäpIIraa,ntdtaendoieret katvöra,ernSraendv:vnIsdne.lrnaQnetna0%ahndke0tnocme,nforretdsOaVttlsdnrlinfQtevnid
Jag drar ocksa en slutsats, med grund i de inhämtade
revtsionsbevisen, om det finns naqon väsentlk) osäker-
hetsfaktor som avser sadana händelser eller f'örhallanden  som
kan leda till betydande tvivel om bolaqets och koncernens
förm%a att fortsätta verksamheten. Om jaq drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag  irevisionsberättelsen fästa uppmärksamheten  på upp-
lysningarna i årsredovisningen och koncernredovisnIngen  om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om  sådana
upplysmngar :år otillräckliga, modifiera uttalandet om års-
redovrsningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser
baseras pa de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser  eller  för-
hållanden göra att ett bolaq och en koncern inke länqre kanfortsätta  verksamheten.

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innt,hål$t i årsredovisningen och koncernredovisninqen,
däribland upplysningarna, och om arsredovisningen  och
koncernredovisningen aterger de underliggande  trans-
akhonerna och händelserna pa ett sätt som ger en rättvisandebild.

* inhämtar jaq tillräckliqa och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna  eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisninqen. Jag ansvarar för styrning,
övervakrung och utförande av koncernrevisionen. Jag ärensam ansvarig  för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jagmaste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser underrevrsionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollensom jag identifierat.

Å m eml:et  Ill lil  C I Enl}t  & toul:(i  Glnbdl Llmltl'(l



BUt!Cljt1g a be'lter
!l.lO-l{lrlCj  rpicirld

Rapport  om  andra  krav  enliqt  laqar  och  andra

författninqar

Uttalanden

Utöver  min  revision  av  årsredovisningen  och  koncern-

redovisningen  har  jag aven  utfört  en revision  av styrelsens  och

verkställande  direkt('rens  förvaltning  för  Alvesta  Kommunföretag

AB för  räkenskapsåret  2016-01-01-2016-12-31  samt  av förslaget

till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Jaq  tillstyrker  att  bolagsstämman  disponerar  vinsten  enligt

förslaget  i förvaltnmgsberätteIsen  och bevlljar  styrelsens  leda-

mÖter  och verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för  räkenskaps-

året.

Grund  fi5r uttalanden

Jag är oberoende  i förhållande  till moderbolaget  och koncernen

enlk;)t god revisorssed  i Sverige  och har i ovrigt  fulk)jort  mitt

yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Jag anser  att  de revisionsbevis  jag har  inhämtat  är tillräckliga  och

ändamalsenliga  som  grund  för  mina  uttalanden.

Styrelsens  och  verkstådlande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  f('r  förslaget  till dispositloner

betraffande  bolagets  vmst  eller  förlust.  Vid förslag  till utdelning

mnefattar  detta  bland  annat  en bedf'mning  av om ukdelnmqen  är

försvarliq  med hänsyn  till de krav  som bolagets  och koncernens

verksamhetsart,  omfattning  och risker  ställer  pa storleken  av

moderbolagets  och koncernens  egna  kapital, konsoliderinc1sbehov,
likviditet  och  ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och förvaltningen  av

bolagets  anqelägenheter.  Detta innefattar  bland annat  att  fort-

löpande  bedöma  bolagets  och koncernens  ekonomiska  situation

och  att tillse  att bolagets  organisation  är  utfotmad  så att

bokförinqen,  medelsförvaltmngen  och  bolagets  ekonomiska

ant)elägenheter  i övrigt  kontrolleras  pa ett  betryggande  sätt.  Den

verkstäJtande  direktören  ska skota den I('pande  förvaltningen

enlR)t  styrelsens  riktlitJer  och anvisnmgar  och bland  annat  vidta  de
åtgärder  som är n('dvändiga  f('r  att bolagets  bokf('ring  ska full-

goras  i överensstämmelse  med lag och för  att  medelsförvaltninqen

ska skt5tas  på ett  betryggande  sått.

Revisorns  ansvar

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förvaltnint)en,  och  därmerJ  mitt

uttalande  om ansvarsfrihet,  är att  inhamta  revisionsbevis  f('r  att

med en rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om nåqon  styrelse-

ledamot  eller  verksUllande  direktören  i n%ot  väsentlk)t  avseende:

företagit  nå:)on åh:lärd  eller  gjort sig skyldig  till någon för-
summelse  som  kan  föranleda  ersättnint)sskyldighet  mot

bolaget,  eller

på något  annat  sätt handlat  i strid  med aktiebolagslagen

arsredovisningslaqen  eller  bolagsordningen.

Mitt  mål betrFiffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner  av

bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  mitt  uttalande  om detta,  är

att med rimlig  grad  av säkerhet  becR5ma om förslaget  :4r förenligt

med aktiebolagslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hek) grad  av säkerhet,  men ingen  garanti  för

att en revision  som utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige  alltid

kommer  att upptäcka  åtgärder  eller försummelser  som  kan

föranleda  ersätkningsskyldk)het  mot  bolaqet,  eller  att  ett  förslag  till

dispositioner  av bolagets  vinst  eller  förlust  inte  ar f('renligt  med

aktiebolaqslaqen.

Som en del av en revision  enligt  qod revisionssed  i Sverige

använder  jag professionellt  omdome  och har en professionellt

skeptisk  inställning  under hela revisionen.  Granskninqen  av

förvaltmngen  och förslaget  till  dispositioner  av bolagets  vinst  eller

förlust  qrundar  sig främst  pa revisionen  av räkenskaperna.  Vilka

tillkommande  qranskninqsåtqärder  som utförs  baseras  på min

professionella  beclömning  med utqangspunkt  i risk och väsent-

liqhek. Det innebär  att jag fokuserar  granskningen  på sådana

åtgärder,  områden  och förhållanden  som är väsentlR)a  för verk-

samheten  och där avsteg  och överträdelser  skulle  ha särskild

betydelse  för bolagets  situation.  Jaq går igenom  och prövar

fatta.de  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna  atgarder  och andra

fi5rha11anden  som  är relevanta  f('r  mitt  uttalande  om ansvarsfrihet.

Som underlag  för  mitt uttalande  om  styrelsens  förslag  till

dispositioner  beträffande  bolagets  vinst eller förlust  har jag
granskat  om förslagek  är förenligt  med  aktiebolagslaqen.

Växjö  den 1l  april  2017

Thomas  Olofsson

Auktoriserad  revisor
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Alvesta
liommun

F"ilt« 5c«

Ko+ntnrinens  lelanannarevisor

2017-04-06

Till  årssfömman  i Alvesta  kommunf?5retag  AB
Organisationsnummer  556696-1602

Till  fullrnäktige  i Atvesta kommun

Granskningsrapport  för  år  2016

Jag, av fullmäktige  i Alvesta  kommun  utsedda lelanannarevisorer,  har  granskat verksamheten  iAlvesta  kommunt"öretag  AB.

Styrelse ocli VD ansvarar för att verksam]ieten  bedrivs enligt  gällande bolagsordning,  ägardirektivoch beslut samt de lagar oc)i föreskrifter  son'i gäller för verksamheten. Lekmannarevisorn
ansvarar tör att granska verksamhet och intern kontroll  samt pröva om verksain]ieten  bedrivits
enligt  fullmäktiges  uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter  som  gäller för verksamlieten,

Granski'iingeri  liar utföits  enligt  aktiebolagslagen  och kommunallagen,  god revisionssed  i
kommunal  verksamhet  och kommunens  revisionsreglemente  samt utifrån  bolagsordning  och avårsst»mman fastställda  ägardirektiv.  Granslaiingen  har genomförts  med den inriktmng  ochomfattning  som behövs Br  att ge rimlig  grund för bedömning  och prövning.

Jag har haft en dialog  med bolagets auktoriserad  revisor.

Jag bedömer sammantaget  att bolagets verksamhet  l'iar skötts på ett ändamålsenligt  ocli  frånekonomisk  synpunkt  tillfredssföllande  sätt.

Jag bedömer  att  bolagets  intema  kontroll  har  varit  tillräcklig.

Alvesta  den 6 april  2017

Lars-Erik  Gustafsson



Bwuoirl,dilnnqqva,obreldtter

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i Alvesta Utvecklinq  AB, org.nr  556421-5639

Rapport  om årsredovisninqen

Uttalanden

Jaq har utfört  en revision av årsredovisningen  för AlvestaUtveckling  AB för räkenskapsåret  2016-01-01-2016-12-31.

Enligt m{n uppfattning  har årsredovisningen  upprättats  i enllg-het med årsredovisnirigslagen  och ger en i alla väsentligaavseenden  rättvisaride  bild av Alvesta  Utvecklinq  ABsfinansiella  ställning per den 31 decem!qr  2016  och av dessfinansiella  resultat för  året  enliqt arsredovisningslagen.Förvaltningsberättelsen  ar fÖrenlig med arsredovisningensovriga delar,

Jag tillstyrker  därfÖr att bolaqsstämman  fastsUller  resultat-räkmngen  och balansräkningen.

Grund  f8r  uttalanden

Jag  har utrÖrt revisionen enligt International  Standards onAudlting  (lSA>och god revisionssed tSverk)e.  Mitt  tinsvar.enligtdessa sl:andarder beskrivs rförmare i avsniiket Revrsornsansvar. JÖg är oberoende i fÖrhållande tIll Alvesta UtvecklinqAB enligt  god revisorssed i Sverige eich hari  övriqt  rullgJort mlttyrkesetiska  ansvar enligt dessa krav,
Jag  anser att de revisionsbevis  jag har inhämtat  är til)räckliqaoch  ändamalsenlk)a som qrund för mma uttalanden.

Styrelsens  och verkställande  direkH3rens  ansvar
Det är styre(sen  och.verkställande  direktÖren som har ansvaretfÖr att arsredoVlsninqen upprättas  ocl'i att den ger en rätt-vrsande bild enligt årsredovisnföqs(agen.  Styrelsen och verk-ställande direkU5ren ansvarar även rÖr den interna kontrollsom.de bedÖmer är nÖdvändig fö.r att upprätta.en  årsredo-visning som inte innehäller  n%ra  vasentlk)a felaktigheter,  varesig dessa beror på oegentligheter  el)er på fel.

Vid upprättandet  av årsredovisnIngen  ansvarar  styre!sen ochverkställande  direktÖren för bedÖmningen av bolagets rÖr-måga att fortsätta  verksamheten. De upplyser, när så ärtiliämpltgt,  (im ft'rhållanden  SOm kan påverka förm%an  attfortsätta  verksamheten  och att använda antagandet  om fort-satt drlft.  Antagandet  om fortsatt  drlft  titlämpas dock inte ombes(ut har fattats  om att aweckfa  verksamheten.

Revgsorns  ansvar

Mina må: är att uppnå en rimlk) qrad av säkerhet  om att års-redovisningen  som helhet inte innehåller  några väsentliga fel-ak%heter,  vare slg dessa beror p:i aeqentik)heter eller på fel,och att lämna en revisionsberätteise  som innehåNer minauttalanden.  Rimllg säkerhet är en hög grad aV säkerhet, menår inqen garanti  för att en revision som utförs  entk)t ISA ochgod revlsionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka enväseniliq,feIaktiqhet om en sådan fföns. Feiakttt)heter kanuppsta pa gruntl av oegentlR)heter elier fel och anses varaväsentliqa om de enskilt eller tillsammans  rimtk)en kan förvän-tas påverka de ekonom}ska beslut som användare  fattar  medgrund I årsredovisninqen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag projessionelltomdöme och har en proressionellt  skeptisk inställninq  underhela reyisionen.  Dessutom:

* identifierar  o,ch bedömer iag riskerna för väsentliga fel-aktiqheter  i arsreclovisnlngen, vare sig dessa bert)r  påoegentligheterellerpå  fel, utformaroch  utförgransknings-åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtarrevisiorisbevIs som är tlllräckliqa  och ändamålsenlit)a föratt utgöra en qrund för mina uttalanden.  Risl«en föratt  inteupptåcka eri väsentltq felaktiqhet till fölit) av oeqentlicl-heeer är högre an för en väsentlk) felaktighet  som beror pafel, ertersom oegentligheter  kan innefatta  agerande imaskopi, förfalskninq, avsikEiiga utelämnanden,  relaktiqinformation  eller åsmosättande av intern  kontroll.
*  skaffar  jag mig en förståelse  av den del av bolaqets internakontroll  som har betydelse fÖr min revision  fÖr att utformagransknfögsåtgärder  som är fömpliga med hänsyn till om-ständlgheterna,  men inte fÖr att uttata mig om eftekt+vi-teten I den interna kontrollen.

* utvärderarJaqlämpIIghetenIderedovisnlngsprincipersom
används och rimligheten  i.styrelsens  och verkställandedlrektörens  uppskattningar  i redovlsninqen  och tillhörandeupplysningar.

* drar iag en slutsatS om lämpitghetsn i att styrelsen ochverkställande  d(rektt5ren användei: antagandet  om fortsattdrift  vld upprättandet  av årsredovisningen.  Jaq drar ocksåen slutsats, med grund I de föhämtade revlsionsbevisen,om det tinns någon väsentlig osäkerhatsraktor  som avsersådana händeiser elier förhållanden som kan teda tiltbetydande tvivel om bolagets fÖrrnåga att fortsättaverksamheten. Om jag drar slu(,>atsen att det (ir)ns envasentiiq  osäkerhetsfaktor,  maste jaq  i revisions-berättelsen  fästa uppmärksamheten på upplysninqarna  Iårsredovlsrilngen  om den väsentliqa osäkerhetsfaktorneller, om sådana upplysninqar  är otillr;lcklkla,  modir(erauttalandet  Om årsrydavisn.ingen. Mina slutsatser  baSeraSpå de revisionsbevis  som inhämtas fram till datumet  förrevisionsberättelsen.  Dock kan framtida händelser el(erförhållanden  qöra att ett bo(a@ inte län;)re kan fortsättaverksamheten.

* utvärderar  jag den övere)ripande presentationen,strukturen  och innehållet i årsredovisninqen,  däriblandupplysningarna,  och om årsredovisningen  återqer deunderlk)gande  trarisaktionema  och händelserna  pa ett sättsom qe( en rättvisande  bild.

Jag måste informera  styrelsen om biand annat revisionensplanBrade omfattnlng  och inriktning  sarnt tidpunkten  för den.Jaq maste ocksa informera om betydelsefulta  iakttagelserunder revisionen,  däribland  de betydande brlster  I den internakontrollen  sorn jaq identiFierat.
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Bui1o4iru:1 a better
workinq  world

Rapport  om andra krav  enlklt  lagar  och andra
författninqar

Uttalanden

Utöver  min revision  av årsredovisninqen  har jaq även utfört  en
revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens  flörvalt-
ning för Alvesta  Utveckling  AB för räkenskapsåret  2016-01-
01-2016-12-31  samt  av förslaqet  till dispositioner  beträffande
bolaqets  vinst  eller förlust.

Jag tillstyrker  att bolagsstämman  disponerar  vinsten enligt
förslaget  i förvaltningsberätteIsen  och beviljar  styrelsens  leda-
moter  och verkställande  direkt('ren  ansvarsfrihet  för räken-
skapsåret.

Grund  Br  uttalanden

Jag har utfört  revisionen  enliqt  qod revisionssed  i Sverige.  Mitt
ansvar enliqt  denna beskrivs narmare  i avsnittet  Revisorns
ansvar.  Jag är oberoende  i förhallande  till Alvesta  Utveckling
AB enligt  qod revisorssed  i Sverige  och har i ovrigt  fullglort  mitt
yrkesetska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis  jaq har inhämtat  är tillräckliga
och ändamålsenliga  som grund  för  mina uttalanden.

Styrelsens  och verkställande  direktörens  ansvar

Det är styr,elsen som har ansvaret  för förslaget  till disposi-
tioner  beträffande  bolagets  vinst eller  förlust.  Vid förslag  till
utdelning  innefattar  detta bland annat en bedömninq  av om
utdelnmgen  är försvarlig  med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart,  omfattnmg  och risker  staller  pa storleken  av
bolagets  egna kapital,  konsolideringsbehov,  likviditet  och
ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolaqets  orqanisation  och förvaltningen
av bolagets  angelägenheter.  Detta innefattar  bland annat  att
Tortlöpande  bedörna bolagets ekonomiska  situation  och att
tillse  att bolagets  organisahon  ar utformad  sa att bokföringen,
medelsförvalföinqen  och bolaqets  ekonomiska  anqel%enheter
i övrigt  kontrolleras  på ett betryggande  sätt.  Den verkställande
direktoren  ska skota den R5pande förvaltnmgen  enligt  styrel-
sens riktlinjer  och anvisrungar  och bland annat vidta de at-
gärder  som är rR5dvändiga för att bolagets  bokföring  ska full-
goras  i overensstammelse  med  laq och för att medels-
förvaltningen  ska skötas  på ett betryggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Mitt mål beträffande  revistonen  av f('rvaltningen,  och därmed
mitt  uttalande  om ansvarsfrihet,  är att inhamta  revtsionsbevis
för att med en rimlR) grad av säkerhet  kunna bedöma  om någon
styrelseledamot  eller verkställande  direktören  i något  väsent-
ligt avseende:

f('retagit  rå)on  åtgärd  eller  gjort  siq skyldig  till någon för-
summelse  som kan föranleda  ersättnmgsskyldighet  mot
bolaget,  eller

*  på något  annat sätt handlat  i strid med aktiebolaqslagen,
arsredovisninqsIagen  eller  bolagsordningen.

Mitt mål beträffande  revisionen  av förslaget  till dispositioner
av bolagets  vinst eller  förlust,  och därmed  mitt  uttalande  om
detta, är att med rimlig  grad av säkerhet  bedoma om förslaget
är förenligt  med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet  är en hÖg grad av säkerhet,  men ingen garanti
för att en revision  som utförs  enliqt  god revisionssed  i Sverige
alltid kommer  att upptacka  atqärder  eller försummelser  som
kan föranleda  ersättningsskyldighet  mot bolaget,  eller att ett
förslag till dispositioner  av bolagets  vmst el)er förlust  inte ar
förenligt  med aktiebolaqslaqen.

Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige
använder  iag professionellt  omdöme  och har en professionellt
skeptisk tnställninq  under hela revisionen.  Granskningen  ava
förvaltningen  och förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst
eller förlust  qrundar  sig frFimst pa revisionen  av räken-
skaperna.  Vilka tillkommande  granskningsatgärder  som utf('rs
baseras pa min professionella  bedömnmq  med utganqspunkt  i
risk och väsentlighet.  Det innebär att jag fokuserar  gransk-
ningen pa sadana åttärder,  områden  och förhållanden  som är
väsentliga  för  verksamheten  och tär  avsteq och överträdelser
skulle ha särskild betydelse  för bolagets situation.  Jag går
igenom och prövar  fattade  beslut, beslutsunderlag,  vidtagna
åtgärder  och andra förhållanden  som är relevanta  för mitt
uttalande  om ansvarsfrihet.  Som underlag  för  mitt  uttalande
om styrelsens  förslag  till dispositioner  betraffande  bolagets
vinst eller förlust  har )ag granskat  om förslaget  är förenligt
med aktiebolagslagen.

Växjö den 16  mars 2017

(=t.,
Thomas Olofsson
Auktoriserad  revisor
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Till bolagsstämman  i

Alvesta  Utvecklig  AB

Org.nr  556421-5639

Granskningsrapport  för  år  2016

Jag av fullmäktige  i Alvesta Kommun utsedd lekmannarevisor,  har granskat  bolagets

verksamhet  under räkenskapsåret  2016-01-01-  2016-12-31

Granskningen  av årsredovisningen  har utförts  enligt  aktiebolagslagen  och god revisionssed

i kommunal  verksamhet.  Verksamheten  har bedrivits  i enlighet  med fullmäktiges  uppdrag

och den interna kontrollen  fungerar  tillfredsställande.

Jag, har följt  bolagets verksamhet,  träffat  ordföranden  och VD:n och haft samtal  om bolaget,

föst  styre(sens  protokoll.

Jag bedömer  att bolagets  verksamhet  har skötts på ett ändamålsenligt  och från ekonomisk

synpunkt  tillfredsställande  sätt.Bolaget  följer  ägarens direktiv  och den interna  kontrollen

är god.

Alvesta  2017-03-24

A,tÅ
Lennart  Axelsson

Lekmannarevisori  Alvesta Utveckling  AB



Ti)l Eks,stä  t'tirnan  i ttuseby  Bruk  AE!

Granskningsrapport  för  år 2016

Mi,av  Kornmirifiilknäk.t:  i.Ai»..stakotnrnunach  Mäxjä knmrrHin  titseddq  ;BkH,Bnns  reivisort,r
har granskat  Huseby  Bruk ABs verksamhet  under  räkenskapsåret  2016-01-01-  2016-12-3?.

Siyrelse och V[l ar».qvar;x !öv ;#  v*tks+mkMeo  ömri'=  *n!7t  gila  nde k»olagso rdning,ägardirektiv  och beslut  samt  de lagar  och föreskriffer  som gäller  för verksamheten.
Lekmannarevisorerna  ansvarar  för att granska  verksamhet  och intern kontroll  samt  att pröva
arrx yark.minbe!en  kiedriys  enJjgt fföJtjges  uppdrag  och  rnål  sarrxt de !agar  oc.h föres&giftarsom gäller  för  verksamheten,

Graosknigen.!var  utförts  enligt. aktiebo!agslager»,  korgrnur»al)ageri.  och  god  revmionssedi
kommunal  verksamhet.  Granskningen  har genomfört  med den inriktning  och omfattning  sombe-hövs för att ge  anrit,lig  gri;,rxd för bedäruning  och präyaing.

Vi bedömer  sammantaget  att bolagets  verksamhet  har skötts  på ett ändamålsenligt  och  ur
ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt samt  att åtgärder  för att tillgodose  bolagets  interna
k.c+r»tol& varik  UUräckliga.

ri5  18

Gunbritt  Öhlån
iejcmannarevig@r  ä Atv@ista  korri,xn

""';"':?""[-'(rijt'l(i%':'j'Å. l,,
Bertil Olsson

L.e.krnannareyziso r Al/äxiö  komrpi;n



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2017/118.042  

Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 35, daterat den 11 april 2017 

2. Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun, daterad den 4 april 2017 

3. Protokoll från arbetsutskottet, § 24, daterat den 28 mars 2017 

4. Tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 

Redogörelse 

Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning 2016 med 

sammanställd redovisning upprättad utifrån lag om kommunal redovisning.  

Kommunens bokslut för år 2016 visar ett överskott på 61 miljoner kronor, 

vilket är 49 miljoner kronor bättre än budget. I kommunens resultat ingår 

engångsintäkter avseende tillfälligt flyktingstatsbidrag med 32 miljoner och 

realisationsvinster med 30 miljoner kronor som uppstått i och med byte av 

kapitalförvaltare för placerade pensionsmedel. Nämndernas utfall är 19 

miljoner kronor sämre än budget. Negativa budgetavvikelser finns inom 

nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden samt inom 

utbildningsnämnden. Positiv budgetavvikelse för gemensamma 

nettokostnader och finansiering väger upp nämndernas underskott. 
 

Ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång 

sikt. Kommunens obalans i ekonomin för år 2016 med fortsatt negativa 

avvikelser för vissa nämnder, ställer krav på fortsatta åtgärder och 

prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans.  

 
Alvesta kommun redovisar för år 2016 ett positivt resultat på 61 miljoner 

kronor. Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det 

vill säga årets intäkter ska överstiga dess kostnader. Avstämning enligt 

balanskravet innebär att realisationsvinster vid försäljning av anläggnings-

tillgångar inte ska medräknas. Årets resultat justerat med dessa poster på 0,5 

miljoner kronor innebär att balanskravet därmed uppfylls för Alvesta 

kommun år 2016. Kommunen har inga negativa resultat från tidigare år att 

återställa. 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning 

delvis uppfylls för år 2016.  Det ekonomiska överskottsmålet uppfylls samt 

verksamhetsmålen och det personalpolitiska målet uppfylls delvis. Kom-

munstyrelsens arbete med att utveckla resultat- och målstyrningen fortsätter. 

Största utmaningen framöver kvarstår som tidigare, det vill säga att stärka 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

den ekonomiska ställningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar 

utveckling inom samtliga målområden.  

Beredning  

KS § 35 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för år 2016.  

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna 

Ekonomiavdelningen 

Samtliga nämnder  

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 35 Dnr KS 2017/118.042  

Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun, daterad den 4 april 2017 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 24, daterat den 28 mars 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 

Redogörelse 

Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning 2016 med 

sammanställd redovisning upprättad utifrån lag om kommunal redovisning.  

Kommunens bokslut för år 2016 visar ett överskott på 61 miljoner kronor, 

vilket är 49 miljoner kronor bättre än budget. I kommunens resultat ingår 

engångsintäkter avseende tillfälligt flyktingstatsbidrag med 32 miljoner och 

realisationsvinster med 30 miljoner kronor som uppstått i och med byte av 

kapitalförvaltare för placerade pensionsmedel. Nämndernas utfall är 19 

miljoner kronor sämre än budget. Negativa budgetavvikelser finns inom 

nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden samt inom 

utbildningsnämnden. Positiv budgetavvikelse för gemensamma 

nettokostnader och finansiering väger upp nämndernas underskott. 
 

Ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång 

sikt. Kommunens obalans i ekonomin för år 2016 med fortsatt negativa 

avvikelser för vissa nämnder, ställer krav på fortsatta åtgärder och 

prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans.  

 
Alvesta kommun redovisar för år 2016 ett positivt resultat på 61 miljoner 

kronor. Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det 

vill säga årets intäkter ska överstiga dess kostnader. Avstämning enligt 

balanskravet innebär att realisationsvinster vid försäljning av anläggnings-

tillgångar inte ska medräknas. Årets resultat justerat med dessa poster på 0,5 

miljoner kronor innebär att balanskravet därmed uppfylls för Alvesta 

kommun år 2016. Kommunen har inga negativa resultat från tidigare år att 

återställa. 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning 

delvis uppfylls för år 2016.  Det ekonomiska överskottsmålet uppfylls samt 

verksamhetsmålen och det personalpolitiska målet uppfylls delvis. Kom-

munstyrelsens arbete med att utveckla resultat- och målstyrningen fortsätter. 

Största utmaningen framöver kvarstår som tidigare, det vill säga att stärka 

den ekonomiska ställningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar 

utveckling inom samtliga målområden.  

   



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beredning  

KSAU § 24 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisning för år 

2016 till revisorerna för granskning. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

årsredovisning för år 2016.  

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige   

 

 

 



 
Kommunledningskontoret 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

Christina Utterström 

Ekonomichef 
Tel. 0472-151 01 

E-post: christina.utterstrom@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-03-20     

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

Till  

Kommunstyrelsen 11 april 2017 

Årsredovisning 2016 med sammanställd redovisning 

Kommunledningsförvaltningen överlämnar Årsredovisning 2016 med 

sammanställd redovisning upprättad utifrån lag om kommunal redovisning. 

I årsredovisningen ska det finnas en samlad bedömning av om målen för 

god ekonomisk hushållning uppnås samt innehålla en bedömning av om 

balanskravet uppnås. Årsredovisningen ska granskas av revisorerna som 

bland annat ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 

mål som fullmäktige beslutat.  

 

Överskott på gemensam finansiering men negativa 
budgetavvikelser för nämnderna 
Kommunens bokslut för år 2016 visar ett överskott på 61 miljoner kronor (2 mnkr 

2015), vilket är 49 miljoner kronor bättre än budget. I kommunens resultat ingår 

engångsintäkter avseende tillfälligt flyktingstatsbidrag med 32 miljoner och 

realisationsvinster med 30 miljoner kronor som uppstått i och med byte av 

kapitalförvaltare för placerade pensionsmedel. Nämndernas utfall är 19 miljoner 

kronor sämre än budget. Negativa budgetavvikelser finns inom nämnden för 

individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden samt inom utbildningsnämnden. 

Positiv budgetavvikelse för gemensamma nettokostnader och finansiering väger 

upp nämndernas underskott. 

 

Ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång sikt. 

Kommunens obalans i ekonomin för år 2016 med fortsatt negativa avvikelser för 

vissa nämnder, ställer krav på fortsatta åtgärder och prioriteringar för att ekonomin 

långsiktigt ska vara i balans.  

 
Kommunen uppnår balanskravet 
Alvesta kommun redovisar för år 2016 ett positivt resultat på 61 miljoner kronor. 

Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det vill säga årets 

intäkter ska överstiga dess kostnader. Avstämning enligt balanskravet innebär att 

realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar inte ska medräknas. 

Årets resultat justerat med dessa poster på 0,5 miljoner kronor innebär att balans-

kravet därmed uppfylls för Alvesta kommun år 2016. Kommunen har inga negativa 

resultat från tidigare år att återställa. 

 
Målen för god ekonomisk hushållning uppfylls delvis 
Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning 

delvis uppfylls för år 2016.  Det ekonomiska överskottsmålet uppfylls samt 

verksamhetsmålen och det personalpolitiska målet uppfylls delvis. Kom-

munstyrelsens arbete med att utveckla resultat- och målstyrningen fortsätter. 

Största utmaningen framöver kvarstår som tidigare, det vill säga att stärka 

mailto:christina.utterstrom@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se
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den ekonomiska ställningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar 

utveckling inom samtliga målområden. 

  

Förslag till beslut 

att kommunstyrelsen beslutar att överlämna Årsredovisning 2016 till 

revisorerna för granskning 

 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

Årsredovisning 2016  

 

 

2017-03-20 

 

Kristiina Kosunen Eriksson  Christina Utterström 

Kommunchef   Ekonomichef 

 

 

Bilaga: Årsredovisning 2016 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr KS 2017/149.042   

Årsredovisningar för de kommunalägda bolagen 2016  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning för Alvesta Energi AB, daterad den 19 april 2017 

2. Årsredovisning för Allbohus Fastighets AB, daterad den 19 april 2017 

3. Årsredovisning för Alvesta Elnät AB, daterad den 19 april 2017 

4. Årsredovisning för Alvesta Renhållnings AB, daterad den 19 april 2017 

5. Årsredovisning för Bredband i Värend AB, datera den 19 april 2017 

6. Årsredovisning för Alvesta kommunföretag AB, daterad den 19 april  

7. Årsredovisning för Alvesta Utveckling AB, daterad den 19 april  

8. Årsredovisning för Huseby Bruk AB (handlingar skickas ut senare)  

Redogörelse 

Kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen för följande 

Kommunala bolag för år 2016, Alvesta Energi AB, Allbohus 

Fastighets AB, Alvesta Elnät AB, Alvesta Renhållnings AB, 

Bredband i Värend AB, Alvesta kommunföretag AB samt Huseby 

bruk AB.   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2016 för 

Alvesta Energi AB, Allbohus Fastighets AB, Alvesta Elnät AB, 

Alvesta Renhållnings AB, Bredband i Värend AB, Alvesta 

kommunföretag AB samt Huseby Bruk AB.  

Protokollet ska skickas till 

Samtliga bolag 

Revisorerna  

Ekonomiavdelningen  
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Alvesta  Kommunföretag  AB
Org  nr 556696-1602

Styrelsen  och  verkställande  direktören  för

Alvesta  Kommunföretag  AB

Org.nr.  556696-1602

får  härmed  avge

Årsredovisning
och  koncernredovisning

för  räkenskapsåret  2016-01-01-2016-12-31

Innehåll:

FörvaItningsberättelse

Resultaträkning,  koncern  och  moderbolag
Balansräkning,  koncern  och  moderbolag
Kassaflödesanalys,  koncern  och  moderbolag
Tilläggsupplysningar,  noter

sida

2
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7
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Alvesta  Kommunföretag  AB
Org  nr 556696-1  602

FörvaItningsberättelse
Styrelsen  och verkställande  direktören  för  Alvesta  Kommunföretag  AB får härmed  avlämna  årsredo-

visning  och koncernredovisning  för  räkenskapsåret  2016-01-01  -  2016-12-31.  Koncernredovisningen

omfattar  Alvesta  Kommunföretag  AB med helägda  dotterbolagen  AllboHus  Fastighets  AB, Alvesta

Energi  AB,  Alvesta  Renhallnings  AB  samt  Alvesta  Utveckling  AB.

Verksamhet

Bolagets  syfte  är att  äga  och  förvalta  aktier  och  andelar  i kommunala  företag  inom  Alvesta  kommun.

Koncernen  har  tillstands-  och  anmälningspliktig  verksamhet.

Historik

Bolaget  bildades  2006-01-11  och har  genom  köpeavtal  daterat  2006-06-21  förvärvats  av kommunen.

Bolaget  har förvärvat  samtliga  av Alvesta  kommun  ägda  aktier  i AllboHus  Fastighets  AB, Alvesta

Energi  AB,  Alvesta  Renhallnings  AB samt  Alvesta  Utveckling  AB  per  2006-1  2-15.

Ägarförhållanden

Bolaget  är helägt  av Alvesta  kommun  (212000-0639).

Styrelse

Kommunfullmäktige  utsåg  2014-12-14  styrelseledamöter  och styrelsesuppleanter  för tiden  Från och

med  årsstamman  2015  fram  till arsstamman  2019.  Under  2016  förandrades  styrelsen  nagot  eFter fyll-

nadsval.  I juni  2016  beslutade  kommunfullmäktige  välja  Christina  Haraldsson  till uppdraget  som

styrelsesuppleant  i bolaget.  Haraldsson  ersatte  Sveri  Sunesson.

Styrelseledamöter

Per  Ribacke,  ordförande

Rose-Marie  Larsson

Thomas  Haraldsson

Thomas  Johnsson,  vice  ordförande

Lars-Olof  Franzån

Styrelsesuppleanter

Frida  Cristensen

Birgit  Andersson

Christina  Haraldsson

Mikael  Johansson

Kauko  Antbacke

Verkställande  direktör

Kjell  Rosenlöf  VD,  tiden  fram  till 2016-01-14

Stefan  Karlsson  VD,  från  och  med  2016-01-15

Revisorer

Auktoriserade  revisorn  Thomas  Olofsson  Ernst  & Young  AB  och  som  revisorssuppleant  Åke

Andersson  Ernst  & Young  AB.

Kommunfullmäktige  valde  2015-04-28  som  ordinarie  lekmannarevisor  Lars-Erik  Gustafsson  och som

suppleant  Gunbritt  Öhlån för  tiden  från  och med  årsstämman  2015  fram  till årsstämman  20a19.

Samrnanträden

Styrelsen  har  under  året  hållit  fem  protokollförda  sammanträden.

Resultat  i koncernen  och  moderbolag

Koncernens  ekonomiska  resultat  2016  före  bokslutsdispositioner  och skatt  blev  28 mkr  (-1,4  mkr).

Efter  bokslutsdispositioner  och  skatt  blev  årets  resultat  23,6  mkr  (-1,O mkr).

Motsvarande  siffror  för  moderbolaget  var  O,I (O,I  ) och  0,1 (0,1 ).
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Alvesta  Kommunföretag  AB
Org  nr 556696-1602

Viktiga  händelser  under  året
(Vid redovisning av resultat nedan anges 2015 års motsvarande resultat inr»m parentes)

Moderbolaqet i koncernen Alvesta Kommunföretag AB driver  inte någon  egen  verksamhet  utöver  upp-
draget  att äga  och  förvalta  dotterbolagen.

Grund för ekonomin är ägandeUköpet av dotterbolagen, vilket finansierats med lån. Bolagets  kostna-
der  täcks  med  koncernbidrag  fran  dotterbolagen.

För samordntng och utveckling av koncernen, baserat på mål och riktlinjer (ägardirektiv) för  dotterbo-
lagen, har ett flertal dialogmöten med dotterbolagens ledningar genomförts. Fokus  har  varit  pa strate-
grska fragor om t ex utredning om AllboHus Fastighets AB, bredband  och  utveckling  avbostadsbyggande.

AllboHus  Fastiqhets  AB

Resultat fi5re boksIutsdispositioner och skatt blev 17,8 mkr (-17,5 mkr).  Efier  bokslutsdispositioner  och
skatt  blev  årets  resultat  12,9  mkr  (-1 3,9  mkr).

Under 2016 har bostadsbestandet t princip varit fullt uthyrt. Det har varit en relativt svag  eftefrågan  på
kommersiella affärslokaler, vilket tros bero pa konkurrens fran snabbare utbyggnad av shoppingcentra
i intilliggande  kommuner  och  en växande  näthandel.

På Högåsängen i Alvesta blev totalt 36 lägenheter inflyttningsklara under  året. Under  april  månad  blev
12 lägenheter klara för inflyttning i ett LSS-boende. 24 lägenheter på Övre Björklövet har  renoverats
under aret. Om- och tillbyggnad av Mohedaskolans matsal pabör)ades under hösten 2016.  Matsal  ochkök ska byggas  och  en projektering  för  tillbyggnad  av hela  skolan  påbörjades  också.

Alvesta  Enerqi  AB  (koncernen)

Resultat efter  finansiella  intäkter  och kostnader  uppgick  till 11,9  mkr  (15,4  mkr).
Koncernens  investeringar  uppgick  till 10,2  mkr  (10,8  mkr).

Fjärrvärmeproduktion sker vid anläggningarna i Alvesta, Vislanda och Moheda och har skett genom
btobränsle till 99,5 % (total produktion 105,3 GWh). Endast O,59 GWh har producerats med olja.
Under aret har processvarme endast salts till Vida i Vislanda da ovriga anläggningar som bolaget
tidigare levererat processvärme till har byggt egna anläggningar, vilket inneburit att total produceradoch försåld värmemängd  minskat med  ca 55 GWh.

I april 2016 såldes vattenkraftstationen i Ohs till GW-kraft. Flera större anläggningsprojekt  har
genomförts  under  året  för  säkrare  elleveranser.

AII personal  är anställd vid dotterbolaget Alvesta  Elnät  AB och  Alvesta  Energi  AB köper  tjänster  av
dotterbolaget. Antalet anstallda var  vid verksamhetsarets  utgang  19 personer  (16 man  och  3 kvinnor).
Den  totala  sjukfranvaron  för  2016  var  i9  % (3,0  %).

Alvesta  Renhållninqs  AB
Resultat före boksIutsdispositioner och skatt blev O,9 mkr (2,8 mkr). Efter dispositioner och skatt ham-
nar resultatet pa O,15 mkr (16 mkr).

Bolaget har under året samlat in och behandlat ungefär lika mycket avfall som tidigare år. Antalet kun-
der, saval hushall som verksamheter, är fortsatt stabilt, likasa antal besök vid de bemannade  återyin-
ningscentralerna.

Alvesta kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 att införa optisk sortering som  insamlingssystem  för
hushållsavfall  i Alvesta  kommun.
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Alvesta  Utvecklinq  AB

Alvesta  Utveckling  AB redovisar  en vinst på 41 tkr (109 tkr), vilket är i linje med de prognoser  som

gjorts  under  aret.

Bolagets  fyra industrifastigheter  har under  året varit uthyrda  och det har varit  en normal  fastighetsdrift

bade fastighetstekniskt  och ekonomiskt.  Alvesta  Utveckling  kan darför  redovisa  vinst.

Förväntad  utveckling/framtid
Kommunföretag  kommer  fortsätta  att ha en aktiv uppföljning  och dia(og med dotterbolagen  om ut-

veckling  av verksamhet  och ekonomi,  behov  av förändringar,  samarbeten  etc.

Alvesta  kommun  har goda Förutsattningar  för utveckling,  men ocksa  stora utmaningar.  Kommunföretag

kommer  tillsammans  med dotterbolagen  och kommunen  att öka fokuseringen  pa att ytterligare  sam-

ordna  våra gemensamma  resurser  för att utveckla  Alvesta.

AllboHus  Fastiqhets  AB

Bolaget  bedömer  att det är betydligt  större  efterfrågan  på äldre lägenheter  med förhållandevis  låg hyra

än för motsvarande  nyproducerade  lägenheter.  Det finns ett stort behov av hyreslägenheter  med

rimliga hyresnivåer  för alla som inte kan, eller vill betala nyproduktionshyror.  Under 2016 har ett

pi1otpro3ekt genomförts  i kv. Björklövet  i Alvesta  där 24 lägenheter  har renoverats  pa ett, för bolaget,

nytt sätt som gor att hyreshölningar  kunnat  undvikas.

Alvesta  kommun  har genomfört  en upphandling  av prisvärda  lägenheter  med enkel standard.  AllboHus

kommer  sannolikt  att avropa  flera hus pa detta avtal under 2017 och förhoppningen  är att kunna

bygga prisvärda  lägenheter  även utanför  Alvesta  tätort på detta avtal. Den konkurrenssituation  och

prisbild  som rader  inom byggbranschen  idag gor det annars  extra svart  att lyckas  bygga  nya bostäder

med rimliga  hyresnivaer.  För att kunna bygga konventionella  hyreshus  medges  inte nagra vakanser

alls utan att riskera  nedskrivningar,  då marginalerna  för nybyggnadsprojekt  är oerhort  knappa.

Alvesta  Enerqi  AB

Energibranschen  är under  stark förändring.  Prispress  från alternativa  energislag,  generationsväxling

och ökade  krav på leveranssäkerhet  staller  stora krav och ar nyckelfragor  för saval bolaget  som  bran-

schen  i sin helhet.

För dotterbolaget  Alvesta  Elnät AB har energimarknadsinspektionen  fastställt  en ny intäktsram  för

åren 2016 - 2049 till 187 mkr. Intäktsramen  bestämmer  hur mycket  bolaget  har rätt att via taxor  ta ut

av bolagets  kunder.

Efterfrågan  på processvärme  från sågverken  har gjort att såväl sågverket  i Alvesta  som i Moheda  valt

att bygga egna produkttonsanIäggntngar  för processvärme.  Koncernens  huvuduppgift  kommer  att

framöver  inriktas  pa att producera  fjärrvärme.  Konsekvenserna  av bortfallet  av processvärme  bedöms

bli litet da anläggntngarnas  behov  av underhåll  och tillsyn bedöms  minska  och att det finns ett ökat

utrymme  f6r försäljning  av fjärrvärme  som har högre lönsamhet  än processvarme.  Bolaget  bedömer

att endast  biobränsle  behovs  för produktionen  och att olja endast  behöver  anvandas  vid fel eller  visst

underhåll  på biobränslepannorna.

Alvesta  Renhållninqs  AB

Under  20a16 har Alvesta  kommun  påbörjat  arbetet  med en ny renhåIlningsordning.

Den stora utmaningen  framöver  är att starta  det nya insamlingssystemet  för hushållsavfall  med optisk

sortering.  lnformationsinsatser  kommer  att ske under varen 2017 och fortsätta  under hösten med

utdelning  av röda och grona  soppasar  för  sortering.

Alvesta  Utvecklinqs  AB

Bolagsstyrelsen  har baserat  på ägardirektiven  tagit  fram en verksamhetsplan  Tör 2017. Den innehåller

bland annat  arrangemang  av framtidsdag  för beslutsfattare  inom näringsliv  och samhälle,  försäljning

eller uthyrntng  av storre  industrifastighet  i Vislanda,  medverkan  i FoU-verksamhet  till exempel
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eventuellt  byggande  av ett demonstrationshus,  som småhus  enligt  standard  passivhus  eller
plusenergihus.

En fraga som kommer  bearbetas vidare  i bolaget  i samråd  med ägaren  är det långsiktiga  syftet  och
malet med innehavet  av nuvarande  ägda fastigheter.

Eget  kapital

KONCERNEN

Belopp  vid  årets  ingång

Föregående  års resultat

Aktieägartillskott

Årets  vinst

Belopp  vid  årets  utgång

MODERBOLAGET

Belopp  vid  årets  ingång

Vinstdisposition  enligt  beslut  bolagsstämma

Koncernbidrag  netto  efter  skatt

Erhållet  aktieägartillskott

Årets  resultat

Belopp  vid  årets  utgång

Aktie-  Bunda

kapital  reserver

Fria

reserver

Årets

vinst

UB

100

iOO

123

123

122138

-1 035

5 300

126  403

-1035

1 035

23 579

23 579

121  326

o

5 300

23 579

150  205

100

too

48 601

97

5 300

53 998

48 798

o

o

5 300

92

sa  190

Villkorlig  återbetaIningsskyIdighet  för
aktieägartillskott  uppgar  till 50 300  tkr
(45 000  tkr)

Förslag  till  vinstdisposition

Till årsstämmans  förfogande  står följande  medel  (kr):
Balanserat  resultat  48 698 032
Erhållna  aktieägartillskott  5 300 000
Åretsresultat  

54 090 321

Styrelsen  föreslår  att vinstmedlen  överförs  i ny räkning  med 54 090 321 kr.

Beträffande koncernens och bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas  till efterföljande  resultat-och balansräkning  samt noter.
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RESULT  ATRAKNING

(tkr)

Nettoomsättning

Ovriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Externa  kostnader

Övriga  rörelsekostnader

Personalkostnader

Avskrivning  av materiella  anIäggningstiIlgångar

Not  Koncernen

2016-01-01  2C115-01-01

2016-12-31  2015-12-31

311 196  321 186

24276  26 308

335 472  347  494

3

4

5

- i 47 530

-1 004

- 74 574

-62 480

-285  588

-154  443

-691

-71 554

-89 254

-315  942

Moderbolaget

2016-0'i-01  2015-01-01

2016-12-31  2015-12-31

o

o

o

o

- 807

o

o

- 807

o

o

o

o

-373

o

o

-373

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  investeringar

Resultat  från  andelar  i koncernföretag

Resultat  från  övriga  finansiella  poster

Ränteintäkter

Räntekostnader

Resultat  efter  finansie(la  poster

Skatt  på årets  resultat

Uppskjuten  skatt

Årets  resultat

6 49 884

20 5 955

o

1 529

-29 403

27 965

-2 561

-1 825

23 579

31 552

o

o

I 825

- 34 761

-1 384

-2 595

2 944

.1 035

-807

2 850

o

61

-2 004

"t oo

-8

o

92

-373

2 320

o

i54

-2 004

97

o

o

97
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BALANSRAKNING

(tkr)

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella  anläggningstilIgångar

Byggnader  och  mark

Tekniska  anläggningar

Maskiner  och inventarier

Pågående  nyanläggningar

Finansiella  anläggningstillgångar

Andelar  i koncernföretag

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  anläggningstillgångar

Not  Koncernen

2016-12-31  2015-12-31

7

8

g

10

1 091 363

191 381

2 4 032

11 720

o

51 124

I 369  620

i 028  062

197  684

23 557

57 515

o

51 8(31

1358  679

Moderbolaget

2016-12-31  2015-12-31

o

o

o

o

102 500

o

102  500

o

o

o

o

102  500

o

102  500

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Kortfristiga  fordringar

Fordringar  hos  koncernföretag

Fordringar  hos kommunen  'l 3

Ovrigafordringar  13
Förutbetalda  kostnader  och upplupna
intäkter  44

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstilIgångar

18

3 460

o

15 300

15194

16 213

93 877

I 44 044

3 637

o

IO OOO

17 243

15126

98 358

144364

o

2 850

15 300

o

o

1085

19 235

o

2 320

10 000

o

o

1548

13 868

SUMMA  TILLGÅNGAR 1513  664 1503  043 121  735 116  368
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EGET  KAPIT  AL OCH SKULDER

EGET  KAPIT  AL

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital  (1 000st  aktier)

Bundna  reserver

Fritt  eget  kapital

Fria  reserver

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

AVSÄTTNINGAR

Avsättning  för  pensioner

Uppskjuten  skatt

Övriga  avsättningar

Summa  avsättningar

Not  Koncernen

2016-12-31  2015-12-31

i26  403

o

23 579

150  205

15

504

10 775

864

12  143

122138

o

- I 035

i2"1 326

414

8 585

865

9 864

Moderbolaget

2016-12-31  2015-12-31

o

53 998

92

54 190

o

o

o

o

o

48 60'1

97

48 798

o

o

o

o

SKULDER

Långfristiga  skulder

LånJristiga skulder till kreditinstitut
Långfristiga  skulder  till kommunen

Övriga  långfristiga  skulder

Summa  långfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skatteskuld

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Checkräkningskredit

Skuld  till kommunen

Summa  kortfristiga  skulder

Summa  skulder

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH SKULDER

16

1 241 000

o

o

1241  000

24414

1 248

10 005

37 588

2 ffl

34 950

110  316

I 351 316

1513  664

1 253  200

o

o

'i 253  200

27 635

404

8 963

39 211

4 319

38 12i

118  653

1371  853

1503  043

66 000

o

o

66 000

o

o

o

1 519

o

i8

1545

67 545

121  735

66 000

o

o

66 000

o

o

o

1 52i

o

49

1570

67 570

116  368
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KASSAFLODESANALYS

(tkr)

aoncern

2016-12-31  2015-12-3i 2016-"12-31 2015-12-31
Den  löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering  postersom  inte  ingårikassaflödet

Avskrivningar

Resultat  vid avyttring  av anIäggningstiIIgångar

Förändringar  i avsättningar

Betald  skatt

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

före  förändringar  av  rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringar  i rörelsekapital:

Ökning  (-) minskning  (+) varulager

Ökning  (-) minskning  (+) av kortfristiga  fordringar

Ökning  (+) minskning  (-) koföristiga  skulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Nettoinvesteringar

Förvärv  av materiella  an!äggningstillgångar

Försäljning  av materiella  anIäggningstiIIgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Förändring  av långfristiga  skulder

Förändring  av långfristiga  fordringar

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Förändring  av likvida  medel

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut

27 965

62 480

- 6 61i

o

-1 717

82117

i 77

-4161

-9181

68 952

- 74158

o

o

-74158

-12

737

725

-4 481

98 358

93 877

-1 384

89 254

-2 489

416

-2 392

83 405

-329

3 822

3 289

90187

-1 06 699

o

o

-1 06 699

43 000

1 456

44 456

27 944

70 414

98 358

iOO

o

o

o

-8

92

o

- 530

-25

-555

o

o

o

o

o

o

o

-463

1548

1 085

97

o

o

o

o

97

o

-1 70

-27

-1 97

o

o

o

o

o

o

o

"i oo

1648

1548
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Års- och koncernredovisningen  har upprättats  enligt årsredovisningslagen  och Bokföringsnämndens

altmänna  rad 2012:1 Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3). De viktigaste  redovisnings-  och

värderingsprinciperna  sammanfattas  nedan.

I de fall moderföretaget  tillämpar  awikande  principer  anges  dessa  under  Moderföretaget  nedan.

Koncernförhållanden

Bolaget  är ett av Alvesta  kommun  (2j2000-0639)  helägt  aktiebolag  med säte i Alvesta.  I koncernen

ingar helägda  dotterbolagen  AllboHus  Fastighets  AB (556519-5236),  Alvesta  Energi AB (556525-

6228),  Alvesta  Renhallnings  AB (556119-3391  ) samt  Alvesta  Utvecklings  AB (556421-5639).

Koncernredovisning

Koncernens  resultat-  och balansräkning  omfattar,  förutom  moderbolaget,  även dotterbolagen  (IOO %)

enligt ovan. Koncernredovisningen  har upprattats  enligt  förvärvsmetoden.  Forvarvsmetoden  innebär

att eget kapital  « det förvärvade  företaget  elimineras.  I redovisningen  ingar endast  eget kapital som

intjänats  efter  fi5rvärvet.  lnnehav  av intressebolag  har redovisats  enligt  kapitalandelsmetoden.

Koncerninterna  fordringar,  skulder,  intäkter, kostnader,  vinster  och förluster  som uppkommit  genom

transaktioner  mellan koncernföretag  elimineras  i sin helhet  vid upprättande  av koncernredovisningen.

Intäktsredovisning

Intäkterna  består  huvudsakligen  av hyresintäkter,  renhålIningsintäkter,  el- och fjärrvärmeintäkter  samt

intäkter  avseende  tillhandahållandet  av elnät.

Intäkterna  redovisas  i resultaträkningen  för den period tillhandahållandet  avser.

Belopp  som erhålls  för annans  räkning  ingår  inte i koncernens  intäkter.  I de fall varor  och tjänster  byts

mot likartade  varor  och tjänster  redovisas  ingen intäkt.

Intäkterna  redovisas  till verkligt  värde  av vad som erhållits  eller kommer  att erhållas.  Hänsyn  har tagits

till rabatter.

Leasing

Operationella leasingavtal föreligger  då ekonomiska  risker och fördelar  som är förknippade  med

tillgången tnte har övergatt till koncernen. Leasingavgifterna redovisas som en kostnad lirylärt över

leasingperioden.

Ersättning  till  anställda

Koncernens  ersattningar  till anställda  innefattar  löner, sociala  avgifter,  semester,  bonus, bilersättningar

och pensioner.  Redovisning  sker  i takt med intjänandet.

Avgiftsbestämda  pensionsplaner

Koncernen  har utöver  för koncernen  oväsentliga  504 tkr endast  avgiftsbestämda  pensionsplaner.

Lånekostnad

Samtliga  lånekostnader  bokförs  i den  period  som  de hänförs  till och  redovisas  i posten

Räntekostnader  och liknande  resuftatposter.

Skatt

Total skatt  utgörs av aktuell skatt och uppskjuten  skatt. Skatter  redovisas  i resultaträkningen,  utom då

underliggande  transaktion  redovisas  direkt  mot eget kapital varvid tillhörande  skatteeffekt  redovisas  i

eget kapital.
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Avskrivningar

Avsknvntngar beräknas på tillgångens anskaffningsvärde minskat med ett restvärde om detta  är

väsentligt. Materiella anIäggningstilIgangar skrivs av linjart över tillgangarnas eller komponenternas

förväntade nytt3andeperiod.

nyttjandeperioder.
upp i komponenter när komponenterna har väsentligt olika

Följande  nyttjandeperioder  tillämpas

Materiella  anIäggningstiIlgångar

Byggnader  och  Mark

Kontors  och  lagerbyggnad

Markanläggning

VattenkraftanIäggning

VärmekraTtanläggning

Byggnader

Stomme  o grund

Innerväggar,  innertak,  inredning

Installationer

Fönster/entråpartier

Fasad/balkonger

Yttertak

Ovrigt

Maskiner  och  andra  tekniska  anläggningar

VattenkraftanIäggning

VärmekraftanIäggning

Nätanläggningar

Inventarier,  verktyg  och  installationer

Inventarier,  verktyg  och installationer

Byggnadsinventarier

Datautrustning

30-75  år

20-25  år

50 år

50 år

20-25  år

80 år

50 år

15-40  år

50 år

30-80  år

25-50  år

15  år

25 år

5-40  år

5-30  år

3-10  år

5-10  år

3 år

Nedskrivning

Nedsknvntng sker vid bestående värdenedgång. Vid nedskrivningsbehov  beräknas  tillgångens

atervinningsvärde som det högsta av nytt,landevärdet och nettoförsä5rnngsvärdet. Återvinningsvärdet
fastställs om möjligt för enskilda tillgangar, annars fastställs  atervinningsvärdet  för  den
kassagenererande enhet tillgangen tillhör. Nedskrivningen  belastar  resultaträkningen.

Koncernbidrag

Lämnade  och  erhållna  koncernbidrag  redovisas  som  boksIutsdispositioner

Materiella  anläggningstiIIgångar

Materiella anläggntngstiIIgangar varderas till anskaffningsvärde  med avdrag  för  ackumulerade  av-  och

nedskrivntngar. I anskaffningsvärdet  ingar inköpspriset och utgifter sorn ar direkt  hanförbara  till inköpet

och syftar att bringa tillgangen pa plats. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga  bidrag  som
erhallits  för  förvärv  av  anIäggningstilIgangar.

Reparationer  och  underhåll  kostnadsförs  löpande

Varulager

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffnings-  och

nettoförsäIjningsvärdet pa balansdagen. Anskaffningsvärdet  utgors av inköpspris  och utgifter  direkt

ttänförliga till tnköpet. Nettoförsäljntngsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i den

9" ('/ a)/' -Rii
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löpande  verksamheten  med avdrag  för  uppskattade  kostnader  för färdigställande  och  för  att

åstadkomma  en försäljning.

Fordringar,  skulder  och  avsättningar

Kortfristiga  fordringar  till det lägsta  av dess  anskaffningsvärde  och det belopp  varmed  de beräknas  bli

reglerade  dvs.  med  avdrag  för  osäkra  Tordringar.  Langfristiga  skulder  värderas  till  upplupet

anskaffningsvärde.  Ovriga  skulder  och avsättningar  värderas  till de belopp  varmed  de beraknas  bli

reglerade.  Ovriga  tillgangar  redovisas  till anskaffningsvärde  om inget  annat  anges  ovan.

Bokslutsdispositioner

I företagen  inom koncernen  redovisas  de obeskattade  reserverna  som en särskild  post i balans-

räkningarna.  I resultaträkningarna  redovisas  avsattning  till obeskattade  reserver  under rubriken

boksIutsdispositioner.  Obeskattade  reserver  redovisade  i de enskilda  koncernföretagen  uppdelas  i

koncernens  balansräkning  i en kapitaldel  och en skattedel.  Kapitaldelen  har  förts  till bundna  reserver.

Skattedelen redovisas som avsättning under rubriken uppskluten  skatt.

KoncernmelIanhavande
Varken  försäljningar  eller  inköp  från moderbolaget  till dotterbolagen  har skett  under  året.

Redovisningsprinciper  - Modeföretaget

Koncernbidrag

Erhallna  koncernbidrag  redovisas  som en finansiell  intäkt.

12
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Alvesta  Kommunföretag  AB
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Noter  till  Resultat  och  Balansräkning

Tkr

Not  1.  Nettoomsättning

Hyresintäkter

Energiintäkter

Renhållningintäkter

Summa

Not  2.  Övriga  rörelseintäkter

Aktiverat  arbete  för  egen  räkning

Sålda  städtjänster

Förvaltningsarvode

Öwiga  förvaltningsintäkter

Vinst  vid  avyttring  av  anläggningstillgångar

Övriga  rörelseintäkter

Summa

Not  3.  Övriga  externa  kostnader

Revisionsarvode

revision

konsultation

Övriga  kostnader

Summa

Koncernen

2C116-a12-3i

222  542

66 000

22 654

311196

o

11 984

1187

7 977

91

3 037

24 276

188

15

801

1 004

Koncernen

217  027

80 898

23 261

321 186

1 825

1 l 534

i 210

8 062

2 761

916

26 308

259

21

411

691

Moderbolaget

2016-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

19

15

773

807

Moderbolaget

2015-12-31

o

o

0

o

o

o

D

o

o

o

o

19

17

337

373

Not  4. Personalkostnader

Medelantal  anställda

varav  man

varav  kvinnor

Summa

Löner,  andra  ersättningar

Styrelseledamöter  och  VD

Övriga  anställda

Summa

Sociala  kostnader

Styrelseledamöter  och  VD

Övriga  anställda

Summa

Pensioner

Styrelseledamöter  och  VD

Övriga  anställda

Summa

Könsfördelning  företagsledning

Män

Kvinnor

Summa

74

54

128

1 961

48 213

50 174

695

i5  734

16  429

377

3992

4 369

21

4

25

72

54

126

2 170

46  592

48  762

731

14  890

i5  621

343

3 637

3 980

21

4

25

o

0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

1

5

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

1

5
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Not  5.  Avskrivning  av  materiella

anläggningstillgångar

Avskrivning  byggnader

Avskrivning  tekniska  anläggningar

Avskrivning  maskiner  och  inventarier

Av-  och  nedskrivning  markanläggning

Summa

Not  6.  Rörelseresultat

FastighetsförvaItning

Renhållning

Energi

Övrigt

Summa

Not  7.  Byggnader  och  mark

Ingående  anskaffningsvärde

Omvärdering  redovisningsprinciper

Inköp/förvärv

Omföring  investeringsbidrag  EU

Omklassificeringar

Försäljningar/Utrangering

Utgående  ack  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Omvärdering  redovisningsprinciper

Årets  avskrivningar

Årets  nedskrivningat

FörsäIjningar/Utrangering

Återförd  avskrivning  försäljning/utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

Utgående  planenligt  restvärde

Not  8.  Tekniska  anläggningar

Ingående  anskaffningsvärde

Inköp/förvärv

Försäljningar/Utrangering

Utgående  ack  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Årets  avskrivningar  uppskrivet  belopp

Försäljningar/Utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

utgående  planenligt  restvärde

Koncernen

zo"is-tz-at

36 251

12 519

6 802

6 908

62 480

33 717

899

i6  075

-807

49 884

! 385  892

o

i1108

o

97 713

-2 999

'iigi714

-357  830

o

- 36 409

- 6 750

i16

522

-400  sst

1091  363

3781  44

8 226

-4 979

381  391

-180  460

-12188

-218

2 856

- qgo  o'to

191 381

Koncernen

2C)1 5-1 2-31

34 302

13  550

6 837

34 565

89 254

8 1 63

2 823

20 939

-373

31 552

1 316  951

o

16  711

-672

55 015

-2113

1385  892

-289  37i

o

- 33 895

- 34 400

-164

-357  830

1028  062

368  883

9 261

o

378  144

-166  909

- i 3 333

-218

o

-180  460

197  684

Moderbolaget

2016-1  2-31

o

o

o

o

o

o

o

o

- 807

-807

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Moderbolaget

2015-1  2-31

o

o

o

o

o

o

o

o

- 373

- 373

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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Not  9. Maskiner  och  inventarier

Ingående  anskaffningsvärde

Inköp/förvärv

Omföring  investeringsbidrag  EU

Omklassificeringar

FörsäIjning/Utrangering

Utgående  ack  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Förvärvade  ack  avskrivningar

Försäljning/Utrangering

Återförd  avskrivning  försäljning/utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

Utgående  planenligt  restvärde

Not  10.  Pågående  nyanläggningar

Ingående  anskaffningsvärde

Under  året  nedlagda  kostnader

Omklassificeringar

Utgående  anskaffningsvärde

Koncernen

2016-1  2-31

78 739

5 811

o

1 516

-1 =418

84 648

-55 182

-6 802

o

884

484

- 60 616

24 032

57 515

53 435

-gg  230

q1720

Koncernen

2015-12-31

Moderbolaget

2016-12-:31

74493

7176

-1 78

-1496

-1 256

78 739

- 51 080

-6 816

o

1475

1239

-55 182

23 557

33 264

79 266

-55 015

57 515

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Moderbolaget

zoqs-"i:>-s*

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Not  11.  Andelar  i koncernföretag

Ingående  och  utgående  anskaffningsvärde

Dotterföretag:  Alvesta  Renhållning  AB

Organisationsnummer:556119-3391

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  100%

Eget  kapita1:8  083  tkr

Årets  resultat:  151 tkr

Antal  andelar:  5 000  st aktier

Bokfört  värde:  2 000  tkr

Dotterföretag:  Allbohus  Fastighets  AB

Organisationsnummer:556519-5236

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  100'/a

Eget  kapita1:97  622  tkr

Årets  resultat:  12 920  tkr

Antal  andelar:  50 st aktier

Bokfört  värde:  79 000  tkr

Dotterföretag:  Alvesta  Utvecklings  AB

Organisationsnummer:556421-5639

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  100o/o

Eget  kapita1:4  740  tkr

Årets  resultat:  4'1 tkr

Antal  andelar:  ö OOO st aktier

Bokfört  värde:  3 500  tkr

o o 102  500 102  500

'lbA



Alvesta  Kommunföretag  AB
Org  nr  556696-1602

Dotterföretag:  Alvesta  Energi  AB

Organisationsnummer:  556525-6228

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  100%

Eget  kapita1:78  402  tkr

Årets  resultat  8 173  tkr

Antal  ande1ar:6  st aktier

Bokfört  värde:  4 8 000  tkr

Not  12.  Andra  Långfristiga  fordringar

Långfristig  värdepappersinnehav

Övertagen  investeringsmoms

Övriga  långfristiga  fordringar

Upplupen  skattefordran

Summa

Not  13.  Övriga  fordringar

Kundfordran

Skattefordran

Öwig  fordran

Fordran  Alvesta  kommun

Summa

Koncernen

2016-1  2-31

23 820

2 872

22 737

1 695

51 124

9 632

880

4 682

i5  300

30 494

Koncernen

2015-12-31

23 820

3 974

22 737

i 330

51 861

11 806

1 702

3 735

io  ooo

27 243

Moderbolaget

20a16-12-31

o

o

o

o

o

o

o

15 300

q 5 300

Moderbolaget

2015-1  2-3a1

o

o

o

o

o

o

o

10  000

"io ooo

Not  14.  Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Elcertifikat

Förutbetalda  kostnader

Förutbetald  energi

Upplupna  intäkter  containertömning

Förutbetald  leasingavgift

Upplupna  intäkter

Övrigt

Summa

o

o

o

501

o

13  608

2104

16  21 3

o

580

o

88

50

12  209

2189

15126

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Not  15.  Avsättningar

Ingående  avsättningar

Årets  förändring

Summa  avsättningar

9 864

2 279

12143

11 864

-2 000

9 864

o

o

o

o

o

o

Not16.  Långfristigaskulder

Skulder  som  förfaller  inom  1 år  efter

balansdagen

Skuld  till kreditinstitut

Skulder  som  förfaller  senare  än  4 år

men  senast  5 år

Skuld  till kreditinstitut

Skulder  som  förfaller  senare  än 5 år

efter  balansdagen

Skuld  till kreditinstitut

Totalt  till kreditinstitut

Totalt

295  000

295  000

933  000

933  000

13 000

13  000

1241  000

1241  000

274  200

274200

979  000

979  000

o

o

1 253  200

1253  200

66 000

ss  ooo

o

o

66 000

66 000

66 000

66 000

o

o

66 000

66 000
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Not17.  Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter

Upplupen  kostnad  hushåll-  och industriavfall

Upplupen  kostnad  elhandel

Upplupna  semesterlöner  och sociala  avgifter

Förskott  från kunder

Övrigt

Upplupna  räntekostnader

Koncernen

2016-1  2-31

o

7 076

4 827

11 609

8 219

5 857

37 588

Koncernen

2015-12-31

632

6 446

5 750

12163

6 237

7 983

39 211

Moderbolaget

2016-12-31

o

o

o

o

18

i 519

1537

Moderbolaget

201 5-"1 2-:31

o

o

o

o

49

1 52a1

1570

Not18.  Bank/CheckräkningskreditskuIdtilIkommunen

Checkräkningskredit  2141

Skuldtill  kommunen  34950

37 061

4 319

3812i

42 440

o

o

o

o

o

o

Redovisning  av kassa/bank  samt  checkräkningskredit

avser  så kallat  koncernkonto  inom Alvesta  Kommun.

Limit  checkräkningskredit

Allbohus  beviljad  kredit  uppgår  till 30 000 tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

AUAB  beviljad  kredit  uppgår  till 3 000 tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

ARAB  beviljad  kredit  uppgår  till 250 tkr

Utnyttjad  kredit:  O kr

Alvesta  Energi  beviljad  kredit  uppgår  till 25 000 tkr

Utnyttjad  kredit:2  4 3 5 tkr

Alvesta  Elnät  beviljad  kredit  uppgår  till 5 000 tkr

Utnyttjad  kredit:  O tkr

Alvesta  Kommun  Företag  beviljad  kredit  uppgår  till 6 000 tkr

Utnyttjad  kredit:  O tkr

Not19.  StälIdasäkerheterocheventualförpIiktelser

Ställda  säkerheter

Eventualförpliktelser  FASTIGO

Borgen

o

662

2 245

2 907

o

641

2 245

2 886

o

o

o

o

o

o

Not  20.  Resultat  från  andelar  i koncernföretag

Resultat  vid avyttring

Erhållna  koncernbidrag

5 955

o

5 955

2 850

2 850

2 320

2 320

/)( -<tt 2py  ,')'-") v:'z; j"pih
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Not  2t  Aktuell  och  uppskjuten  skatt

Avstämning  av effektiv  skatt

Redovisat  resultat  före  skatk

Skatt  22%

Ej avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  infökter

Årets  skattekostnad

Uppskjuten  skatt

Effektiv  skattesats

Koncernen

2C116-12-3i

27180

-5 978

11 346

- 9 7!54

-2 561

-1 825

16%

Koncernen

2015-12-31

-1 384

-304

62

-107

-2 595

2 944

25,2%

Not  22.  Förslag  till  vinstdisposition

Till  arsstammans  förfogande  står  följande

medel  (kr):

Balanserat  resultat

Erhållna  aktieägartillskott

Årets  Resultat

48 698  032

5 300  000

92 289

Styrelsen  föreslår  att  vinstmedlen  övertörs  i ny  räkning  med  54 090  321 kr

Alvesta  2017-04-1  1

Styrelsen

Thomas  Johnsson L/'aa::"
Ordförande

"Z"<nK/l)a/i'i'('l1"l4a:'aMp"
Rose-Marie  Larsson Lars-Olof  ranzän  Stefafi  Karlsson

Vårkställande  direktör

(från  2016-01-15;

Tiden  fram  till 2016-

01-14  var  Kjell

Rosenlöf  VD)

in rÅevisionsberättelse  har angivits 20174  C)'1-15

Thomas  Olofsson

Auktoriserad  revisor

























 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/327.042  

Årsredovisning och revisionsberättelse för Värends 
räddningstjänstsförbund för år 2016  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning och revisionsberättelse för Värends räddningstjänstförbund, daterad 

den 5 april 2017 

Redogörelse 

Värends räddningstjänstförbund har överlämnat årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2016. 

Revisorerna för Värends räddningstjänst har föreslagit 

kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 2016, samt 

att bevilja direktionen för Värends räddningstjänst ansvarsfrihet för år 

2016.  

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna 

årsredovisningen för Värends räddningstjänstförbund för år 2016. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen för Värends 

räddningstjänst ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 

Protokollet ska skickas till 

Värends räddningstjänstsförbund 
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VÄRENDS  RÄDDNINGSTJÄNST  I KORTHET ORDFORANDEN  HAR  ORDET

Värends  Räddningstjänst  är  ett  kommunalförbund  som  ansvarar  för  räddningstjänsten  för  I10  000  invånare  i

Alvesta  kommun  och  Våxjö  kommun.  Vi arbetar  på medborgarnas  uppdrag  för  att  skydda  och  rädda  människor,

egendom och miljö. Var3e  dag, aret runt, har vi beredskap för  att rycka ut när det ovantade händer. Vi arbetar
ocksa  för  att  minska  sannolikheten  för  att  bränder  och  andra  olyckor  inträffar.

Wrends  Räddningstjänstförbund  kan  lägga  ytterligare  ett  år  bakom  sig.  Ett  år  som  bland  annat  handlat  om

samverkan.  Dynamisk  resurshantermg  (DRH)  och  Räddsam  Kronoberg  har  på flera  s;itk  förenat  länet  och  ett

gränsöverskridande  samarbete  mellan  kommunerna.

under  året  drabbades  vi av ett  antal  stör-  Ett  viktigt  arbete  med  vardegninder

re bränder,  med  resurskrävande  insatser  har  under  aret  färdigställts.  Nu  ater-

och  stora  skador  på fastigheter  som  foljd.  står  att  efterleva  detta.

Jag och  direktionen  vill  tacka

medlemskommuner  och  personal

för  etk gott  samarbete  under  2016.

VISIONEN

Vår vision:  Ett tryggt  och olycksfrrtt
samMlle  - för dla

Vi ska nå vår  vision  genom  att  vara  aktiva  i

samhället,  ha ett  engagerat  ledar-  och  med-

arbetarskap  samt  ha beredskap  för  framtiden.

DEN pouns«  STYRNINGEN

Räddningstjänsten  styrs  av en politisk  direk-

tion  som  bestar  av sex  ledamöter  och  sex

ersänare.  Tre ledamöter  och  tre  ersättare

är utsedda  från  respektive  kommuns  kom-

munfullmäktige.  Ordföranden  utses  av  Växjö

kommunfullmäktige  och  vice  ordförande  av

Alvesta  kommunfullmäktige.

Direktionen  beslutar  om  budget,  mål  och

inrikkning  av  verksamheten  samt  principiella

myndighetsärenden.  Under  direkkionen  är

förbundschefen  ansvarig  som  verkställande

tjänsteman.

ORGANISjmONEN

Sammanlagt  arbetar  runt  250  personer  hos

oss. Det  mkluderar  såväl  brandmän  pa heltid

och  deltid,  brandingenjörer,  administrativ

personal  och  ovriga  speciaIistfunktioner:

Organisationen  utgörs  av fem  avdelningar;

förbundsledning,  förbundskansli,  operativ

advelning,  skyddsavdelning  och  avdelning

för  stöd  och  kompetens.

FöRBUNDSLEDNINGEN

Förbundsledningen  utgörs  av  förbundschefen

och  räddningschefen.

FöRBuNDSKANSLJET

Förbundskansliet  tillhandahåller  administrativ

service  och  tjänster  till  ledning,  verksamhets-

ansvariga,  medarbetare,  medborgare  och

politiker.

SKYDDSAVDELNINGEN

Skyddsavdelningen  ansvarar  för  det

förebyggande  arbetet  inom  Värends

räddnmgstjänst.

I avdelningens  arbete  ingår  bland

annat  atk mformera  och  utbilda,  ge-

nomföra  tillsyner,  besluta  om  tillstand

till  hantering  av brandfarliga  och

explosiva  varor  och  hantera  remisser.

OPERATIVA  AVDELNINGEN

Operativa  avdelningen  är  den  utryck-

ande  delen  av organisationen  och

den  utgörs  av en heltidsstation,  atta

deltidskarer  och  två  räddnmgsvärn,

varav  ett  frivilligt.

Arbetet  inom  enheten  består  bland

annat  av räddningsinsatser  vid

olyckor  och  förberedelse  genom

utbildnmg  och  ovning.

AVDELNINGEN  FOR STöD

OCH  KOMPETENS

Avdelningen  stödjer  öwiga

organisationen  i bland  annat

drifkfragor,  utbildning-  och

kompetensutveckling  för

förbundets  personal  samt

upphandlingsfragoc

Övningsanläggningen

Nothemmet  och  dess  perso-

nal  organiseras  här.

Arbetet  inom  avdelningen

består  bland  annat  av metod-

utveckling,  underhåll  av ma-

teriel,  fordon  och  lokaler  samt

planering  och  genomförande

av ovningar,  utbildningar  och

fys-  och  läkartestec

FIP har  nu införts  på samtliga  deltidssta-

tioner  och  bedöms  fungera  bra.

Utmaningarna  införframtiden  är

bland  annat  ökad  jämsteilldhet  och

mångfald  i personalgrupperna,

fortsatt  föryngring  av fordonsparken

samt  fortsatt  en ekonomi  i balans.

Förbundet  har  trots  flera  större  insatser

under  året  lyckats  hålla  tilldelade  medel

pa en rimlig  ruva.

Vi ska  fortsätFa  arbetsmiljöarbetet

under  året  har  personalrekrykering  med  bland  annat  friska  brandman

påböijats  med  anledmng  av pensionsav-  och  säkerhet  vid  händelser,  för  att  på

gangar.  r likhet  med  tidigare  ar  finns  fort-  sa sätk  ytterligare  minska  riskerna  för

farande  vakanser  pa vissa  deltidsstationer.  sjukdom  och  skador  i arbetet.

Sigvard  Jakopson

Ordförande  i förbundsdirektionen

HÄNDELSER  UNDER  ÅRET

t'  } Bnrb

LÅ%GA OCH
KRAVANDE  INSATSER

Efker  att  de  senaste  åren  varit  försko-

nade  från  större,  långvariga  insatser

drabbades  vart  omrade  under  2016  av

ett  flertal  stora  händelsei

Det  ökade  antalet  händelser  verkar

ha varit  en  trend  aven  i andra  delar  av

landet.  SOS Alarm  meddelade  att  de

aldrig  tidigare  haft  över  400  rädd-

ningstjänsthändelser  per  månad  över

Kronoberg,  Kalmar  och  Blekinge  län,

vilket de hade under ma) och 3uni.

H;ir  foljer  några  korta  beskrivningar

av arets  storsta  och  mest  resurskrä-

vande  insatser.

BRAND  l FRISKOLA

Det  var  på midsommardagen  som

Islamiska skolan i Vax3ö bor3ade
brinna.  Larmet  kom  till  SOS vid  strax

efter  halv  nio  på kvällen  och  när

räddningsstyrkan  Var på plats  brann

det  redan  kraftigt.  Under  hela  kvällen

och  en bra  bit  in pa söndagsmor-

gonen  kämpade  cirka  25 brandman

med  att  försöka  släcka  elden.

Delar  av skolan  fick  stora  brand-

och  vattenskador  medan  andra

delar  klarade  sig undan  lågorna.

Branden  visade  sig  ha startat  ge-

nom  skadegörelse/barn  som  lekt

med  eld.

BRAND  I SÅGVERK

Två dagar  efter  skolbranden  i Växjb

var  det  dags  for  nasta  stora  han-

delse.  En lastmaskin  orsakade  en

kraftig  brand  i en spånlada  på ett

sagverk  i Moheda.

Fortsättiiing  på näifa  iida



Branden  spred  sig till  delar  av etk

såghus  och  vara styrkor  jobbade  hårt

tillsammans  med sagverkets  personal
med att  begränsa  skadorna  och slacka

branden.  Under  kvallen  och natten

kampade  fem  brandst9rkor  med runt
30 brandmän  med  slackrungsarbetet.

Insatsen  blev  lyckad  och trots  att  ladan
där  branden  startat  blev  totalförstörd

räddades  stora  värden  i de angräns-
ande  byggnaderna.

BRAND  PÅ AVFALLSANLÄGGNING

l augusti  fick  förbundet  en större

brand  i osorterat  byggavfall  pa en
avfallsanlaggning  i Gottasa.  Den stora

branden  föregicks  av ett  flertal  mindre
händelser.  Vår personal  hade  varit  på

platsen  hela åtta  ganger  under  varen

och sommaren  innan  det  slog  till  pa

allvar.

Personal  från  vår organisation  var

verksamma  med  ledningsstod  i

form  av personal  och fordon  fran
onsdagskvallen  fram  till  söndagen

då räddmngstjänstarbetet  aweck-
lades.

FöROREN  AT VATTEN  EFTER
BRANDSLACKNING

Tyvärr  fick  vår insats  vid såverks-

branden  i Moheda  ett  tråkigt  efter-

spel. Av misstag  hade  det  i sam-
band  med släckrungsarbetet  tryckts

m vatken  fran  den närliggande  an i
det  kommunala  dricksvattennatet.

Olyckan  skedde  när räddningsper-

sonalen  blev  tvungna  att  hamta
vatten  samtidigt  från  ån och brand-
posterna  i omradet  för  atk kunna

släcka  branden.

Insatsen  blev både  långvarig  och re-

surskravande  och personal  fran  andra

räddningstjänster  i lanet h3a1pte till att
bekampa  branden.

Ett antal  fastigheter  drabbades  av

illaluktande  och missfargat  vatten

och  de boende  blev  uppmanade
att  koka vattnet  innan  användning.

SKOGSBRAND  - FETTJE MOSSE,

LJUNGBY  KOMMUN

Den första  juni  utbröt  en brand  på
Fettje  mosse  i Lidhult,  Ljungby  kom-

mun.  Branden  spred  sig snabbt  sedan
det  första  larmet  vid lunchtid.  Då rorde

det  sig om en yta på 50 gånger  50

meter.  Strax fore  klockan  18  var  brand-
området  en kvadratkilometer  stort  och

det  fortsatte  att  öka.

Tillsammans  med  flera  andra  organisa-

tioner var vi med och hjälpte L3ungby
raddningstj;inst  att  bekampa  branden.

Det  var  samverkan  bade  ute  i skog

och mark  och på ledningsplats  genom

ledningsstod.

VA-produktionen  i Alvesta  kommun

blev  tvungna  atk spola  rent  led-

ningsnätet  och rena  vattnet  för  att

aterställa  kvaliMn  på dricksvattnet.

För  att  något  liknande  inte  ska

kunna  hända  igen beslutade  vi att
omgående  kopa brandposthuvud

med  backventil  till  forbundets
samtliga  släckfordon.  Backventilen

hindrar  vatten  utifrån  atk tryckas  in

via brandposten.  De brandposthu-

vud  som  anvandes  i Moheda  hade

ingen  backventil.

Båda medlemskommunerna  har

informerats  om händelsen  och de

åtgärder  som  vidtagits.

AKTTV  MOT  BRAND

Aktiv  mot  brand  ar en nationell  kam-
panj som  vill både  påverka  privat-

personer  att  ha fungerande  brand-

skyddsutrustning  hemma  och  öka
antalet  som regelbundet  testar  sin

brandvarnare.  Kampan3en  är en lång-
siktig  satsning  och  startade  2012.
Olika  lokala,  regionala  och nationella

aktörer  som pa olika  sätk arbetar  med
brandskydd  i bostader  kan delta.

Vi brukar  delta  i kampanjen  kring

advent  och  jul,  då brandvarnardagen
infaller  och  antalet  brander  i hem-

men  statistiskt  sett  ökar, och gjorde

sa aven  2016.  Kampan3materia1  i
form  av informationsannonser  och
filmer  visades  på storbildsskärmar  i

Växjö  centrum,  pa flygplatsen  och pa

tv-skarmar  i den  nyöppnade  bow-

ling-  och  spelhallen  i Växjö.  Kampan3-
filmen  visades  aven i stadsbussarna.

Materialet  spreds  också  via våra egna

kanaler  pa var  webbplats  och  face-
booksida.

Kostnaderna  för  synlighet  på de digi-
tala  skärmarna  delades  med  Brand-

skyddsforeningen  Kronoberg.

NY  AVDELNING

Från och med  2016  har organisatio-
nen en särskild  avdelning  för  stod

och kompetens.  Avdelningens  perso-
nal utgors  av bland  annat  insatsleda-

re, kombibrandmän  och servicemän.

Avdelningen  stodjer  ovriga  organi-

sationen  i bland  annat  driföragor,

utbildning-  och kompetensutveck-
ling för  fi5rbundets  personal  samt

upphandlingsfrågor.  Nothemmet

och  dess personal  organiseras  också

under  denna  nya avdelnmg.

öPPET  HuS

Under  påsklovet,  den  29 mars,

arrangerades  ett  mycket  välbesökt
oppet  hus pa brandstationen  i Växjö.

Initiativet  till dagen  togs  av ambas-
sadorerna  och det  var också  de som

planerade  och höll  samman  arrang-

emanget.  Uppskattningsvis  kom

omkring  tusen  besökare  under  de tre

timmar  stationen  hölls  öppen.

Förutom  rundvandring  i byggnaden

och visning  av bamsefilmen  fanns
det  ocksa möjlighet  för  besökarna  att

prova  larmkläder  och sitta  i brand-

bilen,  släcka  en liten  brand,  ta sig
genom  en hinderbana,  ga tipspro-

menad  med mera.  För manga  av de

yngre  besökarna  var höjdpunkten
godisregnet  som  föll  fran  stegbilens

upphissade  korg.

Sammanfatkningsvis  var  arrang-

emanget  var mycket  lyckat  och det
kom  betydligt  fler  besökare  än vad vi

hade  räknat  med!

FöRSVARS-  OCH
BLÅLJUSDAG

Vi är många  som  arbetar  tillsammans

när  allvarliga  kriser  uppstar  i samhäl-
Ipt. Den 23 april  fick  medborgarna

möJighet  att traffa oss alla. Da ar-
rangerade  försvarsmakken  en for-

svars-  och blåljusdag  på stortorget  i
Vaxjö  som  vi deltog  vid.

Syftet  med dagen  var afk ge allmän-
heten  information  om verksamhe-

terna  samt  att  aven rekrytera  för

nuvarande  och  framtida  behov.

Representanter  från  Försvarsmak-

ten, Länsstyrelsen,  Polisen,  Region
Kronoberg,  Varends  Räddningstjanst,
frivilliga  försvarsorganisationer,  och

SjöräddrungssäIlskapet  fanns  pa plats

med utrustning  och visade  exempel

på hur  vi löser  uppgifter  tillsammans.

Vi deltog  med  utryckande  styrka  och

förevisade  bland  annat  insats  vid
trafikolycka  med klippning  av biltak.

NY  HÄNDELSERAPPORT

I borjan  av 2016  bytte  vi inrapporte-

ringsmiljö  för  rapportering  av insat-

ser. En förandring  som  alla Sveriges
raddningstjänster  gick  igenom.

Den nya mi0ön,  som hartagits fram
av Myndigheten  för  samhällsskydd
och beredskap  (MSB), omfattar  mer

an bara det  som räddmngstjänsten

gjort  under  sin insats.  I den  doku-

menteras  även  orsaker,  händelseför-

lopp  och de drabbade  personernas

agerande  innan  räddningstjänstens

ankomst,  tillsammans  med händel-

sens konsekvenser  och  vilka  lärdomar
hela sammanhanget  kan ge. I sam-

band  med bytet  andrandes  också

benämningen  fran  insatsrapport  till

handelserapport.

SVENSKA  BRANDMÄN  OM-
KOMNA  VID  RÄDDNINGS-

ARBETE

Det gångna  året  avled  tre  svenska

brandman  under  räddningsinsatser.

De tragiska  händelserna  inträf-

fade  kort  efter  varandra  i böijan
av aret  i olika  delar  av landet.  Tva

av brandmannen  avled  efter  att ha

blivit  påkörda  av bilister,  den  tredje

träffades av en mitkva3er  som brast.
Gemensamt  för  olyckorna  var att  de

inträffade  pa vagar,  i samband  med

räddningsarbete  efker  trafikolyckor.

Händelserna  berörde  och påverkade

hela den svenska  räddningstjansten.

Samtal  och  diskussioner  om hur  sa-

kerhet  och  arbetsmiljo  kan bli bätkre

har  därefter  förts  bade  i media  och

politiskk.  Många  räddningstjänster,
daribland  vi, har  sett  over  sina rutiner

för  avstangning  av vagar  och den
utrustning  och de metoder  som kan

anvandas  för  atk skydda  brandman-

nen när  de arbetar  i utsatta  situatio-

nei



PROJEKT  OCH
UTVECKLINGSARBETEN

FIP  pA s,arwyucp  ORTER
UTANFOR  VAXJO  CENTRUM

Under  våren  infördes  resursen  första

insatsperson  (FIP) på förbundets  sta-
tioner  i Rottne  och  Moheda.

FIP innebär  att  en deltidsanställd

styrkeledare  eller  arbetsledare  har

beredskap  och tillgang  till  ett  mindre

utryckningsfordon  hela dygnet.  FIP

kan kora direkt  till  olycksplatsen  utan

atk åka via sin brandstation  och kan
därför  vara på plats  snabbare  och

vidta  de forsta  viktiga  atgarderna.

En utvärdering  av verksamheten  visar
att  arbetssättet  mojliggör  snabba

insatser  som kan bidra  till  kostnadsef-

fektivitet.  I genomsnitt  är resursen  på
olycksplats  tre  minuter  innan  huvud-

styrkan.  Vid  flera  lamtillfällen  har  FIP

själv kunnat  lösa situationen.  Ovriga

styrkan  har  då kunnat  undvika  utryck-

ningskörning.

Arbetet  inom  organisationen  har,

liksom  året  innan,  till  delar  finansie-

rats av centrala  projektmedel  från

Myndigheten  for  samhällsskydd  och
beredskap,  MSB.

Inom  nuvarande  projekt  och  framtida
drifk  raknar  länets  förbund  och kom-

muner  med  positiva  effekter  inom

såväl verksamhet,  effekkivitet  och
ekonomi.

NOTHEMMET  EXPANDERAR

Ett nytt  arrendeavtal  gällande  förbun-

dets  övningsanläggning  Nothemmet

tecknades  under  aret. Det  nya avtalet
innebär  bland  annat  att  den  arrende-

rade  ytan  okar  från  1S OOO till  40 000

kvadratmeter.  Den utökade  ytan  ska
användas  till  att  ytterligare  förbättra

vara mterna  övnmgar  och utbildmng-

ar, samt  möjliggöra  en vidare  satsrung

på den externa  kursverksamhet  som

också  bedrivs  på området.

FIP finns  sedan  2009  på förbundets

brandstationer  i Alvesta  och Ingelstad
och sedan  våren  2015  i Vislanda,  Braås

och Lammhult.  När  resursen  nu även
finns  i Rottne  och Moheda  är förbun-

dets  aaFIP-verksamhet"  utbyggd  till

att  omfatta  samtliga  deltidsstationer

utanför  Växfö centrum.

RÄDDSAM  KRONOBERG

Arbetet  med den lansövergripande
samverkansorganisationen  för  radd-

ningst3anst  har under  aret fortsatt  pa
eti  positivt  sätL I september  formali-
serades  Räddsam  Kronoberg  som  en

ekonomisk  förening.

NY  BRANDBIL  HAR
TAGITS  I BRUK

I maJ driftsattes  he1tidSSt7rkanS  n)/a
brandbil  (1010).  Med  den nya bilen

introducerades  även  ett  nytt  släck-

verktyg:  en skärsläckare.

Skärslackartekniken  kan beskrivas

som  en vattenblandning  som med
högt  tryck  pressas  ut genom  ett
munstycke.  Med  vattenstrålen

kan brandmannen  snabbt  ta håli

byggnader  och på ett  säkert  sätt
bekampa  en brand  från  utsidan  av

ett  brandutsatt  utrymme.

En annan  nyhet  på bilen  var  X-Fog.

X-Fog  är en ny typ  av medel  som
fungerar  som  en brandimpregne-

ring  och  tillsatts  till  släckvattnet.  Det

höjer  släckeffektiviteten  och hindrar

aterantändning  vid bränder  i så kall-
lade  fibrosa  material  (exempelvis  tra,

papper  och textil).

UPPI  RöK

under  hosten  genomfördes  och

avrundades  första  delen  av utbild-
ningen  'Upp  i rökaa i samverkan  med

Växf6 kommuns  utbildningsförvalt-
nmg,  fritidsgård,  fä1torganisa5on
och polisen.

Det är en utbildning  som  riktar  sig till
ungdomar  i hogstadiet  och behand-

lar konsekvenser  av skolbrander  samt

ungdomarnas  eget  beteende  och

handlande.  Efter  att  utbildningskon-
ceptet  testats  pa tva skolor  under

2015 beslutade VäX3(' kommun  att
samtliga  elever  i arskurs  sju ska ge-
nomga  utbilningen.

Under  veckorna  38-40  utbildades

totalt  21 klasser  från  Bergundaskolan,

Norregårdskolan  och Fagrabäcksko-

lan pa vår  övnmgsplats  Nothemmet.

Resterande  klasser  kommer  att  ga
utbildningen  vårterminen  2017.

Upp  i rök  är en halvdagsutbildning

som består  bland  annat  av individ-

och gruppstärkande  övningar.  Våra

ambassadorer  och  polisens  volon-
tarer  fanns  på plats  och stottade

instrukFörerna.

1hlSATSLEDARE  SOM

MEDLYSSNARE

ui  ider  hösten  testade  vi SOS Alarms
tjanst  medlyssning.  Tjänsten  innebar

att  insatsledaren  bar  en extra  tele-

fon  och  blir  uppringd  av SOS under
pågående  larmsamtal  om  en olycks-

händelse  eller  brand.

Insatsledaren  får  lyssna när uppringa-

ren beskriver  vad som hänt  och kan

på så satt  tidigt  bilda  sig en uppfatt-

mng  om handelsens  allvarlighetsgrad

och  var  det  inträffat.  SOS raddnmgs-

åtgörare  kan också  överlägga  med

raddmngstjänsten  och avgora  vilka
atgärder  som  är lämpliga  att  vidta.

Medlyssningen  är etk steg mot  det
inre befäl  som  önskas  men  som  vi for

tillfallet  inte  har mojlighet  att  infora.

Testet  löpte  under  tre månader  och

utvarderades  sedan.  Utvärderingen

visade atk t3ansten  hade fyllt sitt syfte
och det  beslutades  att  vi fortsätker

med  den  i väntan  på ett  inre  befäl

eller  motsvarande  lösning.

DYNAMISK  RESURS-

HANTERING  (DRH)

I april  startade  vi tillsammans  med
ovriga  räddningstjänster  i lanet

införandet  av DRH, ett  nytt  sätt  att
larma  ut våra räddningsstyrkor  till

inträffade  händelser.  Det nya sys-

temet  innebar  en stor  omställnmg

for  den  utryckande  verksamheten.

Förändringen  var  den storsta  som

genomförts  pa 30 år. Satsningen  be-
döms  pa sikt  ge samhällsekonomiska

vmster  i form  av kortare  responstider

och optimerat  resursutnyttjande.

Övergången  innebar  i prakkiken  en

förflyttning  fran  utlarmning  baserad

pa områdesgränser  till  att  mer  fokus
nu läggs  pa att  larma  rätt  formågor

i form  av fordon,  utrustnmg  och

kompetens  för  det  aktuella  upp-
draget.  Det har  också  inneburit  en

gemensam  larmplan  för  hela länet.

Att  närmaste  styrka  eller  specialenhet
larmas  oavsett  geografisk-,  kommu-

nal-  eller  förbundstiIIhörighet.

Länets  räddningstjanster  har  gemen-

samt  under  Räddsam  Kronobergs
paraply  specificerat  vilka  resurser

som behovs  för  att  klara  av en viss
typ  av h;indelse  oavsett  var i länet
den  inträffar.

Den första  tiden  var  arbetsam  för  alla
organisationer  och  det  tog  fram  till

midsommar  innan  vi, efter  att  antal
korrigeringar,  fick  systemet  atk fung-

era pa ett  bra sätt.

AMBASSADöRSPROJEKTET

(Se även redovisningen  aaAmbassa-

dörspro3ektet  i siffror': sid 8)

Det ambassadörsprojekk  som  för-

bundet  startade  hösten  2015  skulle
enligt  projektplan  slutföras  i augusti

2016. Innan pro3ekttidens  slut ställde
vi frågan  till  Växjö  kommun  om det
fanns  möjlighet  att  fortsätta,  med

tanke  pa de positiva  effekter  arbetet
hade  gett.  Pro)ektet  fick  tyvän  inte

nagra  ytterligare  ekonomiska  medel

fran  Växjö  kommun  men  vi valde  att

tillsammans  med  förvaltningen  för

arbete och välfärd  låta pro3ektet  löpa
på med  tidigare  bemanning  till  och

med december  2016.  Vid arsskiftet
avslutades  projektet.

Projektet  har drivits  med  stöd  av

Urbana  medel  som beviljats  av Inte-
grationskommittån  samt  nystartsjobb

fran  arbete  och  välfärd.  Inom  pro-

jekket  har en mängd  olika  aktiviteter
genomforts:  hembesok,  utbildning  av

kommunens  femteklassare,  medver-

kan vid massor,  narvaro  pa fritids-

gårdar,  information  vid asylboende,

studieböäök,  med mera.

Inför  vaije  hembesök  har  ambassado-
rerna,  cirka  en vecka  innan,  meddelat

de boende  att  och när de kommer  atk
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göra  besok  på den aktuella  adres-

sen. Förutom  information  om brand-

skydd  och säkerhet  har  ambassadö-
rerna  ocksa  hafk med  sig batterier

till  brandvarnare.  Detta  för  att  direkt

kunna  åtgärda  mindre  brister  i brand-
skyddet  Kommunala  bostadsbolag

har  tillhandahållit  batterier.

SAMBRUK

Iapril  2016  inbjöd  förbundet  politiker

och tjänstemän  till  en studieresa  till
Varberg  och  Raddningstjänsten  Väst

Syftet  med  resan var  att  pa plats  stu-

dera hur  Raddningstjänsten  Väst har

arbetat  med det  sa kallade  aabreddade
uppdraget"  eller  samutnyttjande  av
kommunala  resurser.

Fodiattning  på nästa öda



På vilket  sätk kan vi och  våra medlems-

kommuner  samverka  i olika  frågor?  Vad

har  vi för  möJigheter  att samverka och
få mest  nytta  for  medborgarna  av be-

fintliga  skattemedel?  Inom  Räddnings-

tjänsten  Väst arbetar  de med natkhem-

t3anst, säkerhet, beredskap, folkhalsa och
larmmotkagning  som  nagra  exempel.

Efter  studieresan  har  tjänstemän  från

medlemskommunerna  och  förbundet

traffats  vid etk par  tillfällen  för  fortsatk

dialog.  Var och en har lyft  frågan  till

politiken  och  arbetet  fortsätter  2017.

nLLSYNER  MED  TEMA

Skyddsavdelningen  har under  2016

fortsatt  att  arbeta  med  sa kallade

SKOLOR

Istort  sett  alla skolverksamheteri

förbundets  område  fick  tillsynsbe-

sök under  aret.  Totalt  162  besök  pa

forskolor,  grundskolor  och gymna-

sieskolor.

Efter  att  ha sammanställt  resultatet

av tillsynerna  på skoloma  kan vi

konstatera  att  de flesta  påpekande-

na avser  brister  i verksamheternas

systematiska  brandskyddsarbete.

Ofta  att  personal  saknar  akkuell

brandskyddsutbildning,  men  också

hur  arbetet  med  brandskyddet

organiseras  och hur  verksamheterna

genomför  sina interna  kontroller.
Skyddsavdelningen  har under  2016

fortsatt  att  arbeta  med  sa kallade

Efter  studieresan  har  tjänstemän  från

medlemskommunerna  och  förbundet

traffats  vid etk par  tillfällen  för  fortsatk

dialog.  Var och en har lyft  frågan  till

politiken  och  arbetet  fortsätter  2017.

2016  ÅRS  TEMATILLSYNER

Enligt  tillsynsplanen  for  året  genom-

fördes  tillsyner  främst  pa verksamheter

tillhorande fo0ande teman:

Det  har  också  förekommit  brister  i

utrymningssäkerheten  med  block-

erade  och  ibland  låsta  utrymnings-

vagar.  Glädjande  är att  vi i mycket  få

fall behon  anmarka  på verksamhe-

ternas  rutiner  för  utrymning.

Ett antal  åb:)ärdsforslag  har  tagits

fram  för  att  komma  till  rätta  med

de brister  och anmärkningar  som

uppmärksammats  under  arets

tillsyner.  Bland  annat  kan nämnas

regelbunden  utbildning  for  perso-

nal, digitalt  system  for  systematiskt

brandskyddsarbete,  arlig  uppft5j-

rung av brandskyddsarbete  pa

forvaltningsnivå  och  årlig  rapport  till

kommunfullmaktige.

SAMLINGSLOKALER

Våra handlår;)gare  besokte  ett  90-ta1

samlingslokaler  av olika  slag.  Från

stora  idrottsanlaggningar  med

publikantal  över  6 000 personer

till  teatrar,  restauranger  och  större

detaljhandelsanläggmngar.

TILLFÄLLIGA  ASYLBOENDEN

16  asyl-  och andra  boenden  för  flyk-

tingar  eller  ensamkommande  barn

fick  brandskyddet  kontrollerat.

FC)RSÄLJNINGSSTÄLLEN  FOR FYR-

VERKERIER

Under  mellandagarna,  när  det  blev

tillåtet  att  säja  lyrverkerier  inleir  ny-

årsafton,  besoktes  och kontrollera-

des samtliga försa0ningsställen som
fått tillstand  atk sä0a fyrverkerier.

SMÅLANDSSOTAREN  AB

bostäder  är relaterade  tiff  eldstäder  och  skorstenar.

Vid  sotning  tas brandfarliga  beläggningar  bort  för

att  mmska  risken  för  brand.  Sotntngsverksamheten

är numera  uppdelad  i tva  separata  uppdrag:  sotning

och  brandskyddskontroll.

Kommunen  ska enligt  lagen  om skydd  mot  olyckor

(SFS 2003:778)  ansvara  ferr att  sotnxng  (rengoring)

och brandskyddskontroller  av eIdningsanläggningar

genomförs.  Fastighetsägare  kan dock  efker  ansökan

beviljas  att  själv  ufföra  eller  låter  någon  annan  ut-

föra  sotning  pa den  egna  fastigheten  som man bor

i om det  kan ske pa etk från  brandskyddssynpunkt

säkert  sätt.  Inom  omradet  finns  567 fastighetsägare

med  sådant  medgivande,  varav  24 stycken  medgavs

under  året

Alvesta  och Växjö  kommuner  har  delegerat  ansvaret

Br  sotning  och brandskyddskontroll  till  Värends

Räddningstjänst  som  i sin tur  har  tecknat  avtal  med

en leverantör  som  utför  arbetet  åt kommunerna,

Smålandssotaren  AB.

Leverantören  har överlämnat  statistik  över  årets

utförda  rengöringar  och brandskyddskontroller.

Inom  förbundets  område  fanns  cirka  31 800 för-

bränningsanläggningar  som  omfatkades  av kravet

pa brandskyddskontroll.  90 procent  av de sotrungar

som  skulle  genomföras  blev  genomförda.  Fristupp-

fyllnaden  för  brandskyddskontroller  ar 76 procent

Av de objekt  som  besöktes  bedömdes  nästan  1  IOO

stycken  ha brister.  Inga  förelägganden  eller  förbud

meddelades  under  året.

GENOMFöRDA
BRANDSKYDDSKONTROlLER

Nedan  visas  antalet  genomförda  brandskyddskontroller

för  perioden  samt  antalet  befintliga  an1äggningar/ob3ekk
fördelade  per  kategori.

KATEGORI

TOTALT ANTAL

OB1EKT
ANTAL csraoxte)gob

KONTROLLER 2015

2 -årsobjekt

3-arsobjekt
6-arsobjekt

494

Il  117
20 447

31

2 628
2 563

25

Å :f* ÅI »II]  :4:!  !J  :41

38

14
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MEDARBETARE
OCH  KOMPETENS

KOMPETENSUTVECKuNG

LOKAL RÄDDNINGSINSATSKURS

Under  tre veckor  2016  genomförde  vi
en lokal  räddningsinsatskurs  for  nya

deltidsbrandmän  iIngelstad  och
Moheda.

ffialnikloi  !lll  iatltlnuiriyuiyaliluiy  p i

ovnmgiain41nnn:1en  I föllienmiet

Elva brandmän  från  beredskaps-

grupper  i Alvesta,  Moheda,  Rottne,
Braås och Vislanda  genomförde

arbetsledarutbiIningen  under  ett
par dagar  under  2016.

SJUKFRÅNVARO

Nedan visas obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i procent  av

arbetstiden. l tabellen finns utfall för s3ukTranvaro fördelad pa ålder
samt långtidssjukfrånvaro och total s3ukfranvaro.

Måtdatum: 2016-11

Anges  i procent

Total  sjukfrånvaro

- varav Iångtidss3ukfrånvaro  (>60  dagar)
29 år eller  yngre

30 - 49 år

SO år eller  äldre

ARBETSMILJö  OCH  HÄLSA

AVLASTANDE  SAMTAL

under  året  forbätkrade  vi organisa-

tionen  för  avlastande  samtal/kamrat-
stöd.  Nio nya samtalsledare  utbilda-

des för  att  förbättra  tillgängligheten.

Målsättningen  har  varit  att  det  storre
delen  av tiden  ska finnas  en samtals-

ledare  "i beredskapaa.

Kursen  är andra  steget  i en deltids-

brandmans  utbildmng  och  genomfors

efter  den  inledande  preparandutbild-

ningen.  Myndigheten  for  samhällsskydd
och beredskap  (MSB) ansvarar  normalt

för  denna  del av utbildningen  och  del-

tagarna  genomför  kursen  pa den plats
som  MSB utser.

I och med  att  utbildningen  denna  gång

genomfordes  pa hemmaplan  kunde  var
kursledare  fokusera  pa att  lyfta  fram  de

specifika möJigheter och utmaningar
för  effekkivt  räddningsarbete  som  de
aktuella  stationerna  har.

Utbildningen  fick  mycket  gott  betyg

vid utvärdering  och  det  kandes  bra atk
vi valde  att  genomföra  utbildmngen  pa

detta  sätt.

SKARSLACKARUTBILDNING

OCH NY 1010

Imaj  driftsattes  heltidsstyrkans  nya
brandbil  (1010).  Med  den nya bilen

introducerades  aven ett  nytt  släckverk-
tyg,  en skarsläckare.  Innan  bilen  kunde

driftsättas  fick  all bereird  personal

utbildning  i det  nya verktyget.

Instruktorer  från  egen  organisation

utbildade samtliga 3our1ag under ett
antal  dagar  pa var  utbildningsan-

läggning  Nothemmet.

l samband  med  utbildningen  fick

brandmännen  ocksa  bekanta  sig

med  den nya bilen,  vilken  utrust-

ning  som  finns  på den och  var
utrustningen  är placerad.

ARBETSLEDARUTBILDNING

För atk ge bättre  förutsätkningar  for

god  arbetsmjjö  för  beredskaps-

grupperna  pa vara deltidsstatio-

ner  har  vi under  2016  fortsatt  att

utbilda  arbetsledare  till  de orter

som  har  eller  har  varit  på väg att  få
FIP-resurs.

Systemet  med  FIP innebar  att

styrkeledaren,  vilken  tidigare  åkt

tillsammans  med  gruppen,  istället
flyttas  ut i ett  eget  fordon.  Genom

den utbildade  arbetsledaren,  ska
gruppen  ges bra förutsättnmgar  for

att  arbeta  säkert  och  aven pa egen
hand  kunna  starta  upp  insatser  vid

tillfällen  då styrkeledaren  av någon

anledning  kommertill  olycksplatsen
efter  huvudstyrkan.

ÖVNINGAR  OCH uTBILDNINGAR
I SAMVERKAN

Ie[[Q[
I en nyligen  publicerad  avhandling
från  Umea  universitet  har personal

från  ambulans,  polis  och räddnings-

tjänst  interv3uats  om beredskapen
för  en storskalig  terror-

atkack.  Avhandlingen  visar  att

manga  är osakra  pa hur  man  en-
skilt,  och  gemensamt  över  orga-

nisationsgranser,  kommer  kunna

hantera  ett  attentat  med  manga
skadade.

Denna  osäkerhet  gäller  aven  för

vart  omrade.  Som ett  led i att  öka

insikten och i förvag  ges möJighet
att  diskutera  problembild,  lednmgs-

fråqor  och hur  vi gemensamt  kan

stötta  samhallet  och varandras

organisationer  genomfördes  under
varen  2016  en samverkansovning.

Ledningspersonal  från  ambulans,

polis  och räddnmgstjänst  träffa-

des vid ett  par  tillfällen  och "spe-

lade"  utifran  ett  givet  scenario  hur

respektive  organisation  kunde  och

skall kunna  bidra  vid  en insats.

PERSONALENS  SAMMANSÅTTNING

Nedan  visas antalet  anställda  per  kön och medelålder  fördelat  på personalkategorierna,  samt

det  totala  antalet  tillsvidare-  och visstidsanställda.  Nyckeltal  fran  2015  anges  mom  parentes.

Mätdatum  2016-11-01

PERSONALKATEGORI

Förtmendevalda  och evisorer
Ledning, administration.  förebyggande  och drift
Brandmän heltid
Brandmän  deltid
Räddningsvärnsmän
TOTALT

Tillsvidareansthllda
Visstidsanställda

KVINNOR  MÄN  TOTALT MEDELÅLDER

3 (3)
4(4)

1(O)
1l  (IO)

o (o)
19 (17)

1l  (11) 14 (14)
14 (11) 18 (15)
44 (46) 45 (46)

160(156)  171(166)
20 (27) 20 (27)

249 (251) 268 (268)

56,7 (56,7)
47,7 (53.1)
47,3 (44,4)
42,2 (42.8)
41.3 (41,0)
44,1 (45,5)

61 (61)
5 (2)

Samverkan  vid trafikolycka

Under  hösten  2015  påböijades  en
samverkansövning  för  insats  vid
trafikolycka  i Kronobergs  län. Ov-

ningen  forksatte  under  hela  2016  och
engagerade  räddningstjänst-  och

ambulanspersonal  fran  hela länet.

Bandmän  och  ambulanspersonal
övade  tillsammans  enligt  gemen-

samma  rutiner,  för  att  effekkivisera

omhändertagandet  av den drabbade.

Atk ta fram  och lära sig gemensamma
rföiner  leder  ocksa  till  forståelse  för

varandras  organisationer,  med en

säkrare  miljö  pa olycksplatsen  som
effekt.

JAMSTALLDHETSARBETE

VÄRDEGRUND

Arbetet  med  framtagandet  av en

gemensam  värdegrund  påborlades

2014. Da bildades en pro3ektgrupp
som fick  till  uppgift  att  driva  arbetet

med  värdegrund  och  jämstalldhet.

Gruppen  valde  att  bor)a  med  var-
degrunden.  Under  tva år har  varde-

grunden  arbetats  fram  i dialog  med
forbundets  personal  och med  hjälp

av diskussioner.

Under  2016  blev  värdegrunden  ned-
skriven  i sin slutgiltiga  nu gallande

form  och antogs  som  ett  styrande

dokument

I samband  med antagandet  togs  det

fram  tryckk  material  som  anvandes

i det  inlednande  implementerings-
arbetet.  Informationsfoldrar  och

affischer  placerades  ut på strategiska
platser,  tankta  atF fungera  som  verk-

tyg  för  befasta  och paminna  oss om
vara  värdeord.

Utöver  det  styrande  dokumentet  och

det  tryckta  materialet  finns  ocksa

en övningsbank  som  ska hjälpa  oss

att  hålla  diskussionen  levande  och

implementera  värdegrunden.

FöRSTA  TILL!WIDARESANSTÄLLDA

KVINNLIGA  HELnDSBRANDMANNEN
I FORBUNDET

2016  var  året  då Värends  Räddnings-

t3anst anstallde sin första  tillsvidare-
anställda  kvinnliga  heltidsbrandman.

Vi har  sedan  tidigare  ett  tiotal  kvinn-

liga brandmän  inom  deltidsorganisa-
tionen  och antalet  kvinnliga  deltids-

brandmän ökar for vai3e ar. Vi ser
detta  som  viktiga  steg i ratt  riktning

mot framtiden och en mer  3amstä11d
personalstyrka.

REKRYTERING

HELnDSPERSON  AL

Under  året  har  ett  antal  av våra

trogna  medarbetare  funderat  på el-

ler valt  att  avisera  sin pensionering.

Som en följd  av detta  hade  vi senare
delen  av aret  flera  olika  annoner  om

anställning  av personal  på heltid.  De

flesta  tjänsterna  tillträds  under  2017

och vid  2016  års slut  ar resultatet  av

7(kryteringarna  ännu  inte  klart.

DELTIDSPERSONAL

Personalomsättningen  i deltidsorga-

rusationen  har  tidigare  ar legat  stabil
på cirka  tio  procent.  Det  gangna  aret

var  den nagot  lägre.

Totalt  13 nya deltidsbrandmän  gick

under  året  förbundets  preparandut-
bildning  på Nothemmet,  och var

darefter  redo  att  böi)a  jobba  pa sina

respektive  ortec

Grundtanken  med  kamratsstödsor-

ganisationen  är atk vi med  kort  varsel

ska kunna  aktivera  en samtalsledare

när behov  uppstår  efker  en insats.

Exempel  pa händelser  dar  avlastande
samtal  kan vara nyttiga  år. hot-  och

valdssituationer  där  en eller  flera  i

styrkan  varit  inblandade;  när någons
anhörig  drabbats  av olycka;  nar  en

kollega  blivit  allvarligt  skadad;  nar

barn  skadats  svart  eller  omkommit,

självmord  och  andra  händelser  som
gett  starka  sinnesintryck.

INCIDENTER  OCH HÄNDELSER

Under  året  rapporterades  totalt  33

händelser  in i vart  system.  Elva av

dem  rapporterades  som  awikelser;
tolv  som  tillbud  och tio  som  olyckoi

Fem av de inrapporterade  olyckorna

inträffade  vid  fysisk  traning,  tre  pa

räddningsuppdrag  och tva vid  övriga
tillfällen.

ARBETSMILJO  VID TRAFIKOLYCKOR

Med  anledning  av de arbetsplatso-

lyckor  med räddningspersonal

som mträffade  i Sverige  2016  initiera-

des ett  länsbvergripande  arbete  med

att  se over  rutiner  och utrustning  för
insats  vid trafikolyckor.

Personal  från  vår  organisation  och

Ljungby  räddningstjanst  tog  fram
forslag  pa hur  vi sakert  skall kunna

arbeta  pa olycksplater  pa vagar.

Förstärkrung  av utrustmngsnivan  sker

stegvis  under  2016  och varen  2017.

HISTOmSK  LöNEREVISION

För första  gången  i förbundets  histo-

ria erhöll  under  2016  all heltidsperso-
nal individuell  lönesättning.

Lonekriterierna  arbetades  fram  och

kommer  aven utvärderas  i dialog

med de fackliga  organisationerna.

10



MÅL  OCH  AKTMTETER 9=  Genomföri 9  = Delvis genomfört @ = Ej genomfört

KVAuTETSUTVECKuNG

AKTMTET

Ny strategisk  plan med en tydligare  styrmodell  i

anslutning  till  förbundets  handlingsprogram  enligt  lag

om skydd  mot  olyckor  samt  verksamhetsplan.

Integration  av Daedalos  mot  kommunens  nya

ekonomisystem  Ramdance.

C)versyn  av operativ  ledning-  och  styrning  inom

Raddsam  Kronoberg  med  aainre befäl"  (IB) m.m.

STATUS

9

e

KOMMENTAR

Fortsatt  utveckling  av styr-  och

ledningssystem  pagar.

Klart.

Arbetet  pågår.

STÄRKA  MEDBORGARENS  FöRMÅGA  ATT  MINSKA  OCH  FÖRHINDRA  OLYCKA

AKTMTET

ForLsatt  arbete  med  mål att minska  risk för  och

konsekvenser  vid  brand  i samverkan  med  kommunernas

social-  och  omsorgsverksamheter.

Räddningsstyrkorna  genomför  förebyggande

olycksinformation med prioritering mot skolmi0ö,
ungdomar,  omraden  med  språkproblematik  och/eller

sarskild  risk för  anlagd  brand.

Ambassadörsprojekt  med  unga  arbetslösa  som  efter

utbildning  kan rgenomföra  riktade  insatser  dår  särskilda

behov  föreligger.

STATUS

=-

KOMMENTAR

Arbete  pågår.

Arbetet  fortsätter.

Projektet  slutTort  med mycket

gott  resultat.

EN  ATTRAKTJV  ARBETSPLATS  MED  KOMPETENTA  MEDARBETARE  SOM  TRIVS  SAMT

GOD  HANTERING  AV  MILJöN

AKTMTET

Motorsågskörkort.

Revidering  av handlingsplan  fys & hälsa.

Rutiner  för  kamratstöd  och avlastagde  samtal  efter  svåra

olyckor  revideras.  Forbundet  deltar  i lansgemensamt

arbete  kring  krisstod  för  allmanheten.

Policy  och fördelning  av arbetsmi0öuppgifter
genomförs.

En säker arbetsmiijö före, under och efter insats med
sarskild  fokus  pa rök-  och  sotpartiklar.

Periodiskt  underhåll  genomförs  av utbildningslokaler  på

övningsplats  Nothemmet.  En forstudie  avseende  tvätt-

och personalutrymmet  genom1ors.

STATtjS

Q
Q
Q
9
9
9

KOMMENTAR

Anpassning  till  AFS basförmåga
sakerställd.  Fortsan  utbildning.

Revidering  framskjuten.

Klart.

Vissa utbildningsdelar  kvarståi

Vikkiga  åtgärder  vidtagna,  men
arbetet  fortsätter.

Förstudie  kvarstår.

EN VÄLSKöTT  t«oxoxx  - MÅL  FöR EN GOD cxowowxsx  HUSHÅLLNING

AKTMTET

Förbundets  investeringstakt  ökar, år 20R  är inga  fordon

äldre  än 20 ar.

STATUS

9

KOMMENTAR

Kräver  ökade  investeringai;
avskrivrungsutrymme  avsätts  i

budget  för  2017.

EFFEKTIVT  OCH  FLE)aBELT  RESURSUTNYTTJANDE  FöRE,  UNDER  OCH  EFTER  OLYCKOR

A)TMTET

Fortsatt  utbyggnad  av FIP, kvarvarande  två stationer

inom  forbundet  klara under  första  halvaret  2015.

NPA/SAMS-uppdrag  fortsätter  på samtliga  stationer  i

förbundet  men  avtalet  skall  omforhandlas

Översyn  och  anpassning  av förbundets  larmplaner  samt

rutiner  för  styrkeuppbyggnad  genomförs  inom  ramen

för  DRH-projektet  (Dynamisk  Resurs Hantering).

Byte av skadeplatsradio  genomfors.

STATuS

e

e

Q
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KOMMENTAR

Klart.

Nytt  avtal ar tecknat  mellan

Raddsam  Kronoberg  och  Region

Kronoberg  fr.o.m.  april  2016.

Införande  klart,  anpassning
fortsatter.

Upphandling  fördröjd.
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ÅRETS RESULTAT

Trots  flera  större  insatser  under  året

har  förbundet  genom  god  ekono-

misk  hushållning  lyckats  halla  tillde-

lade  medel  pa en rimlig  ruva.

Direktionen  valde  för  2016  att  satsa

1000  000  kronor  ur  eget  kapital  for

strategiska  satsningar.  Det  gällde:

införande  FIF: Upp  i rök,  inre  befal,

beklädnad  samt  kostnader  för  över-

anställning.  Forbundet  har  använt

688  000  kronor  av den  satsade  mil-

jonen.  Projekt  aainre befalaa kom  inte

igang  under  aret.

GOD  EKONOMISK

HUSHÅLLNING  OCH

pixaxsima  MÅL

Bestammelsen  om  god  ekonomisk

hushållning  innebar  i kommunalla-

gen  atk offentliga  medel  ska anvan-

das pa ett  effektivt  och  sakert  sätk

samt  att  vaije  generation  ska bära

kostnaderna  for  den  kommunala

service  som  konsumeras.

Forbundet  har  som  utgångspunkt  att

ha en budget  där  kostnaderna  inte

overstiger  intäkterna.

Förbundets  finansiella  mål  är att:

a hålla  en budget  i balans

- det  egna  kapitalet  ska  uppgå  till

minst  fem  procent  av medlemsbi-

dragen  (3 370  000  kronor  för  året)

- ar  2019  ska inga  av förbundets

fordon  vara  äldre  än 20 år.

Uttag  av eget  kapital  gjordes  med

688  000  kronor  inom  ramen  för  de

strategiska  satsningar  som  genom-

fördes  och  avslutades  under  aret.

MEDLEMSBmRAG

Enligt  förbundsordningen  ska med-

lemskommunerna  genom  bidrag  sta

för  de  verksamhetskostnader  som

inte  täcks  på annat  sätk  Under  bud-

getåret  ges  forbundet  kostnadstäck-

ning  fran  medlemskommunerna  för

löneökningar  och  faktiska  pensions-

kostnader.

Medlemskommunerna  ökade  med-

lemsbidraget  med  1000  000  kronor

EKONOMISK  UPPFOLJNING

STRATEGISKA  SATSNINGAR  FINANSIERADE  MED  EGET

KAPITAL  2016

Budget LltfallBelopp  i Tkr

Införande  första  insatsperson  (FIP)

upp  i rök
Inre  befal

peklädnad

Overanställning

150

100

300
200

250

169

49
o

220

250

för  2016.  Reglering  av faktiska

pensionskostnader  och  loneokningar

g3ordes  lopande under aret.

KOSTNADER

KOSTNADER  FöR  STRATEGISKA

SATSNINGAR

Inforande  av FIP avslutades  under

året.  Nu är  samtliga  deltidsstationer

utanfor  Växjö  centrum  bemannade

med  FIP-personal.  Kostnaden  upp-

gick  till  169  000  kronor  vilket  var

19  000  kronor  mer  an budgeterat.

Informations-  och  utbildningspro-

jektet  "Upp  i rökaa harfortsatt  under

2016  och  kostade  förbunder  49  000

kronor,  51 000  kronor  lägre  an bud-

geterat.

Med  nytt  beklädnadsreglemente  SOm

boijade  gälla  fran  juni  2016  har  aven

deltids-  och  räddningsvärnspersonal

tilldelats  uniformskläder  och  skydds-

skor  som  lånekläder,  uniformer.  Inko-

pen  kostade  220  000  kronor,

20 000  kronor  mer  än budgeterat.

Med  aviserade  och  möjliga  pen-

sionsavgangar  har  forbundet  forsökt

ha framförhållning  och  därmed  haft

hogre  personalkostnader  i samband

med  a'överanstälIninga'.  Dessa  kostna-

der  uppgick  till  250  000  kronor.

PERSON  ALKOSTNADER

Förbundets  personalkostnader  för

året  ar högre  än vad  som  budgete-

ratS.

INTÄKTER

Årets  infökter  uppgick  till  8 350  000

kronor  vilket  ar  3 623  000  kronor  mer

an budgeterat.  Av  intakterna  ar

1405  000  kronor  projekkbidrag  från

Vaxjo  kommun  (för  ambassadorspro-

3ektet)  och Länsstyrelsen (för Radd-
sam  Kronoberg).  Detta  är intäkker

som  har  direkt  motsvarande  kostnad.

SKULDER  OCH  PENSIONS-

AVSÄTTNINGAR

Pensionsskulden  är  den  beräknade

framtida  skuld  som  förbundet  har

till  arbetstagare  och  pensionstagare.

Den  samlande  pensionsskulden  har

ökat  med  479  000  kronor  och  ar vid

årets  slut  23 222  000  kronor.

Förbundets  låneskuld  till  Växjö  kom-

mun  uppgick  vid  bokslutet  till

860  000  kronor.

INVESTEmNGAR

FORDONSINVESTERJNGAR

Med  ett  uppdrag  att  forbundet  år

2019  inte  ska ha nagra  fordon  äldre

an 20 år har  investeringstakten  ökats

under  2016.  Ny  basbil  (1010)  med  ut-

ökad  förmaga  (skarsläckare)  driftsat-

tes i ma3 2016. Upphandlingsarbetet
med  ny  tankresurs  (5040)  till  Alvesta

är klart  och  fordonet  ar levererat  och

driftsätts  i böijan  av 2017.

öVRIGA  INVESTERINGAR

Utbyte  av material  har  skett  en-

ligt  plan.  Under  året  har  forbundet

investerat  i varmekameror,  larmställ,

hydraulslangar,  brandslang,  person-

sökare  och  brandposthuvud  med

backventil.

NYTT  EKONOMISYSTEM

Första  januari  2016  driftsattes  det

nya  ekonomisystemet  Raindance

tillsammans  med  en ny  ekonomimo-

dell.  Stystemskiftet  fungerade  väl  och

inga  större  storningar  har  forekom-

mit  under  aret.

Under  hösten  färdigställdes  också

integrationen  med  automatisk  over-

föring  av debiteringsunderlag  fran

verksamhetssystemet  Daedalos  till

Raindance.  Arbetet  fortsätter  nu med

att  finslipa  ekonomimodell,  budget

och  uppfoljningar.

FRAQpD  OCH
OMVARLDSANALYS

Till  2017  erhöll  förbundet  etk tillskott

om  1500  000  kronor  av begärda

2 400  000  kronoi  Tillskottet  används

till  investeringar,  ökade  personal-

kostnader  samt  atgärder  för  att  mota

ökad  befolkningst'kning  och  föränd-

rad  samhällsstruktur.

Medlemskommunerna  växer  och

räddningstjänsten  måste  ges möjlig-

het  att  vaxa  i sm verksamhet  för  att

klara  uppdraget.  Med  detta  menas

ekonomi  och  mvesteringar,  framtida

utveckling  med  brandstationer  och

personaIförsör3ning.  En årlig ökning
av befolkningen  med  cirka  1400  per-

soner  paverkar  framkomlighet,  ykor,

tider  för  att  na olyckor  med  mera.

Träbaserad  nyprodukkion  kommer

med  stor  sannolikhet  att  paverka

insatserna  vid  brand  i byggnad.  Det

är  viktigt  att  Värends  Raddningstjänst

finns  med  i den  samhällsplanering

som  sker  för  att  med  strategiskt

tänkande ges möJighet att analysera
och  planera  för  de  förhallanden  som

detta  innebai

INTERN  KONTROLL  OCH

REVISION  PWC

Internkontrollplan  förforbundet

beslutades  vid  direkkionssammanträ-

det  ijuni  2016.  Beslutet  togs  senare

an andra  ar  då  vi valde  att  invanta

rapporten  från  den  revision  som

genomfördes  av revisionsföretaget

PwC  under  varvmtern.  Rapporten  var

bestalld av revisionen i Vax3o kom-
mun  och  granskade  fyra  namnder,  ett

bolag  och  etk forbund.

Kortfattat  tydliggjorde  rapporten  att

kontrollmålen  styrning,  uppföljning,

kontroll  och  riskhantering  var  delvis

ändamålsenliga.  Inom  kontrollom-

radet  aaförebygga  oegentligheter'a

bedömdes  forbundets  rutmer  vara

otillräckliga.  Av  denna  anledning

påböi)ades  arbete  med  att  revidera

reglemente  för  intern  kontroll.

Beslut  om  nykt  reglemente  togs  av

direktionen vid sammanträdet i 3uni.
Det  nya reglementet  tydliggör  ansvar,

uppföljnmg  samt  beskriver  hur  m-

ternkontrollarbetet  ska bedrivas  inom

förbundet.

Med  utgångspunkt  i revisionsrappor-

ten  föreslogs  och  antogs  följande

riskområden  med  fokuspunkter  for

internkontroll  och  styrnmg  2016:

Ekonomi  - löner

Förtroende  -personal,  förmåner

Verksamhet  - efterlevnad  av tagna

beslut,  beslutsgång

öVERSYN  FöRMÅNER

Under  hösten  har  vi gjort  en

oversyn  av de  förmaner  som  finns

inom  förbundet.  Syftet  har  varit  att

klargöra  vad  som  ar  en förman  samt

se över  om  det  finns  förmåner  som

enligt  skatkelagstiftningen  är  att

likställa  med  lon.

Enligt  Skatteverket  är  en förmån

"ersättmng  för  arbete"  som  man  som

anstalld  kan  få i annat  än kontan-

ter. En förmån  uppkommer  i princip

sa snart  arbetsgivaren  bekostar  en

privat  levnadskostnad  at en anställd.

Huvudregeln  ar att  en förmån  är

skatkepliktig  om  det  inte  sarskilt

reglerats  att  den  ar  skattefri.  Den  var-

deras  normalt  till  sitt  marknadsvärde.

RESULTAT

Efter  dialog  inom  förbundet,  i perso-

nalgrupper  och  i förbundets  samver-

kansgrupp,  kunde  läget  sammanfat-

tas enligt fö0ande:

När  det  gäller  fri  personalparkering

(heltidspersonal)  bedömdes  att  avgift

mte  för  narvarande  ska tas ut.

Anledningen  är  att  deti  omgivningen

finns  avgifksfri  parkermg  pa gator  och

torgytoi  Om  parkeringsavgift  beslu-

tas pa dessa  ytor  kommerförbundet

att  att  omprova  sin bedömning.

Tillgång  till  tvätthall  och  verkstad  är

förmaner  som  funnits  länge,  av tradi-

tion  och  a'hävd".  Bedömningen  ar att

detta  bor  ses over  under  2017  i syfte

att  klargöra  om  förmånen  ska  finnas

kvar  och  i sa fall  hur  den  kan ersätFas

av den  enskilde.

POLICY FöR BISYSSLA -
REVIDEmNG  OCH KONTROLL

Polig  och  blankett  för  redovisning

av bisysslor  reviderades  under  varen.

Tidigare polig  var fran 2008.5um
redovisades  den  reviderade  policyn

vid  direkkionssammanträde  och  i

samverkansgrupp.

Därefter  skickades  dokumenten  ut  til

all heltidspersonal.  Alla  medarbetare

blev  ombedda  att  lämnade  in sin

redovisning  till  närmaste  chef  senast

den  15  september.

Inventeringen  omfattade  60 perso-

ner  varav  hälften  redovisade  nagon

form  av bisyssla.  Ingen  av bisysslorna

bedomdes  vid  tillfället  vara  otillåten.

Inventeringen  kommer  följas  upp

arligen  i samband  med  medarbetar-

samtal.

INVESTERINGSREDOVISNING

BUDGETERADE  OCH  GENOMFöRDA  INVESTERINGAR

2015  0CH  2016

2015

Utfall Budget  utfall

4 364
o

161

7500  0
oo

1200  1386

300  154

250  65

2 600  o

794

o
o

ioo  o

600  133

150  0

o

6 160

150  154

1l  550  1892
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RESULTATRÄKNING

Belopp  i Tkr

Verksamhetens  intäkter

Verksamhetens  kostnader
Avskrivningar  enligt  plan

VERKSAMHETENS  NETTOKOSTNADER

Finansiella  intäkter
Finansiella  kostnader

RESULTAT FöRE KOMMUNBIDRAG

Bidrag  Alvesta  kommun

Bidrag  Växjö  kommun

ÅRETS RESULTAT

not  I

not  2
not  3

not  4
not  5

Bokslut
2015

6 705

-76 167

- 3 768

-73 230

-73 264

14  942

S6 664

-1 658

=-  ,.-  '-  I
aaf

BALANSRAKNING

Belopp  i Tkr

TILLGÅNGAR

Anl;iggningstillgångar
Mark,  byggnader  och tekniska  anläggningar

Maskiner  och inventarier

not  6

not  7

0msättningstillgångar

Komristiga  fordringar
Koncernkonto

not  8
not  9

SUMMA  11LLGÅNGAR

EGET KAPrTAL,  AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget  kapital

Eget  kapital  vid  arets ingång

Årets  resultat

not  10

Avs;ittningar

varav  pensioner
not  1l

Skulder

Långfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder

- leverantörsskulder

- övrrga  kortfrrstrga  skulder

not  12

not  13

SUMMA  EGET KAPnAL,  AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Bokslut

201S

26 969
1355

25 614

18  176

4 584
13 592

45 145

4 509

6 167

-1 658

22743

22743

17 893
1 145

16748
5 437

1l  311

45 145

FINANSIERINGSANALYS

Belopp  i Tkr

Bokslut

2015

DEN LOPANDE  VERKSAMHETEN

Årets  resultat
Justering  för  ej Iikvtditetspaverkande  poster

Av-  och  nedskrivningar
Avsätkmngar

-1 658

3 769
1979

Förändring  av rörelsekapital

Förandring  koföristiga  fordringar  (- ökning/+  minskning)

Forandring  kortfristiga  skulder  (- mtnskning/+  ökning)

MEDEL FRÅN DEN LOPANDE  VERKSAMHETEN

-234
956

4 812

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FIN ANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering  av skuld

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-ti 921

-6 921
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NOTER  TILL  RESULTAT  - OCH  BALANSRÄKNING

Belopp  i Tkr
8oks1ut

2015

NOT 1. VERKSAMHETENS  INTÄKTER
Taxoc avgifter  och ersattnmgar
Försäljning  av tjänster  (verksamhet/entreprenad)
Ovnga  intäkier  och bidrag

6 705
3 056
3 061

588

NOT 2. VERKSAMHETENS  KOSTN ADER
Inkt'p  anlaggrungstillgångar
Lonekostnader  inkl.  sociala  avgifter
Årets  inbetalning  av pensioner
Okomp.  overiid,  e) uttagna  semesierdagar
Lokaler
Leasing,  operationell
Forburkningsinventarier
Fordon  (drift,  reparation  och underhåll)
Köpta  administrativa  tjanster

Övriga  kostnader

NOT 3. AVSKRIVNINGAR
Byggnader

Maskiner  och inventarer

NOT 4. FINANSIELLA  INTÄKTER
Rantor  koncemkontot
Övnga  räntemtakter

NOT 5. FINANSIELLA  KOSTN ADER
Räntor, lån m.m.
Ovriga  finansiella  kostnader

NOT 6. MARK,  BYGGN ADER M.M.
Anskaffrungsvarde
Ackumulerad  avsknvning
Årets  avskrivrnng

NOT 7. MASKINER  OCH INVENTARIER
Anskaffrungsvärde
Ackumulerad  avskrivning
Årets  avskrivrung
Pågående  investering

NOT 8. KORTFRISTIGA  FORDRINGAR
Kundfordringar

Förutbetalda  kostnader/upplupna  intäkter
Ovnga  kortfristiga  fordringar

NOT 9. KASSA OCH BANK
Koncemkonto

NOT 10.  EGET KAP(TAL

ÅEgreettskraepsiutaltlavtid årets början
NOT 11.  AVSÄTTNINGAR

Särskild  avtalspension

Visstidspension/särskild  avkalspension  enligt  övetenskommelse
Avsättntng  löneskatt

NOT 12.  UNGFRISTIGA  SKULDER
Lån medlemskommunerna

17

NOT 13.  KORTFRISTIGA SKuLDER
Nasta  års amortering  på långfristiga  lån från medlemskommunema
Leverantörsskulder
upplupna  löner
upplupen  loneskatt  ind.  del
Semesterlöneskuld,  okompenserad  övertid  inklusive  sociala  avgifFer
upplupna  pensionskostnader  ind.  del
Forutbetalda  intäkter
upplupna  kostnader
Kortfristiga  skulder  till staten

-76 167
-1 154

-47 199
- 5 779
- 2 944
-7 599

- 556
-1 558
-3 447
-1 936

- i ggs

- 3 768
-131

-3 637

18
o

18

1 3SS
2 734

-1 247
-132

25 614
59 994

-35 022
-3 636
4 278

4 584

814
2 037
1733

13 592
13 592

4 509
6 167

-1 658

22 743
18 197

106
4 440

1 145
1 145

16  748
285

5 437
1683

451
5 797
1856

613
o

626

REVISIONSBERÄTTELSE  FöR  2016
avseende  Värends  Räddningstjänstförbund,  org.nr.  222000-1396

Vi, revisorer för Värends Räddningstiänstförbund, har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet
under  2016.

Forbundsdirektionen  ansvarar  för  att  verksamheten  bedrivs  enligt  gällande  mål,  beslut  och  rikklinjer  samt

de  lagar  och  foreskrifter  som  g;iller  for  verksamheten.  De ansvarar  ocksa  för  att  den  interna  kontrollen  är
tillracklig.

Vårt  ansvar  ar att  granska  räkenskaper,  verksamhet  och  intern  kontroll.  Vi ska  också  bedoma  om  resultaten
ar förenliga  med  det  finansiella  mål  och  de verksamhetsmål  som  direktionen  beslutat.

Vår  granskning  har  utförts  enligt  kommunallagen  och  god  revisionssed  i kommunal  verksamhet  samt  Veixjö

kommunrevisions  revisionsregIemente.  Vid  granskningen  har  vi biträtts  av Växjö  kommuns  revisionskontor.

Granskningen  har  genomförts  med  den  inriktning  och  omfattning  som  behovs  för  att  ge en rimlig  grund  för
bedomntng  och  ansvarsprovning.

Vi bedömer  att  direktionen  bedrivet  verksamheten  på ett  ändamålsenligt  och  från  ekonomisk  synpunkt
tillfredsställande  sätt.

Vi bedomer  att  rakenskaperna  i allt  väsentligt  ar rättavisande.

Vi bedömer  atk direktionens  interna  kontroll  har  varit  tillräcklig.

Vi konstaterar  att  det  finansiella  målet  inte  uppnås.

Vi konstaterar  att  verksamhetsresultaten  enligt  årsredovisningen  delvis  är  förenliga  med  de  verksamhetsmål
som  direktionen  beslutat.

Vill tillstyrker att fullmäktige bevi0ar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Vi tillstyrker  att  fullmäktige  godkänner  förbundets  årsredovisning  för  2016.

Vaxjo den 22 mars 2017
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VERKSAMHETSSTATISTIK

Under  året  har  förbundet  genomfört  1390  utryck-

ningar,  jämfört  med  1396  ar  2015.  Här  nedan  presen-

teras  antal  utryckningar  fördelat  pa typ  av insats.

UTRYCKNINGAR

OLYCKOR

Brand  i byggnad

Brand  e3 i byggnad
Trafikolycka
utsläpp  av farligt  ämne

Drunkning/tillbud
Nodställd  person
Nödstallt  djur
Oversvämning  + vattenskada

Lackage  av drivmedel/olja
Annan  olycka
TOTALT OLYCKOR

LARM UTAN nLLBUD

Automatlarm  ej brand/gas
Förmodad  räddnmg
Annan  händelse
utan  risk för  skada
TOTALT LARM UTAN TILLBtlD

OVRIGA  INSATSER

l väntan  på ambulans+sjukvård
Hjälp  till  ambulans

Hisslarm  e3 nödläge
Annat  uppdrag
TOTALT OVRJG A INSATSER

2016  2015  Forändr.(%)

153
185
246
16

5
16

9
12
1 l
26

679

164
117
257

22
7

27
3
3

(l)

58
-4
27

- 28
- 40
200
300

(l)

19  + 37
619  + 10

2016  201S  Förändr.  (%)

472  465  + 2"'

5 1la}  -55t'}
54 (ti (3)

531  S40 2

2016  2015  Förändr.(%)

63
17
15
85

180

1 S6
16
Il
49

2 37

 60(4)
+6

*  27
+ 65
- 24

(') Händelsetypen  forsvann  vid inBrande  av ny händelserapport

i mars  2016.

(') Vi har sedan  flera  år tillbaka  en målsättning  att  minska  antalet

utryckningar  vid 'aautomatlarm,  e3 brand/gas"  (sa kallat  onödigt
automatlarm).  Målet  är att  ha färre  än ett  onödigt  automatlarm  per

larmanläggnmg  och år. Under  2016  ryckke  vi i genomsnitt  ut  O,8

gangertill  vai)e  larmanl;iggnmg  (586 st).

"  Händelsetypen  introducerades  vid införande  av ny

händelserapport  i mars  2016.

(') I och med  nylt  avtal  med  Region  Kronoberg  från  och med

april  2016  upphörde  den så kallade  samutlarmningen  (att

räddningstjänsten  alltid  larmas  samtidigt  som  ambulans  vid befarat

hjärtstopp).  Darav  minskningen  av antalet  NPA-larm.

TILLSYNER,  TILLSTÅND  OCH  YTTRANDEN

TILLSYNER

Tillsyn  LSO
Tillsyn  LBE
Tillsyn  samplanerad  (LSO+LBE)
TOTALT nLLSYNER

nLLSTÅND  - BESLUT

Explosiv  vara
Brandfarlig  vara
Egensotning

TOTALT nus'rAxo7bxs.

2016  2015  Forändr.  (%)

218
21
49

288

103  + 112
72  - 71

5 + 880"
180  *  60

2016  2015 Förändr.  (%)

40
78
37

155

2016  2015  Förändr.  (%)

Yttranden  ordningslagen
Yttranden  alkohollagen
Yttranden  plan-  och byggärenden

TOTALT YnRANDEN

63
55

103
221

81
80
45

206

:-,, :

BRANDSKYDDSUTBILDNINGAR"

(Antal  utbildade  personer)

Brandskyddsutbildning
Upp  i rok
Bamses  brandskola
TOTALT BRANDSKYDDSUTB.

2016  2015 Forändr.  (%)

2 280  2 234
483  211
920  I  140

3 683  4 tiio

+2
+129(')

- 19
- 20

(S Många  av de verksamheter  som  fått  tillsyn  under  2016  har

ocksa  haft  tillstand  för  hantering  av brandfarliga  och  explosiva

vamr  (ex. skolor  och restauranger).  Darav  det  ökade  antalet

samplanerade  tillsyner  (LSO+LBE)  jämfört  med  2015.

(S Statistiken  i denna  tabell  avser  fiorbundets  ordinarie  kurs-

och  utbildningsverksamhet.  Se även separat  redovisning  av de

utbildningar  och  informationstiIlfällen  som  genomförts  genom

Ambassadörspro3ekket  (sid 8).

m Upp  i rök  är en utbildning  som  riktar  sig till  ungdomar  i

högstadiet  och behandlar  konsekvenser  av skolbrander  samt

ungdomarnas  eget  beteende  och handlande.  Startades  på två

skolor  i Vaxjö  kommun  under  2015.

!"'ff
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2017/112.806  

Beslut om entréavgift för Vislandabadet  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen § 39, daterat den 11 april 2017 

2. Protokoll från arbetsutskottet § 26, daterat den 28 mars 2017 

3. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden § 6, daterat den 27 februari 

2017 

4. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 8 

februari 2017 

Redogörelse  

Det nyrenoverade Vislandabadet öppnade under sommaren 2016. 
Nästan 7 000 besök registrerades under den dryga månad för 

öppethållande, vilket motsvarar det totala antalet besök för en hel 

sommar på det gamla badet. 

I ett yttrande från kultur- och fritidsnämnden redogörs för att när 

Vislandabadet öppnade i juli 2016, bestämdes att besökare ej behövde 

erlägga entréavgift sommaren 2016. För att kunna säkra en bra och 

trygg badmiljö på Vislandabadet parallellt med en öppen anläggning i 

Alvesta föreslås därför under sommaren 2017 följande priser för 

Vislandabadet. Samtliga besökare föreslås erlägga entréavgift. 

   Priser 2017  2016 Priser 2014 

Engång vuxen*  30 kr 0 kr 25 kr 

Engång barn*  20 kr  0 kr 15 kr 

Engång barn till och med 3 år 0 kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen   200 kr  0 kr Fanns ej 

10- kort- barn,   150 kr  0 kr Fanns ej  

Säsong/Sommarkort, vuxen  500 kr  0 kr 300 kr 

Säsong/Sommarkort, barn  300 kr 0 kr 225 kr 

*Vuxen = från och med 18 år 

*Barn = 4 år till och med 17 år  

 

 

Kultur- och fritidsnämnden har den 27 februari 2017 i § 6, gett kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med uppgift om besöksantalet 

och, om möjligt, åldersspann på besökarna i Vislandabadet och Virda bad- 

och sportcenter.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beredning 

KS § 39 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna entréavgifter för 

Vislandabadet enligt följande:  

   Priser 2017  2016 Priser 2014 

Engång vuxen*  30 kr 0 kr 25 kr 

Engång barn*  20 kr  0 kr 15 kr 

Engång barn till och med 3 år 0 kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen   200 kr  0 kr Fanns ej 

10- kort- barn,   150 kr  0 kr Fanns ej  

Säsong/Sommarkort, vuxen  500 kr  0 kr 300 kr 

Säsong/Sommarkort, barn  300 kr 0 kr 225 kr 

*Vuxen = från och med 18 år 

*Barn = 4 år till och med 17 år  

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att det ska vara gratis entréavgift för 

barn till och med 3 års ålder även på Virda bad- och sportcenter. 

Protokollet ska skickas till 

Kultur- och fritidförvaltningen    

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 39 Dnr KS 2017/112.806  

Beslut om entréavgift för Vislandabadet  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet § 26, daterat den 28 mars 2017 

2. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden § 6, daterat den 27 februari 

2017 

3. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 8 

februari 2017 

Redogörelse  

Det nyrenoverade Vislandabadet öppnade under sommaren 2016. 
Nästan 7 000 besök registrerades under den dryga månad för 

öppethållande, vilket motsvarar det totala antalet besök för en hel 

sommar på det gamla badet. 

I ett yttrande från kultur- och fritidsnämnden redogörs för att när 

Vislandabadet öppnade i juli 2016, bestämdes att besökare ej behövde 

erlägga entréavgift sommaren 2016. För att kunna säkra en bra och 

trygg badmiljö på Vislandabadet parallellt med en öppen anläggning i 

Alvesta föreslås därför under sommaren 2017 följande priser för 

Vislandabadet. Samtliga besökare föreslås erlägga entréavgift. 

   Priser 2017  2016 Priser 2014 

Engång vuxen*  30 kr 0 kr 25 kr 

Engång barn*  20 kr  0 kr 15 kr 

Engång barn till och med 3 år 0 kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen   200 kr  0 kr Fanns ej 

10- kort- barn,   150 kr  0 kr Fanns ej  

Säsong/Sommarkort, vuxen  500 kr  0 kr 300 kr 

Säsong/Sommarkort, barn  300 kr 0 kr 225 kr 

*Vuxen = från och med 18 år 

*Barn = 4 år till och med 17 år  

 

 

Kultur- och fritidsnämnden har den 27 februari 2017 i § 6, gett kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med uppgift om besöksantalet 

och, om möjligt, åldersspann på besökarna i Vislandabadet och Virda bad- 

och sportcenter.  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beredning 

KSAU § 26  

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till att åldergränsen för 

entréavgift ska vara till och med 3- års ålder. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

godkänna entréavgifter för Vislandabadet enligt följande:  

   Priser 2017  2016 Priser 2014 

Engång vuxen*  30 kr 0 kr 25 kr 

Engång barn*  20 kr  0 kr 15 kr 

Engång barn till och med 3 år 0 kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen   200 kr  0 kr Fanns ej 

10- kort- barn,   150 kr  0 kr Fanns ej  

Säsong/Sommarkort, vuxen  500 kr  0 kr 300 kr 

Säsong/Sommarkort, barn  300 kr 0 kr 225 kr 

*Vuxen = från och med 18 år 

*Barn = 4 år till och med 17 år  

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det ska 

vara gratis entréavgift för barn till och med 3 års ålder även på 

Virda bad- och sportcenter. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

 









 
Kultur och fritidsförvaltningen 
Fritidsavdelningen 
Martin Sallergård 
Fritidschef 
Tel. 0472-150 21 
E-post: martin.sallergard@alvesta.se   

Tjänsteskrivelse  
Datum 

2017-02-08 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

Till 

Kommunfullmäktige 

 

Förslag till entréavgifter för Vislandabadet  
Sommaren 2016 öppnade det nyrenoverade Vislandabadet. Nästan 7 000 
besök registrerades under den dryga månad för öppethållande, vilket 
motsvarar det totala antalet besök för en hel sommar på det gamla badet. 

Det höga besöksantalet är ett kvitto och uppskattning på den investering 
Alvesta kommun har genomfört, men ställer samtidigt stora krav på 
bemanningen och den personal som arbetar där. Med en nytt bad i Vislanda 
och ett nyrenoverat Virda bad- och sportcenter i Alvesta är önskemålen 
stora om öppethållande av båda anläggningarna i så stor utsträckning som 
möjligt. Tidigare år har simhallen i Alvesta varit stängd när Vislandabadet 
varit öppet. 

När Vislandabadet öppnade i juli 2016, bestämdes att besökare ej behövde 
erlägga entréavgift sommaren 2016. 

För att kunna säkra en bra och trygg badmiljö på Vislandabadet parallellt 
med en öppen anläggning i Alvesta föreslås därför under sommaren 2017 
följande priser för Vislandabadet. Samtliga besökare föreslås erlägga 
entréavgift. 
   Priser 2017  2016 Priser 2014 

Engång vuxen*  30 kr 0 kr 25 kr 

Engång barn*  20 kr  0 kr 15 kr 

Engång barn under 1 år 0 kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen   200 kr  0 kr Fanns ej 

10- kort- barn,   150 kr  0 kr Fanns ej  

Säsong/Sommarkort, vuxen  500 kr  0 kr 300 kr 

Säsong/Sommarkort, barn  300 kr 0 kr 225 kr 
*Vuxen = från och med 18 år 
*Barn = från och med 1 år till och med 17 år  
 

 

 

mailto:martin.sallergard@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se


 

 

 

 

2(2) 

För att öka servicen och attraktiviteten för de kunder med års- alternativt 
halvårskort på Virda bad- och sportcenter, föreslås även inkluderad tillgång 
till Vislandabadet i deras kort. 

 
Förlag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna förslag till entréavgifter för Vislandabadet. 
 

 

Martin Sallergård  Eva Ingvarsson 

Fritidschef Förvaltningschef, Kultur- och 
fritidsförvaltningen 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2017/102.260  

Beslut om startbesked för Orrakullens verksamhetsområde   

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 40, daterat den 11 april 2017 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 27, daterat den 28 mars 2017 

3. Protokoll från förvaltningen för samhällsplanering § 15, daterat 

den 28 februari 2017 

4. Förenklad investeringskalkyl  

5. Karta över Orrakullens verksamhetsområde 

Redogörelse  

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs det för att 

det råder brist på mark för industrietablering, Alvesta kommun har 

även uppmärksammat att det är en ökad efterfråga på fastigheter som 

är avseende för verksamhetsetablering. 

År 2013 fastställdes en detaljplan för verksamhetsområdet Orrakullen. 

Området är cirka 35 hektar stort och ger möjligheter till 

industrietablering, med bra skyltläge ut mot väg 25.  

Området för Orrakullen är i huvudsak färdigprojekterat. En 

upphandling kan därav påbörjas under 2017 med mål att 

entreprenaden kan påbörjas i oktober 2017, och bör vara klar i augusti 

2018.   

Investeringskostnaden för utbyggnad av Orrakullen uppgår till cirka 

35 miljoner kronor. Av dessa finanseras 4,3 miljoner av VA-

kollektivet. Framtida anläggningsavgifter för VA kommer att tillfalla 

skattekollektivet. Anläggningsavgifterna för VA bakas därför in i 

tomtpriset för fastigheten  

Nämnden för samhällsplanering har föreslagit fullmäktige besluta att 

ge startbesked för iordningställande av Orrakullens 

verksamhetsområde, etapp 1. Nämnden för samhällsplanering har 

även föreslagit fullmäktige beslut att ge startbesked för projektering 

av etapp 2, området österut mot Björnstorp industriområde.  

Beredning  

KS § 40 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge startbesked för färdigställande 

av verksamhetsområde  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Orrakullen, etapp 1. Den totala investeringsutgiften beräknas till 

35 miljoner kronor. Investeringsutgiften för skattekollektivet 

uppgår till cirka 31 miljoner kronor. 4 miljoner kronor är 

taxefinansierat via VA-kollektivet. Kapitalkostnader och löpande 

driftskostnader avseende taxefinansierad del av investeringen 

finansieras av VA-kollektivet. Skattefinansierad del uppgår till 31 

miljoner kronor i investeringsutgift. Beräknade kapitalkostnader 

(avskrivningar och internränta 1,75 %) och löpande 

driftskostnader för underhåll uppskattas till totalt cirka 1,2 

miljoner årligen. Finansiering av dessa kostnader sker inom ramen 

för strategiska åtgärder. Budgetkompensation till nämnden för 

Samhällsplanering sker när investeringen avslutats och definitiv 

kostnadseffekt kan beräknas.  

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge startbesked för projektering av 

etapp 2, området österut mot Björnstorps industriområde. 

 

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningen för samhällsplanering   
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 KS § 40 Dnr KS 2017/102.260  

Beslut om startbesked för Orrakullens verksamhetsområde   

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 27, daterat den 28 mars 2017 

2. Protokoll från förvaltningen för samhällsplanering § 15, daterat 

den 28 februari 2017 

3. Förenklad investeringskalkyl  

4. Karta över Orrakullens verksamhetsområde 

Redogörelse  

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs det för att 

det råder brist på mark för industrietablering, Alvesta kommun har 

även uppmärksammat att det är en ökad efterfråga på fastigheter som 

är avseende för verksamhetsetablering. 

År 2013 fastställdes en detaljplan för verksamhetsområdet Orrakullen. 

Området är cirka 35 hektar stort och ger möjligheter till 

industrietablering, med bra skyltläge ut mot väg 25.  

Området för Orrakullen är i huvudsak färdigprojekterat. En 

upphandling kan därav påbörjas under 2017 med mål att 

entreprenaden kan påbörjas i oktober 2017, och bör vara klar i augusti 

2018.   

Investeringskostnaden för utbyggnad av Orrakullen uppgår till cirka 

35 miljoner kronor. Av dessa finanseras 4,3 miljoner av VA-

kollektivet. Framtida anläggningsavgifter för VA kommer att tillfalla 

skattekollektivet. Anläggningsavgifterna för VA bakas därför in i 

tomtpriset för fastigheten  

Nämnden för samhällsplanering har föreslagit fullmäktige besluta att 

ge startbesked för iordningställande av Orrakullens 

verksamhetsområde, etapp 1. Nämnden för samhällsplanering har 

även föreslagit fullmäktige beslut att ge startbesked för projektering 

av etapp 2, området österut mot Björnstorp industriområde.  

Beredning  

KSAU § 27 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut 

avseende beslutspunkt 1, och yrkar avslag på föreliggande förslag till 

beslut avseende beslutspunkt 2.   

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut 

avseende beslutspunkt 2.  

Beslutsgång  

Ordförande frågar kommunstyrelsen om följande beslutsgång kan 

godkännas. 

Först kommer föreliggande förslag till beslut avseende beslutspunkt 1 

att behandlas, sedan kommer föreliggande förslag till beslut avseende 

beslutspunkt 2 att behandlas.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen godkänner beslutgången. 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om föreliggande förslag till 

beslut avseende beslutspunkt 1 kan bifallas, och finner att 

kommunstyrelsen bifaller beslutspunkt 1.  

Ordförande ställer sedan Lars-Olof Franzéns (AA) avslagsyrkande 

mot Thomas Johnssons (M) bifallsyrkande avseende föreliggande 

förslag till beslut avseende beslutspunkt 2, och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Thomas Johnssons (M) bifallsyrkande 

avseende beslutspunkt 2.  

Beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 

startbesked för färdigställande av verksamhetsområde  

Orrakullen, etapp 1. Den totala investeringsutgiften beräknas till 

35 miljoner kronor. Investeringsutgiften för skattekollektivet 

uppgår till cirka 31 miljoner kronor. 4 miljoner kronor är 

taxefinansierat via VA-kollektivet. Kapitalkostnader och löpande 

driftskostnader avseende taxefinansierad del av investeringen 

finansieras av VA-kollektivet. Skattefinansierad del uppgår till 31 

miljoner kronor i investeringsutgift. Beräknade kapitalkostnader 

(avskrivningar och internränta 1,75 %) och löpande 

driftskostnader för underhåll uppskattas till totalt cirka 1,2 

miljoner årligen. Finansiering av dessa kostnader sker inom ramen 

för strategiska åtgärder. Budgetkompensation till nämnden för 

Samhällsplanering sker när investeringen avslutats och definitiv 

kostnadseffekt kan beräknas.  

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 

startbesked för projektering av etapp 2, området österut mot 

Björnstorps industriområde. 
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Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Reservation 

Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet avseende 

beslutspunkt 2. Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot startbesked 

för projektering av etapp 2 på Orrakullens verksamhetsområdet med 

motiveringen att det pågår en demokratisk process av den fördjupade 

översiktsplanen för Alvesta tätort. Här har det inkommit synpunkter 

på den del av planen som här i praktiken beslutas om. Det hör till att 

acceptera den demokratiska processen fullt ut och avvakta starten till 

den förnyade översiktsplanen vunnit laga kraft.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige   

  

 







Förenklad Investeringskalkyl

Nämnd NFS

1 Investeringsprojekt (Namn) Orrakullen

2 Verksamhet Flera utreds i ett senare skede

3 Projektnummer 

4 Projektledare Jan-Åke Nygren

5* Investeringsbelopp totalt (tkr) 35000

6 Avskrivningstid (år) OBS uppskattning 50 Internränta: 1,75 %

7 Uppskattad kapitalkostnad år 1 1151 tkr

8* Extern/intern resurs Extern

9* Fördelning av investering över år (tkr)

Finansierat genom VA-kollektiv (tkr) 4 300 kr

Tänkt startår (år)

Nettoinvesteringsbelopp År 1 5 000 tkr

Nettoinvesteringsbelopp År 2 25 700 tkr

Nettoinvesteringsbelopp År 3 tkr

Totalt 30 700 tkr

10* Driftkostnad/år

Kort beskrivning:  
Gata 8000m2 a´7:- 56 tkr

Parkskötsel 18 tkr

belysning 35 st a´ 750 kr 26 tkr 100 tkr

11* Motivering till investering koppling till övergripande mål

12* Konsekvenser om investering inte blir genomförd 

13* Investeringstyp i procent

Nyinvestering 100%

Reinvestering

Anpassningsinvestering

Imageinvestering

Totalt 100%

Underskrift 

Datum

14* Starbesled från KF/KS/Nämnd Datum………………. Signatur………..

U:\KLK\Stab\Kansli\Administrativa funktionen\KSAU\Kallelser\20170328\8. Beslut om startbesked för Orrakullens 
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*Se instruktion för mer information hur du fyller i den Förenklade Investeringskalkylen 

Instruktion Förenklad Investeringskalkyl

Nämnd Ange nämnd

5 Investeringsbelopp totalt

Fyll i ett uppskattat belopp för hela projektet från uppstart tills att projeket är slutfört. 

8 Extern/intern resurs

Är projektet i huvudsak tänkt att genomföras med egen personal eller ska det ske på 

entreprenad/avtal. 

9 Fördelning av investering över år

Förväntas projeket pågår mer än ett år försök då att uppskatta kostnader /år. 

10 Driftkostnad/år

Uppskatta vad investeringen för med sig för driftkostnader i form av underhåll mm. Räkna 

exklusive internränta och kapitalkostnader. Kort beskrivning: Beskriv driftskostnaderna 

i stort utöver beloppet. Vad består driftkostnaderna av? Tex 300 000 m2 Gräsyta etc. 

11 Motivering till investering koppling till övergripande mål

Varför ska denna investering prioriteras och vilket/vilka av förvaltningsmålen tror du investeringen 

kan påverka? 

12 Konsekvenser om investering inte blir genomförd 

Vad får det för konsekvenser på sikt om inte investeringen genomförs i form av måluppfyllnad 

för fövaltningen? Kan det få eknomiska konsekvenser i form av mer underhåll på nuvarande 

anläggnings/maskiner/verksamheter mm? 

13 Investeringstyp i procent

Vad är det för typ av investering? Det är målet med investeringen som styr vilken typ av

investeringen det är. 

Nyinvestering är något som inte funnits tidigare vilket ger upphov till att servicen 

expanderas. Reinvesteringar är investeringar som görs för att upprätthålla befintliga 

tillgångarnas ursprungliga standard eller för att uppgradera till ny standard. 

Anpassningsinvestering är investeringar som avser att anpassa befintliga tillgångar. 

Anpassningarna kan vara av olika karraktär tex säkerhetsfrämjande åtgärder, 

funktionsfrämjande, miljöfrämjande mm. Imageinveteringar är en investering som 

är till för att skapa ett abstrakt mervärde. Målet är att förbättra imagen, trivslen

och attraktionskraften. Denna typen torde inte vara speciellt vanlig. 

14 Samtliga projekt ska ha fått startbesked av KF/KS/Nämnd innan de påbörjas.

U:\KLK\Stab\Kansli\Administrativa funktionen\KSAU\Kallelser\20170328\8. Beslut om startbesked för Orrakullens 

verksamhetsområde\8.2 FÖrenklad investeringskalkyl 2



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §   KS 2017/133.003   

Utredning om rätten att lämna medborgarförslag i Alvesta 
kommun   

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 41, daterat den 11 april 2017 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 28, daterat den 28 mars 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 

Redogörelse 

Under de senaste tre åren har relativt få medborgarförslag väckts i 

fullmäktige i Alvesta kommun. Antalet förslagsställare är färre än antalet 

medborgarförslag. En övervägande del av förslagen har berört nämnden för 

samhällsplanerings verksamhetsområde. 

Det kan vidare konstateras att flera av medborgarförslagen till sitt innehåll 

har varit mer att betrakta som rena synpunkter, vilka hade kunnat hanteras 

snabbare via kommunens synpunktshantering 

Sedan hösten 2016 erbjuder kommunledningen invånarna att delta i 

invånardialoger i de olika kommundelarna. Många av de frågor/synpunkter 

som de senaste tre åren har lyfts i medborgarförslag är frågor/synpunkter 

som hade kunnat ställas vid en invånardialog med svar direkt. 

Alvesta kommun har i sitt remissyttrande, över betänkande av 

demokratiutredningen, påtalat att det bör finnas möjlighet att på olika sätt 

utveckla dagens medborgarförslag, exempelvis vad gäller möjligheten att 

undersöka om förslaget har större folkligt stöd än enbart förslagsställarens. 

Mot bakgrund av det torde det finnas grund för att pröva ett införande av e-

förslag. 

Beredning 

KS § 41 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 

under hösten 2017 utreda ett införande av e-förslag i Alvesta 

kommun från och med 2018-01-01.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att ändra kommunfullmäktiges 

arbetsordning så att möjligheten att väcka medborgarförslag i 

Alvesta kommun upphör från och med 2018-01-01.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen 

att upprätta riktlinjer för hanteringen av e-förslag som även 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

inkluderar hur invånare utan tillgång till internet kan ges 

möjlighet att lämna e-förslag. 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen   

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(3) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 41  KS 2017/133.003   

Utredning om rätten att lämna medborgarförslag i Alvesta 
kommun   

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 28, daterat den 28 mars 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017 

Redogörelse 

Under de senaste tre åren har relativt få medborgarförslag väckts i 

fullmäktige i Alvesta kommun. Antalet förslagsställare är färre än antalet 

medborgarförslag. En övervägande del av förslagen har berört nämnden för 

samhällsplanerings verksamhetsområde. 

Det kan vidare konstateras att flera av medborgarförslagen till sitt innehåll 

har varit mer att betrakta som rena synpunkter, vilka hade kunnat hanteras 

snabbare via kommunens synpunktshantering 

Sedan hösten 2016 erbjuder kommunledningen invånarna att delta i 

invånardialoger i de olika kommundelarna. Många av de frågor/synpunkter 

som de senaste tre åren har lyfts i medborgarförslag är frågor/synpunkter 

som hade kunnat ställas vid en invånardialog med svar direkt. 

Alvesta kommun har i sitt remissyttrande, över betänkande av 

demokratiutredningen, påtalat att det bör finnas möjlighet att på olika sätt 

utveckla dagens medborgarförslag, exempelvis vad gäller möjligheten att 

undersöka om förslaget har större folkligt stöd än enbart förslagsställarens. 

Mot bakgrund av det torde det finnas grund för att pröva ett införande av e-

förslag. 

Arbetsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 

kommunstyrelsen att under hösten 2017 utreda ett införande av e-

förslag i Alvesta kommun från och med 2018-01-01.   

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 

kommunfullmäktiges arbetsordning så att möjligheten att väcka 

medborgarförslag i Alvesta kommun upphör från och med 2018-01-

01.  

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra 

till kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för hanteringen av e-

förslag som även inkluderar hur invånare utan tillgång till internet 

kan ges möjlighet att lämna e-förslag 

   



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 2(3) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beredning 

KSAU § 27 

Yrkanden  

Lars-Olof Franzén (AA) och Benny Lundh Johansson (S)D yrkar 

avslag till föreliggande förslag till beslut avseende beslutspunkt 2.  

Thomas Johnsson (M) yrkar följande avseende föreliggande förslag 

till beslut avseende beslutspunkt 1: kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att under 

hösten 2017 förbereda för ett införande av e-förslag från och med 

2018-01-01.  

Kauko Antbacke (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.  

Beslutsgång  

Ordföranden, Per Ribacke (S) frågar om kommunstyrelsen kan 

godkänna följande beslutsgång: 

Beslutspunkterna kommer att behandlas var för sig. Först kommer 

föreliggande förslag till beslut avseende beslutspunkt 1 att behandlas, 

därefter kommer beslutspunkt 2 och beslutspunkt 3 att behandlas. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut avseende 

beslutspunkt 1 mot Thomas Johnssons (M) yrkanden, och finner att 

kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag till beslut avseende 

beslutspunkt 1.  

Ordförande ställer sedan föreliggande förslag till beslut avseende 

beslutspunkt 2 mot Lars-Olof Franzéns (AA) och Benny Lundh 

Johanssons (SD) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen 

bifaller föreliggande förslag till beslut avseende beslutspunkt 2.  

Ordföranden frågar sedan kommunstyrelsen om föreliggande förslag 

till beslut avseende beslutspunkt 3 kan bifallas, och finner att 

kommunstyrelsen bifaller beslutspunkt 3.  

Beslut 

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 

kommunstyrelsen att under hösten 2017 utreda ett införande av e-

förslag i Alvesta kommun från och med 2018-01-01.   

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 

kommunfullmäktiges arbetsordning så att möjligheten att väcka 

medborgarförslag i Alvesta kommun upphör från och med 2018-01-

01.  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 3(3) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

uppdra till kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för 

hanteringen av e-förslag som även inkluderar hur invånare 

utan tillgång till internet kan ges möjlighet att lämna e-förslag. 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 

Lisa Åberg 

Kanslichef 
Tel. 0472-150 24 

E-post: lisa.aberg@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-03-17 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kommunen@alvesta.se 

 

Kommunfullmäktige 

 
 
Uppdrag –  
Utredning om rätten att lämna medborgarförslag i 
Alvesta kommun 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens presidium har gett kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda en eventuell ändring av kommunfullmäktiges 

arbetsordning, vilken innebär att möjligheten att lämna medborgarförslag 

eventuellt tas bort. Detta med anledning av att införandet av 

medborgarförslag inte upplevs ha gett de lokaldemokratiska effekter som 

förväntats och att kommunen idag erbjuder kommuninvånarna andra former 

för påverkan och dialog. 

 

Den kommunala medborgerliga förslagsrätten 
År 2001 infördes en möjlighet i kommunallagen som ger kommuner och 

landsting rätt att besluta att den som är folkbokförd i kommunen får väcka 

ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Att införa en möjlighet för 

medborgarna att lämna medborgarförslag är frivilligt för kommuner och 

landsting. 

Syftet med införandet av den så kallade medborgerliga förslagsrätten var, 

enligt förarbetena till lagändringen, vikten av en pluralistisk demokrati som 

erbjuder flera vägar för medborgarna att påverka politiken. Vidare att 

förslagsrätten skulle ge en positiv påverkan på det lokalpolitiska 

engagemanget då förslagsrätten kunde minska avståndet mellan väljare och 

förtroendevalda och leda till fler politiska diskussioner mellan valen. Men 

också att den representativa demokratin skulle stärkas och fullmäktige 

vitaliseras genom införandet av förslagsrätten. 
1
  

Genom ändringar i kommunallagen som trädde i kraft den 1 juli 2007 gavs 

möjligheter att förenkla hanteringen av medborgarförslag. De nya reglerna 

möjliggör för fullmäktige att bestämma att ett ärende som väckts genom 

medborgarförslag ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska 

överlåta till styrelsen eller annan berörd nämnd att besluta i ärendet.  

Översyn av medborgarförslag i betänkandet av 2014 års 
demokratiutredning 
I januari 2016 överlämnades ”Låt fler forma framtiden” (SOU 2016:5), till 

regeringen som är ett betänkande av 2014 års demokratiutredning – 

”Delaktighet och jämlikt inflytande”. Utredningen innehåller förslag till 

                                                 
1
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åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa 

demokratin och att stärka individens möjligheter till delaktighet i och 

inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. 

Inom ramen för utredningen har en översyn av den medborgerliga 

förslagsrätten genomförts.  

Översynen visar att medborgarförslagen har gett begränsade 

demokratieffekter. Medborgarförslag har främst använts som en 

förslagslåda eller en synpunktshantering för vardagsnära frågor och de fåtal 

personer som lämnar förslag är inte representativa för befolknings- 

sammansättningen i dess helhet. Vidare visar översynen att hanteringen av 

medborgarförslagen är administrativt tungrodd, då även förslag som avslås 

kräver viss utredning. Enligt översynen beräknas ett förslag i genomsnitt ta 

tolv arbetstimmar i anspråk, med en genomsnittlig kostnad på 4 800 kronor 

per förslag.
2
 

Alvesta kommun påtalade i sitt remissyttrande avseende betänkandet ”Låt 

fler forma framtiden (SOU 2106:5)”, att det bör finnas möjlighet att på olika 

sätt utveckla dagens medborgarförslag, exempelvis vad gäller möjligheten 

att undersöka om förslaget har större folkligt stöd än enbart 

förslagsställarens. 

 

E-petitioner/e-förslag – alternativ metod för att väcka initiativ i 
fullmäktige eller nämnd 
De senaste åren har alternativa metoder för att väcka initiativ i fullmäktige 

eller nämnd vuxit fram. Många kommuner har till exempel infört 

elektronisk förslagsrätt, s.k. e-förslag eller e-petition. I en underlagsrapport 

till betänkandet av 2014 års demokratiutredning (SOU 2016:5) lyfts e-

petitionssystemet som ett sätt att utveckla den representativa demokratin. 

Som en av fördelarna med e-petitionerna/e-förslagen lyfts att de ofta är ännu 

mer inkluderande i sin tillämpning än kommunallagens medborgarförslag, 

då många kommuner låter alla, oavsett ålder eller folkbokföringsort, ges 

möjlighet att lämna ett e-förslag i kommunen.  

E-petitioner/e-förslag är en metod för enskilda eller en grupp medborgare att 

väcka förslag över internet. Kravet för att förslagen ska tas upp är att andra 

medborgare ger sitt stöd till förslaget. Vidare måste ett e-förslag höra till en 

nämnds kompetensområde för att kunna behandlas och stödjas av ett visst 

antal namnunderskrifter (oftast 30-50 stycken beroende på kommunens 

storlek) för att tas upp av berörd nämnd. Hanteringen med 

namnunderskrifter sker också via kommunens webbplats.  

 

                                                 
2
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Den medborgerliga förslagsrätten i Alvesta kommun 

Regelverk 
Kommunfullmäktige i Alvesta beslutade i § 89, den 23 september 2003, att 

införa rätten att lämna medborgarförslag. Arbetsordningen för fullmäktige 

reglerar formerna för hantering av medborgarförslag i Alvesta kommun. Ett 

medborgarförslag ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av någon 

eller några som är folkbokförda i kommunen.  

Enligt arbetsordningen bör förslaget utformas så att det utmynnar i någon 

form av konkret förslag. Olika ämnen får inte tas upp i samma 

medborgarförslag. Förslaget får inte beröra ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskilda, eller falla utanför den kommunala 

kompetensen. Det får inte heller avse ärenden som har odemokratisk, 

rasistisk eller diskriminerande innebörd. Den som lämnat in ett 

medborgarförslag har yttranderätt när ett ärende som väckts på detta sätt 

föredras i fullmäktige. Vid behandling av medborgarförslaget har 

förslagsställaren inte yttranderätt.  

Enligt arbetsordningen bör ett medborgarförslag beredas så att fullmäktige 

kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om 

beredningen inte kan avslutas inom tolv månader, ska detta och vad som 

kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma 

tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare 

handläggning.  

 

Medborgarförslag 2014-2016 
Under åren 2014 till 2016 har 29 medborgarförslag väckts i fullmäktige. 

Sjutton av de 29 förslagen har berört nämnden för samhällsplanerings 

verksamhetsområde och av dessa 17 medborgarförslag har 12 varit 

frågor/synpunkter avseende gator, vägar och trafik. Det kan även 

konstateras att flera av de 29 medborgarförslagen till sitt innehåll har varit 

mer att betrakta som rena synpunkter.  

 

År Antal medborgarförslag Antal förslagställare 

2014 7 7 

2015 10 7 

2016 12 7 

2014-2016 29 20 
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Andra möjligheter till delaktighet och påverkan för invånarna i 
Alvesta kommun 

Utöver medborgarförslagen finns idag ytterligare möjligheter till delaktighet 

och påverkan för invånarna i Alvesta kommun, bland annat genom 

invånardialoger, allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige och 

kommunens synpunktshantering. 

Invånardialoger 
Hösten 2016 infördes invånardialoger mellan kommunledningen och 

invånare i kommunen. Syftet med invånardialogen är att förbättra och 

utveckla dialogen med invånarna i kommunen eller en kommundel och att 

fånga upp synpunkter och frågor. Den 14 november 2016 hölls en 

invånardialog i Grimslöv och den 21 mars 2017 kommer en invånardialog 

att hållas i Alvesta tätort på temat bostäder och skola. Ytterligare två 

invånardialoger är inplanerade under år 2017, varav en i Vislanda och en i 

Moheda. 

Synpunktshantering 
På kommunens webbplats, www.alvesta.se, ges möjlighet att direkt via ett 

webbformulär lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamhet. 

Det går också att skriva ut formuläret och lämna in eller skicka det till 

kommunen. Den som lämnar synpunkter eller klagomål och som också 

lämnar namn och adressuppgifter får en bekräftelse inom fem arbetsdagar 

att synpunkten/klagomålet har tagits emot.  

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 
Vid varje sammanträde med kommunfullmäktige ges allmänheten möjlighet 

att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde. Allmänhetens 

frågestund hålls innan fullmäktige behandlar ärendena enligt kungörelsen. 

En fråga/frågor ska lämnas skriftligt till kommunfullmäktiges presidium 

innan sammanträdet börjar. Den sammanlagda tiden för allmänhetens frågor 

uppgår till högst trettio minuter.  

Sammanfattning och överväganden 

Under de senaste tre åren har relativt få medborgarförslag väckts i 

fullmäktige i Alvesta kommun. Antalet förslagsställare är färre än antalet 

medborgarförslag. En övervägande del av förslagen har berört nämnden för 

samhällsplanerings verksamhetsområde. 

Det kan vidare konstateras att flera av de 29 medborgarförslagen till sitt 

innehåll har varit mer att betrakta som rena synpunkter, vilka hade kunnat 

hanteras snabbare via kommunens synpunktshantering 

Sedan hösten 2016 erbjuder kommunledningen invånarna att delta i 

invånardialoger i de olika kommundelarna. Många av de frågor/synpunkter 

http://www.alvesta.se/
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som de senaste tre åren har lyfts i medborgarförslag är frågor/synpunkter 

som hade kunnat ställas vid en invånardialog med svar direkt. 

Alvesta kommun har i sitt remissyttrande, över betänkande av 

demokratiutredningen, påtalat att det bör finnas möjlighet att på olika sätt 

utveckla dagens medborgarförslag, exempelvis vad gäller möjligheten att 

undersöka om förslaget har större folkligt stöd än enbart förslagsställarens. 

Mot bakgrund av det torde det finnas grund för att pröva ett införande av e-

förslag. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att 

1. uppdra åt kommunstyrelsen att under hösten 2017 förbereda för ett 

införande av e-förslag i Alvesta kommun från och med 2018-01-01  

2. ändra kommunfullmäktiges arbetsordning så att möjligheten att 

väcka medborgarförslag i Alvesta kommun upphör från och med 

2018-01-01 

3. uppdra till kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för hanteringen av 

e-förslag som även inkluderar hur invånare utan tillgång till internet 

kan ges möjlighet att lämna e-förslag. 

 

 

 

Kristiina Kosunen Eriksson  Lisa Åberg 
Kommunchef    Kanslichef 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/033.730  

Redovisning från omsorgsnämnden om ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning från omsorgsnämnden, daterad den 5 april 2017  

Redogörelse 

Enligt16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen (SoL), samt enligt 28 f 

§ och 28 h § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

(LSS) ska omsorgsnämnden kvartalsvis till Inspektionen för vård och 

omsorg, kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige 

rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 

inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Per den 5 april 2017 redovisar omsorgsnämnden tre gynnande beslut 

som inte verkställts inom tre månader.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

Protokollet ska skickas till 

Omsorgsnämnden 
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Omsorgsförvaltningen 
  

Rapportering 

Datum 

2017-03-31 

Dnr 

NOH 2017/81.730 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Gärdesvägen 2 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se omsorg@alvesta.se 

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

 

Enligt16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen, SoL, samt enligt 28 f § och 

28 h § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska 

omsorgsnämnden kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige rapportera alla 

gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts 

inom tre månader från dagen för beslutet. 

 

Ej verkställda beslut per den 31 mars 2017: 

     

Persnr Typ av bistånd Beslutsdatum 

Erbjuden men 

tackat nej Verkställt 

Man Permanent bostad 161109 170105  

Kvinna Permanent bostad 161205 170213  

Kvinna Bostad vuxna LSS 161129   

 

 

http://www.alvesta.se/
mailto:omsorg@alvesta.se


 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2017/000.000  

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, daterad den 18 april 2017 

Redogörelse 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning i § 15 och i § 25 ska 

kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och 

medborgarförslag som är obesvarade. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.  

Kommunledningsförvaltningen har till kommunfullmäktiges 

sammanträde den 2 maj 2017 sammanställt en förteckning över de 

motioner och medborgarförslag som ännu inte har behandlats.  

 

Av förvaltningens uppföljning framkommer det att det är nio motioner 

och 13 medborgarförslag som ännu inte har besvarats av fullmäktige. 

Sex av de nio motionerna och tre av de tio medborgarförslagen har 

passerat tidpunkten för beredningsfristen och har således inte beretts 

inom 12 månader.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen av obesvarade 

motioner och medborgarförslag.  
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Kommunledningskontoret 

Kansliavdelning 

Lisa Eriksson 

Kommunsekreterare 

Tel. 0472-155 01 

E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se 

 

Tjänsteskrivelse  
 

Datum 

2017-04-18 

 

Till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 2 maj 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 
Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 
 

  

 

 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag  

 

Redogörelse  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning i § 15 och i § 25 ska kommunstyrelsen 

två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som är 

obesvarade. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i 

april och oktober.  Kommunledningsförvaltningen har till kommunfullmäktiges 

sammanträde den 2 maj 2017 sammanställt en förteckning över de motioner och 

medborgarförslag som ännu inte har behandlats.  

 

Av förvaltningens uppföljning framkommer det att det är nio motioner och 13 

medborgarförslag som ännu inte har besvarats av fullmäktige. Sex av de nio 

motionerna och tre av de tio medborgarförslagen har passerat tidpunkten för 

beredningsfristen och har således inte beretts inom 12 månader.  

 

I tabellerna nedan redovisas de motioner och medborgarförslag som ännu inte har 

besvarats.   

1.1 Obesvarade motioner som har passerat tidsfristen på tolv månaders  
beredningstid  

Titel  Diarienr  Inkomstdatum Handläggning  

Motion (C) om samlokalisering av 

Allbo Lärcenters verksamhet. 

2014/ 

213.610 

 

2015-05-13 

 

Motionen är under 

beredning.  

Motion (AA) angående väg- och 

parkering vid Spånens badplats. 
2015/520.514 2015-10-14 

 

Motionen är under 

beredning. 

Motion (M) gällande behov av 

parkeringshus i Sjöparken. 
2016/145.315 

 
2016-02-23 Motionen är under 

beredning.  

Motion (AA) angående 

framtidsplanerna för Virdavallen och 

Hanaslövs fritidsområde. 

2016/150.820 

 

2016-02-24 Motionen är under 

beredning. 

Motion (V) angående ungdomar med 

funktionshinder behöver mer aktiv 

fritid. 

2016/177.711 

 

2016-03-08 Motionen är under 

beredning.  

Motion (SD) gällande utemiljö vid 

skolor. 

2016/202.337 2016-03-18 Motionen är under 

beredning.  

mailto:klk@alvesta.se


 

 

 

 

2 (3) 

  

 

 

 

 

 

 

 
Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se barn.ungdom@alvesta.se  
  

 

1.2 Obesvarade motioner som inte passerat tidsfristen på tolv månaders  
beredningstid   

Titel  Diarienr  Inkomstdatum Handläggning  

Motion (M) angående korsningen vid 

Storgatan- Sockenvägen- Olvägen i 

Vislanda 

2016/572.509 2016-10-18 Motionen är under 

beredning  

Motion (SD) angående att utreda 

möjligheten att starta eget vaktbolag  

2016/665.167 2016-11-18 Motionen är under 

beredning  

Motion (KD) angående att involvera 

frivilligorganisationerna i 

integrationsarbetet med nyanlända 

2017/030.139 2017-01-08 

 

Motionen är under 

beredning  

 

1.3 Obesvarade medborgarförslag som har passerat tidsfristen på tolv månaders  
beredningstid  

Titel  Diarienr  Inkomstdatum Handläggning  

 

Medborgarförslag gällande 

trafiksäkerhet vid dagis i 

Slätthög 

 

2015/557.512 

 

 

2015-10-27 Medborgarförslaget 

besvaras på fullmäktiges 

sammanträde den 2 maj 

2017  

 

Medborgarförslag gällande 

tillgång till frilufts- och 

skidanläggningen i Hanaslövs 

för kommunens skolor 

2015/558.823 2015-10-27 

 

 

 

Medborgarförslaget är 

under beredning.  

Medborgarförslag angående 

bussturer till och från 

Hanaslövsbacken 

2016/020.530 

 
2016-01-04 

Medborgarförslaget är 

under beredning.  

 

1.4 Obesvarade medborgarförslag som inte har passerat tidsfristen på tolv 
månaders beredningstid  

Titel  Diarienr  Inkomstdatum Handläggning  

Medborgarförslag gällande ” 

stoppa Gemlaracet” 

2016/394. 

512 

 

2016-06-08 

Medborgarförslaget 

besvaras på fullmäktiges 

sammanträde den 2 maj 

2017 

Besvarande av medborgarförslag 

gällande tillgänglighet av 

handlingar och protokoll på 

Alvesta bibliotek 

2016/415.000 

 

 

 

2016-06-20 

Medborgarförslaget 

besvaras på fullmäktiges 

sammanträde den 2 maj 

2017 

   

 

mailto:barn.ungdom@alvesta.se


 

 

 

 

3 (3) 

  

 

 

 

 

 

 

 
Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Allbogatan 3 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se barn.ungdom@alvesta.se  
  

 

Medborgarförslag angående 

Horgenäs 1:6. 

2016/455.217 2016-08-03 

 

 
Medborgarförslaget 

besvaras på fullmäktige 

sammanträde den 2 maj 

2017 

Besvarande av medborgarförslag 

angående kontroll av uppgifter 

och information på Alvesta 

kommuns hemsida 

2016/547.000 2016-10-10 

 

 
Medborgarförslaget 

besvaras på fullmäktiges 

sammanträde den 2 maj 

2017 

Besvarande av medborgarförslag 

angående § 24 i 

kommunfullmäktiges 

arbetsordning 

2016/565.000 2016-10-17 

Medborgarförslaget 

besvaras på fullmäktiges 

sammanträde den 2 maj 

2017 

Medborgarförslag angående 

park för skate- och parkour i 

Alvesta kommun 

2016/507.339 2016-09-21 Medborgarförslaget 

besvaras på fullmäktiges 

sammanträd eden 2 maj 

Medborgarförslag angående 

biblioteket i Grimslöv  

2016/569.880 2016-10-18 Medborgarförslaget är 

under beredning 

Medborgarförslag angående 

transporter till och från 

Järnvägskajen i Vislanda 

2016/644.509 2016-11-16 Medborgarförslaget är 

under beredning  

Medborgarförslag angående att 

tillsätta en grupp för 

utvecklingen av centrumhandeln 

inom Alvesta tätort 

2017/107.140 2017-03-10 Medborgarförslaget är 

under beredning  

 

 

 

 

 

 

Kristina Kosunen Eriksson  Lisa Åberg 
Kommunchef    Kanslichef      
 

 

 

  

 

mailto:barn.ungdom@alvesta.se


 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2017/059.040  

Besvarande av medborgarförslag angående 
trafiksituationen vid förskolan i Slätthög   

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 45, daterat den 11 april 2017 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 31, daterat den 28 mars 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterat den 17 mars 2017 

4. Yttrande från trafikverket, daterat den 7 april 2016 

5. Protokoll från kommunfullmäktige § 112, daterat den 27 september 2015 

6. Medborgarförslag, daterat den 27 oktober 2015 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag daterat den 27 oktober 2015 redogörs det för 

trafiksituationen vid förskolan i Slätthög utanför Moheda. Utanför 

förskolan är en stor väg belägen där det passerar mycket fordon och 

tung trafik. Förutom att vägen är tungt trafikerad redogör 

förslagställaren för att hastighetsbegränsningen ofta överskrids. 

Förslagställaren vill förekomma att en olycka händer något av 

förskolebarnen och önskar att fartdämpande åtgärder genomförs. 

Förslagställaren hänvisar bland annat till fartdämpande åtgärder som 

genomförts i Alvesta kommun utanför förskolan i Lekaryd. Där har 

plintar placerats ut med stolpar som medverkar till att 

fordonstrafikanter behöver sänka hastigheten.     

I ett yttrande från förvaltningen för samhällsplanering framgår att det 

är trafikverket som äger den vägsträcka som berörs i 

medborgarförslaget, förslaget har därför remitterats till Trafikverket 

för yttrande.  

 

I yttrandet från Trafikverket redogörs för följande:  

 Det är inte aktuellt med åtgärder på den berörda sträckan. 

Behoven i länet är stora och denna vägsträcka prioriteras inte i 

dagsläget.  

 Det är inte säkert att det går att genomföra åtgärder vid kurvan i 

Slätthög på grund av att siktförhållandena inte är optimala, 

åtgärder kan därför medföra en ökad olycksrisk för 

fordonstrafikanterna.  

 Åtgärderna i Lekaryd genomfördes inte på grund av förskolans 

läge, utan för att förtydliga hastighetsändringen som sker på 

sträckan genom byn.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beredning 

KS § 45 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt 

följande:  

Det är Trafikverket som äger vägsträckan utanför förskolan i Slätthög. 

Det är därmed deras ansvar att stå för eventuella åtgärder och 

underhåll på den aktuella sträckan. I yttrandet från Trafikverket 

framgår att åtgärder längs sträckan inte är aktuella i dagsläget.  

Medborgarförslaget är hörsammat och fortsatta dialoger kommer att 

föras med Trafikverket.   

Protokollet ska skickas till 

Anna Berggren   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 45 Dnr KS 2017/059.040  

Besvarande av medborgarförslag angående 
trafiksituationen vid förskolan i Slätthög   

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 31, daterat den 28 mars 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterat den 17 mars 2017 

3. Yttrande från trafikverket, daterat den 7 april 2016 

4. Protokoll från kommunfullmäktige § 112, daterat den 27 september 2015 

5. Medborgarförslag, daterat den 27 oktober 2015 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag daterat den 27 oktober 2015 redogörs det för 

trafiksituationen vid förskolan i Slätthög utanför Moheda. Utanför 

förskolan är en stor väg belägen där det passerar mycket fordon och 

tung trafik. Förutom att vägen är tungt trafikerad redogör 

förslagställaren för att hastighetsbegränsningen ofta överskrids. 

Förslagställaren vill förekomma att en olycka händer något av 

förskolebarnen och önskar att fartdämpande åtgärder genomförs. 

Förslagställaren hänvisar bland annat till fartdämpande åtgärder som 

genomförts i Alvesta kommun utanför förskolan i Lekaryd. Där har 

plintar placerats ut med stolpar som medverkar till att 

fordonstrafikanter behöver sänka hastigheten.     

I ett yttrande från förvaltningen för samhällsplanering framgår att det 

är trafikverket som äger den vägsträcka som berörs i 

medborgarförslaget, förslaget har därför remitterats till Trafikverket 

för yttrande.  

 

I yttrandet från Trafikverket redogörs för följande:  

 Det är inte aktuellt med åtgärder på den berörda sträckan. 

Behoven i länet är stora och denna vägsträcka prioriteras inte i 

dagsläget.  

 Det är inte säkert att det går att genomföra åtgärder vid kurvan i 

Slätthög på grund av att siktförhållandena inte är optimala, 

åtgärder kan därför medföra en ökad olycksrisk för 

fordonstrafikanterna.  

 Åtgärderna i Lekaryd genomfördes inte på grund av förskolans 

läge, utan för att förtydliga hastighetsändringen som sker på 

sträckan genom byn.  

Beredning 

KSAU § 31  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-28 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara 

medborgarförslaget enligt följande:  

Det är Trafikverket som äger vägsträckan utanför förskolan i Slätthög. 

Det är därmed deras ansvar att stå för eventuella åtgärder och 

underhåll på den aktuella sträckan. I yttrandet från Trafikverket 

framgår att åtgärder längs sträckan inte är aktuella i dagsläget.  

Medborgarförslaget är hörsammat och fortsatta dialoger kommer att 

föras med Trafikverket.   

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

 



 
Kommunledningsförvaltningen  

Kansliavdelning 

Lisa Eriksson 

Kommunsekreterare 

Tel. 0472-155 01 

E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se 

 

Tjänsteskrivelse  
 

 

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 28 mars  

 

 

 

 

 

 

 

 
Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kommunen@alvesta.se  
 

  

Yttrande över medborgarförslag avseende 
trafiksituationen utanför förskolan i Slätthög  

Redogörelse   

I ett medborgarförslag daterat den 27 oktober 2015 redogörs det för 

trafiksituationen vid förskolan i Slätthög utanför Moheda. Utanför förskolan är en 

stor väg belägen där det passerar mycket fordon och tung trafik. Förutom att 

vägen är tungt trafikerad redogör förslagställaren för att hastighetsbegränsningen 

ofta överskrids. Förslagställaren vill förekomma att en olycka händer något av 

förskolebarnen och önskar att fartdämpande åtgärder genomförs. Förslagställaren 

hänvisar bland annat till fartdämpande åtgärder som genomförts i Alvesta 

kommun utanför förskolan i Lekaryd. Där har plintar placerats ut med stolpar som 

medverkar till att fordonstrafikanter behöver sänka hastigheten.     

 

I ett yttrande från förvaltningen för samhällsplanering framgår att det är 

trafikverket som äger den vägsträcka som berörs i medborgarförslaget, förslaget 

har därför remitterats till Trafikverket för yttrande.  

 

I yttrandet från Trafikverket redogörs för följande:  

 Det är inte aktuellt med åtgärder på den berörda sträckan. Behoven i länet är 

stora och denna vägsträcka prioriteras inte i dagsläget.  

 Det är inte säkert att det går att genomföra åtgärder vid kurvan i Slätthög på 

grund av att siktförhållandena inte är optimala, åtgärder kan därför medföra en 

ökad olycksrisk för fordonstrafikanterna.  

 Åtgärderna i Lekaryd genomfördes inte på grund av förskolans läge, utan för 

att förtydliga hastighetsändringen som sker på sträckan genom byn.  

Förslag till beslut  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att 

besvara medborgarförslaget enligt följande:  

Det är Trafikverket som äger vägsträckan utanför förskolan i Slätthög. Det är 

därmed deras ansvar att stå för eventuella åtgärder och underhåll på den aktuella 

sträckan. I yttrandet från Trafikverket framgår att åtgärder längs sträckan inte är 

aktuella i dagsläget.  

Medborgarförslaget är hörsammat och fortsatta dialoger kommer att föras med 

Trafikverket.   

 

mailto:kommunen@alvesta.se
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Kristiina Kosunen Eriksson  Lisa Åberg 

kommunchef    Kanslichef 
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Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-27 7(34)

Kommunfullmäktige

KF § 122 Dnr 2015/557.710

Anmälan om medborgarförslag angående trafiksäkerhet vid
dagis i Slätthög

l. Medborgarförslag, 27 oktober 2015

Redogörelse
Vid dagis i Slätthög är vägen utanför mycket och tung trafikerad,
hastigheten under skoltid är begränsad till 30 km/h och övrig tid 50
km/h, hastigheter som har överskritids. Den trafikerade vägen har
medfört att man är orolig för att olyckor ska ske när förskolan
anordnar utflykter tillsammans med barnen.

För att förekomma att olyckor kommer ske vid denna väg bör man
tillämpa fartdämpande åtgärder. Fartdämpande åtgärder har
genomförts lite runt om i Alvesta, bland annat utanför dagiset i
Lekaryd, där man där man satte upp ett par plintar med stolpar som en
åtgärd för att tvinga ner hastigheten.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Akten

UtdragsbestyrkandeBeslutsexpediering



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2017/059.040  

Besvarande av medborgarförslag angående ” Stoppa 
Gemlaracet”  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 46, daterat den 11 april 2017 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 32, daterat den 28 mars 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterat den 17 mars 2017 

4. Yttrande från nämnden för samhällsplanering, daterat den 28 februari 2011 

5. Protokoll från kommunfullmäktige § 112, daterat den 20 juni 2016 

6. Medborgarförslag, daterat den 8 juni 2016 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag daterat den 8 juni 2016 föreslås att åtgärder 

genomförs för att höja säkerheten utmed Växjövägen i Alvesta. 

Sträckan som omnämns i medborgarförslaget benämns som ” 

fartsträckan från Aringsbergsgatan i riktning mot Gemla till avtaget 

mot Engaholm”.  

I medborgarförslaget föreslås att följande åtgärder genomförs: 

 Det ska genomföras en fartsänkning utmed Växjövägen bort till 

Bergbogatan.  Hastigheten ska sänkas från dagens 60 kilometer 

i timmen till 40 kilometer i timmen.  

 Det krävs en fartdämpare för att få fordonstrafikanter att sänka 

hastigheten.  

 Ett övergångställe placeras vid den södra nedgången till 

naturstigen på gatans västra sida.  

 

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för att 

Växjövägen är en matargata (en gata med funktion att mata andra 

gator med trafik) med en separerad gång- och cykelväg vid sidan om, 

är hastigheten på 60 kilometer i timmen en korrekt hastighet. En 

avsmalning samt en sidoförskjutning kommer att genomföras under 

2017 i höjd med Bergbogatan. Genom denna åtgärd får gatan den 

utformning som stämmer överens med Trafikverkets anvisningar och 

rekommendationer.  

Beredning 

KS § 46 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt 

följande: förvaltningen för samhällsplanering kommer att genomföra 

en hastighetsdämpande åtgärd under 2017.   

Protokollet ska skickas till 

Linda Johansson   

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 46 Dnr KS 2017/059.040  

Besvarande av medborgarförslag angående ” Stoppa 
Gemlaracet”  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 32, daterat den 28 mars 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterat den 17 mars 2017 

3. Yttrande från nämnden för samhällsplanering, daterat den 28 februari 2011 

4. Protokoll från kommunfullmäktige § 112, daterat den 20 juni 2016 

5. Medborgarförslag, daterat den 8 juni 2016 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag daterat den 8 juni 2016 föreslås att åtgärder 

genomförs för att höja säkerheten utmed Växjövägen i Alvesta. 

Sträckan som omnämns i medborgarförslaget benämns som ” 

fartsträckan från Aringsbergsgatan i riktning mot Gemla till avtaget 

mot Engaholm”.  

I medborgarförslaget föreslås att följande åtgärder genomförs: 

 Det ska genomföras en fartsänkning utmed Växjövägen bort till 

Bergbogatan.  Hastigheten ska sänkas från dagens 60 kilometer 

i timmen till 40 kilometer i timmen.  

 Det krävs en fartdämpare för att få fordonstrafikanter att sänka 

hastigheten.  

 Ett övergångställe placeras vid den södra nedgången till 

naturstigen på gatans västra sida.  

 

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för att 

Växjövägen är en matargata (en gata med funktion att mata andra 

gator med trafik) med en separerad gång- och cykelväg vid sidan om, 

är hastigheten på 60 kilometer i timmen en korrekt hastighet. En 

avsmalning samt en sidoförskjutning kommer att genomföras under 

2017 i höjd med Bergbogatan. Genom denna åtgärd får gatan den 

utformning som stämmer överens med Trafikverkets anvisningar och 

rekommendationer.  

Beredning 

KSAU § 32  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara 

medborgarförslaget enligt följande: förvaltningen för 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-11 2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

samhällsplanering kommer att genomföra en hastighetsdämpande 

åtgärd under 2017.   

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige   

 



 
Kommunledningsförvaltningen   

Kansliavdelning 

Lisa Eriksson 

Kommunsekreterare 

Tel. 0472-155 01 

E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se 

 

Tjänsteskrivelse  
 
 
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 28 mars 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kommunen@alvesta.se 
 

  

 

 

Yttrande över medborgarförslag angående ” Stoppa 
Gemlaracet”  

Redogörelse  

I ett medborgarförslag daterat den 8 juni 2016 föreslås att åtgärder genomförs för 

att höja säkerheten utmed Växjövägen i Alvesta. Sträckan som omnämns i 

medborgarförslaget benämns som ” fartsträckan från Aringsbergsgatan i riktning 

mot Gemla till avtaget mot Engaholm”.  

 

I medborgarförslaget föreslås att följande åtgärder genomförs: 

 Det ska genomföras en fartsänkning utmed Växjövägen bort till Bergbogatan.  

Hastigheten ska sänkas från dagens 60 kilometer i timmen till 40 kilometer i 

timmen.  

 Det krävs en fartdämpare för att få fordonstrafikanter att sänka hastigheten.  

 Ett övergångställe placeras vid den södra nedgången till naturstigen på gatans 

västra sida.  

 

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för följande: 

Eftersom Växjövägen är en matargata (en gata med funktion att mata andra gator 

med trafik) med en separerad gång- och cykelväg vid sidan om, är hastigheten på 

60 kilometer i timmen en korrekt hastighet. En avsmalning samt en 

sidoförskjutning kommer att genomföras under 2017 i höjd med Bergbogatan. 

Genom denna åtgärd får gatan den utformning som stämmer överens med 

Trafikverkets anvisningar och rekommendationer.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara medborgarförslaget enligt följande: Förvaltningen för 

samhällsplanering kommer att genomföra en hastighetsdämpande åtgärd under 

2017.  

 

 

 

Kristiina Kosunen Eriksson  Lisa Åberg 

kommunchef    Kanslichef 

mailto:kommunen@alvesta.se








ALVESTA KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

2ms -u2- z 

Ti111A1Vesta kommun, kommunstyrelsen, Alvesta 1/ 
CC U1fKar1ss0n, Alvesta kommun. 

cc polisen i Alvesta. 

Ârendenr. 
Dm. 

Frân de boende kring Växjövägen och Engagatan, Alvesta, enhgt tidigare inlämilat 
medborgarförslag. 
Alvesta 2016.07.07. 

Gemlclrucet 
Mängel är engagerade i försöken att fâ till stând en säkrare och dämpad trafiksituation pá 
Litfartsvägen frân Alvesta mot Gemla. Medborgarfórslaget kommer att, fórhoppningsvís nâ 
kommunens beslutsfattare eflïer sommarsemestrarna. Dock hat kommunens sakkunnigc och 
ansvarige pâ den tekniska fbrvaltningen och som kommunrepresentant, U1fKar1sson, redan 
hunnit ge Vissa synpunkter till Smélandsposten och Lokaltidningen. 

De sâ givna kommentarerna frän Alvesta kommun (vilka mâste anses vara kommunens 
âsikter) föranleder kommentarer: 

1. 

De generella anvisningarna frän Trafikverket för hastighetsbegränsningar pá landets vägar 
och gator är just Vad Orden säger anvisningar — inte absoluta regier. Meningen är, vilket stär i 

förarbetena, att anpassningar ska kunna ske ti111o1<a1a „förhällanden ti11vi11<a ocksâ mâste 
räknas de närboendes intressen och önskningar. För det finns stöd i kommunallagen. 

2. 

Vägtrafiksystemet, taget i sin helhet, bygger pâ hänsyn och ansvar mellan de olika 
trafikan tkategorierna och invänare 1 bebyggelser. 

Gemlzmzcet är helt enkelt mer än 30 firs b7'istc7ndelm'nsy71 ¡‘rán biltmfikanternrzs sida Vid 
nyttjanden av den nämnda L1tfarten mot Gemla. Det är det här som är det allvarligaste i 

derma frâga, nägot som verkar ha fôrbigâtt Ulf Karlsson. 

En sâdan bristande11.'a'nsy11 frân bfltrafikanterna (inklusive bussar och lastbilar) mäste fä 
konsekvenser. Kommunens f(')rhandsyttranden i media andas ointresse for denna viktiga 
aspekt. Trettio âr ár en anmärkningsxlärt lâng bid för uteblivna insatser mot ”raCet”. 
Förklaringen kanske är att tjänstemän i 1<01mmmf6rva1m1'ngen kommer och gâr — medan de 
boende bestär (i stort sett)! 

3. 

Kommunen firmer farthinder kostnadskrävande. 
Det framgâr ocksä av yttrandena att biltrafikantemas besvär vägei‘ tungt i kommunens 
värderingar -— trots föramas sedan länge dokumenterade, bristande ansvar.



4. 

Alvestas gatupolitik ligger i fiera avseenden öppen for alla. Exempel: 
a. Högalundsvägen x Lunnagârdsvägen: 

”Bulhinder” med 4 obs-skvltar. Ca 100 m därefter i x:et Lunnagârdsvägen — 

Spânmgslandavägen: ”Bulhinder” med 4 obs-skvltar — igen! 
b. Ca 30 m fortsatt in pâ Spâningslandav; Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
c. Ca 100 m fortsatt in pá Späningslandav; ytterligare! Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
d. Ca 100 m fortsatt in pá Spé11ings1andav.: ytterligare! Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
e. Ca 60 m fortsatt in pâ Spâningslandava ytterligare! Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
f. Ca 60 m in pä I-Iögalundsvägen: Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
g. Ca 100 m fortsatt in pá Högalundsvägen: ytterligare! Z-hinder med 2 obs-skvltar. 
h. Ca 100 m fortsatt in pâ Högalundsvägen: ytterligare! Z-hinder med 2 obs-skvltar. 

Observera att detta är smâgator inne i villamnräde. Alvesta kommtm har tydligen ansett sig 
ha râd med ett tätt ”be.1*g—0cl1—dnZba7ze—n1*rr111g¢)n1ang som knappt stär Liseberg after”, pâ 
Späninglandaonxrädet. Bara de 22 skyltarna har kostat mycket pen gar. 
Lägg märke ti11 att ”stoppa—gem1aracet—fi5rs1aget” troligen kräver endast 4 nya skyltar. 

5. 

Det bör pâpekas att myndigheters anvisningar och direktív mgár i Vad Vi kallar det totala 
legala systemet. De är klassen under vanlig lag. Men för den skull ska inte medborgare eller 
grupper av medborgare fâ behandlas olika under dem. Ocksâ här gäller principen likhet 
inför lagen — rule of law! 

Det gâr att ana en kommunal obalans ihanteringen av dessa frägor i Alvesta kommun — 

särskilt med beaktande av utfarten Lekarydsvägen med 40 km / t fartgräns och av omrädet 
HôgahmdsVägen-Lmmagârdsvägen-Spâningslandavägen. 

6. 

Bland de yttranden som gjorts finns en uppgift om att separat cykelbana m0 tiverar ”friare 
bilframfart” ut mot Gemla. Till det mâste pâpekas att Leknrg/dszvÏigcvv (utfarten ¿’ut andra hället) 
ocksä ¿ir utrustad med likvärdig cukelbaiza ända fram li11 ky rkogärden. Det är ca 80% av hela 
den jQ—s1<y1tade utfarten. 

7. 

Dödens kurva 
Den länga kurvan vid Bergbogatan och nära Engaholmsinfarten är m rvjfi/ ¿iódsjïi/lz] (n/lzuzr/¡gn 
olyckor med dödlig utgfizzg ¡mr skeft). När en bil kommer ur kurvan mâste den ocksâ ha 
tfllräcklîg siktsträcka fôr att kunna bromsa fore ett där ev. uppdykande hinder. Det gör att 
âterstoden av raksträckan mellan Bergbogatan och fram till 40—sky1ten vid Vimpelgatan är 
en stump pâ ca 80 m som s. k. "óppen landsvägssträcka”. Det tycks vara denna lilla bit som 
är grunden fôr den m’ A/vvstn l<011mzm1 /‘ziftil/s drivmz ”Ia1e1dsviigsp0liti/cm pá Viixjbzniigezer ”!!! Detta



faktum motiverar Hera utropstecken. Det gfir ÄHtU att kommn zfrfin ntt de nl/vrzrligrz ol yckomn i 

’dädens Icu1'va'I<mz /Iiirlcadns fill A/vvsfn kommzms /mzdszfigspo/{f1'/< i ffirtZwl2_1/ggt omrfide.’ 

8. Vägbredd 
GO-viigen Gemlarace-vdgen (Váixióvágen) är 10% smalare ¿in 40-väqen Lekarudsvägen. 
Mätningar pá Lekarydsvägen visar Vid avfarten till Skogskyrkogârden en bredd pâ 6,75 m 
och Vid Tallvägen 7,1m! Alltsâ i genomsnitt 6,9 m. Växjôvägen är 6,3 m! 
Det gâr alltsâ inte att argumentera for att Växjövägen, utmed den aktuella str'e':c1<an,har 
” andsvägsstatus”, gívet hur det ser ut pâ Lekarydsvägen. 

Sammanfattning: 

Visst ska man ta hänsyn till bilisterna. Dom fär inte kränkas tycker kommunens represen tant. 
Men betänk dá att de hänsynslösa (dock inte alla) bilisterna, bussförarna och lastbílsfórarna 
pä Gemlaracet säkert är ganska tjockhudade. Def ¿ir de boenclu som ¡mr ÍCFÜH/(ÍS 1H'7.d(’I’ nvzfingn fir 
och med kommunens hittills Visade attityd riskerar att fortsatt bli kränkta och utsatta för 
onödiga trafikrisker! 

Dödens kurwz pâ Växjövägen mäste beaktas. Det är genant att behöva pâpeka fôr kommunens 
representant att trafiken gâr i tvâ riklningar. Ty de som kommer med hóg hastighet ut ur 
denna kurva i riktnjng mot Alvesta Centrum är direkt farliga for de där boende barnen 
(det bar faktiskt mánga barn där — ca ”ett halvt dagis!) 
m. f1. en bra bit in p?) den begränsade raksträckan Bergbogatan — Aringsbergsgatan. Ett 
farthinder Vid kurvan (Lex. Z-hinder) och 40 1<m/ t blir en avgörande säkerhetsförbättring for 
de beende. Jämför med den bredarg utfa1'tsV‘Eigen Lekarydsvéigen som inte 
nägon dödskurva, men Väl hat‘ ett effektivt farthinder i form av en rondell och gynnas med 
40 km/t. 

Kostnaden för den föreslagna säkerhetsförbättringen utmed Växjövägen är liten i jämförelse 
med Vad 1<0mInunenha1‘ansettsigha râd med b1. a. pâ ett par Villagator upp mot 
Spänenomrädet. Def luktar pol itisk fnv0r1'se1*1’ng, konununalrâden! 

Opinionen for väsentlig s" rhetshöjning utmed Växiôvägen (gemlaracet) är ~~ nmssiv! 

Ingo1f‘E:son 
Pör ach med de b ende runt Engngatnn 1' Alvesfn.















































 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2016/455.217 

Besvarande av medborgarförslag angående Horgenäs 1:6  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 18 daterat den 28 februari 2017 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 15, daterat den 14 februari 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 

4. Yttrande från nämnden för samhällsplanering, daterat den 6 december 2016 

5. Protokoll från kommunfullmäktige, § 108, daterat den 27 september 2016 

6. Medborgarförslag, daterat den 3 augusti 2016 

Redogörelse  

Detaljplanen för del av Horgenäs 1:6 antogs av kommunfullmäktige 

den 26 maj i § 77. I ett medborgarförslag daterat den 3 augusti 2016 

föreslår förslagställaren att Alvesta kommun ska ompröva sitt beslut 

om att exploatera Horgenäs 1:6 vid södra Åsnen, och istället 

vidareutveckla områdets höga natur- och landsbygdskvalitéer inför 

den blivande Åsnen nationalpark.  

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för att 

Mark- och miljödomstolen har upphävt fullmäktiges beslut om att anta 

detaljplanen för del av Horgenäs 1:6. Domstolsbeslutet grundar sig på 

att det inte anses finnas några hållbara skäl för att upphäva 

strandskyddet. Alvesta kommun har i och med domstolsbeslutet sökt 

prövningstillstånd hos Mark- och miljödomstolen.  

 

Domen från Mark- och miljödomstolen ankom den 23 januari 2017. I 

beslutet anges att Mark- och miljödomstolen inte ger 

prövningstillstånd och avgöranden står därför fast.  

 

Beredning  

KS § 18 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget med att Mark- 

och miljödomstolens beslut om att upphäva fullmäktiges beslut om att 

anta detaljplanen för del av Horgenäs 1:6 står fast.  Därmed kommer 

inte en expolatering enligt för ärendet åsyftade detaljplanen att ske av 

Horgenäs 1:6.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-14 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollet ska skickas till 

 Per Darell  

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 18 Dnr KS 2016/455.217 

Besvarande av medborgarförslag angående Horgenäs 1:6  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 15, daterat den 14 februari 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 

3. Yttrande från nämnden för samhällsplanering, daterat den 6 december 2016 

4. Protokoll från kommunfullmäktige, § 108, daterat den 27 september 2016 

5. Medborgarförslag, daterat den 3 augusti 2016 

Redogörelse  

Detaljplanen för del av Horgenäs 1:6 antogs av kommunfullmäktige 

den 26 maj i § 77. I ett medborgarförslag daterat den 3 augusti 2016 

föreslår förslagställaren att Alvesta kommun ska ompröva sitt beslut 

om att exploatera Horgenäs 1:6 vid södra Åsnen, och istället 

vidareutveckla områdets höga natur- och landsbygdskvalitéer inför 

den blivande Åsnen nationalpark.  

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för att 

Mark- och miljödomstolen har upphävt fullmäktiges beslut om att anta 

detaljplanen för del av Horgenäs 1:6. Domstolsbeslutet grundar sig på 

att det inte anses finnas några hållbara skäl för att upphäva 

strandskyddet. Alvesta kommun har i och med domstolsbeslutet sökt 

prövningstillstånd hos Mark- och miljödomstolen.  

 

Domen från Mark- och miljödomstolen ankom den 23 januari 2017. I 

beslutet anges att Mark- och miljödomstolen inte ger 

prövningstillstånd och avgöranden står därför fast.  

 

Beredning  

KSAU § 15  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att besvara 

medborgarförslaget med att Mark- och miljödomstolens beslut om att 

upphäva fullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för del av 

Horgenäs 1:6 står fast.  Därmed kommer inte en expolatering enligt 

för ärendet åsyftade detaljplanen att ske av Horgenäs 1:6.  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 
Kommunledningsförvaltningen  

Kansliavdelning 

Lisa Eriksson 

Kommunsekreterare 

Tel. 0472-155 01 

E-post: lisa.s.eriksson@alvesta.se 

 

Tjänsteskrivelse  
 

Datum 

2017-02-06  

 

 

 

 

 

 

 

 
Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen  
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 
 

  

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 14 februari 2017  

 

 

Yttrande över medborgarförslag angående Horgenäs 1:6  

Redogörelse   

Detaljplanen för del av Horgenäs 1:6 antogs av kommunfullmäktige den 26 maj i 

§ 77. I ett medborgarförslag daterat den 3 augusti 2016 föreslår förslagställaren att 

Alvesta kommun ska ompröva sitt beslut om att exploatera Horgenäs 1:6 vid 

södra Åsnen, och istället vidareutveckla områdets höga natur- och 

landsbygdskvalitéer inför den blivande Åsnen nationalpark.  

I ett yttrande från nämnden för samhällsplanering redogörs för att Mark- och 

miljödomstolen har upphävt fullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för del 

av Horgenäs 1:6. Domstolsbeslutet grundar sig på att det inte anses finnas några 

hållbara skäl för att upphäva strandskyddet. Alvesta kommun har i och med 

domstolsbeslutet sökt prövningstillstånd hos Mark- och miljödomstolen.  

 

Domen från Mark- och miljödomstolen ankom den 23 januari 2017. I beslutet 

anges att Mark- och miljödomstolen inte ger prövningstillstånd och avgöranden 

står därför fast.  

 

Förslag till beslut  

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att 

besvara medborgarförslaget med att Mark- och miljödomstolens beslut om att 

upphäva fullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för del av Horgenäs 1:6 står 

fast.  Därmed kommer inte en expolatering enligt för ärendet åsyftade detaljplanen 

att ske av Horgenäs 1:6.  

 

 

 

 

 

                      Stefan Karlsson   Lisa Åberg 

                      T.f.kommunchef   Kanslichef      

mailto:klk@alvesta.se








ALVESTA KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Medborgarförslag _ _ 

Alvesta kommun 2016 08 03 
Àrendenr. _........—_——----—--—-- 
Dnr. 

Förslag gällande Horgenäs 

Jag föreslär att kommunen omprövar sitt beslut att exploatera Horgenäs 1:6 Vid södra 
Äsnen, och istället vidareutvecklar omrâdets häga natur- och landsbygdskvaliteter infôr 
den blivande Asnens nationalpark. 

Kommunfullmäktige antog 2015-05-26 planen för bebyggelse av upp till 48 villor i 

Horgenäs 1:6. I planen ingâr även en smâbâtshamn. Planen har i flera omgângar 
ôverklagats av Naturskyddsfôreningen och Kronobergs ornitologiska förening till sâväl 
länsstyrelsen som Mark— och miljôdomstolen. 

Det finns flera skäl till Varfôr byggande är olämpligt. Etablering av sâ mânga viilor 
innebär ett stort âtagande fôr kommunen. Omrädet ligger längt frân tätorter och service. 
Apotek, Värdcentral, förskola, skola, bank, affärer ligger alla lângt ifrân. Vägar mâste 
anläggas eller fôrbättras, busstrafik utvecklas. Närmaste tätorter ár Ryd (2 mil) och 
Urshult. Eventuella boende kommer alltsä inte ens i första hand gynna handel i Alvesta 
kommun, Vislanda ligger ca 3 mil bort. Äsnens vatten, som inte fâr fërorenas, kräver 
âtaganden och kontroll av avlopp och rening. Om tanken är att denna Service skall 
utvecklas i omrädet innebär exploateringen ett mycket större ingrepp i Äsnens känsliga 
miljö än vad planen visar. 

Planen Vill skapa möjlighet till utveckling i södra kommundelen, dâ strandnära boende 
skall locka hit folk. Att bo strandnära innebär att man vill ha möjlighet att ha bât, därfôr 
fôreslâr kommunen en bâthamn. Det är bara det att Insjôn, liksom resten av 
Horgefjorden, är mycket grund och klart olämplig (utan större ingrepp kanske rentav 
omöjlig) för bâttrafik och fiske annat än med kanot. 

Bâthamn och bâttrafik kommer att rasera den ostörda miljön för fägellivet som 
kommun, län och nation âtagit sig att skydda i flera nationella och internationella avtal. 
Fiskgjusen, som är lite av symbol fôr vâr kommun, hat‘ sin stabilaste population i 

Horgefjorden i Äsnen (mycket beroende pä fjordens ostördhet). 

Det är ett stort risktagande. Planen har antagits utan uppgifter om boendeunderlag i 

omrädet, och har en mycket bristfällig miljökonsekvensbeskrivning. Skulle omrâdet Visa 
sig otillräckligt attraktivt kommer likväl skadan pä naturen bestâ. Âsnens mest ostörda 
omräde och dess naturvärden sätts pä spel till förmän für önsketänkande och gissningar.



En bättre väg vore att utveckla naturkvaliteterna för växter, fâglar, grodor, trollsländor 
och annat som hôr Âsnens strandmiljôer till. Âsnen har särskild status i miljöbalken für 
sitt natur- och friluftsvärde. Under fiera âr har naturbete bedrivits Vilket gynnat 
omrâdet och skapat sâväl ôppna miljöer som skogspartier med stort natur— och 
friluftsvärde. Miljôn med naturbete hör verkligen till landsbygden och är ocksä att 
betrakta som landsbygdsutveckling. 

lag önskar att kommunen tar hänsyn till ovanstâende synpunkter och omprövar sitt 
beslut och ser fram emot att utveckla omrâdets natur- och landsbygdskvaliteter inför 
den blivande nationalparken. 

Alvesta 2016—08-01 

 
Rökesvens Väg 14 
342 34 Alvesta 
per.darell@netatonce.net 

ps. Mer detaljer i ärendet finns i Naturskyddsföreningen i Alvestas överklagande. ds.



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2016/415.000  

Besvarande av medborgarförslag gällande tillgänglighet av 
handlingar och protokoll på Alvesta bibliotek  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 19, daterat den 28 februari 2017 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 16, daterat den 14 februari 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

4. Protokoll från kommunfullmäktige, § 107, daterat den 27 september 2016 

5. medborgarförslag, daterat den 21 juni 2016  

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterad den 21 juni 2016, föreslås att Alvesta 

kommun låter kommunens kallelser, protokoll och handlingar som förvaras 

på Alvesta bibliotek inordnas årsvis och i datumföljd i pärmar. Vidare att 

pärmarna ska betecknas med fullmäktige, kommunstyrelse eller respektive 

nämnds namn. 

 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs för att åtgärder 

har vidtagits enligt förslagställarens förslag. En generell översyn av 

tillgängligheten till kommunens handlingar i form av protokoll, kallelser 

och beslutsunderlag kommer att genomföras under år 2017 med anledning 

av förslag till ändringar i kommunallagen som innebär krav på att en 

webbaserad kommunal anslagstavla införs från och med den 1 januari 2018. 

Beredning 

KS § 19 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning 

till att åtgärder enligt förslagställarens förslag har vidtagits.  

Protokollet ska skickas till 

Bengt-Olof Göransson  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 KS § 19 Dnr KS 2016/415.000  

Besvarande av medborgarförslag gällande tillgänglighet av 
handlingar och protokoll på Alvesta bibliotek  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 16, daterat den 14 februari 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

3. Protokoll från kommunfullmäktige, § 107, daterat den 27 september 2016 

4. medborgarförslag, daterat den 21 juni 2016  

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterad den 21 juni 2016 föreslås att Alvesta 

kommun låter kommunens kallelser, protokoll och handlingar som förvaras 

på Alvesta bibliotek inordnas årsvis och i datumföljd i pärmar. Vidare att 

pärmarna ska betecknas med fullmäktige, kommunstyrelse eller respektive 

nämnds namn. 

 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs för att åtgärder 

har vidtagits enligt förslagställarens förslag. En generell översyn av 

tillgängligheten till kommunens handlingar i form av protokoll, kallelser 

och beslutsunderlag kommer att genomföras under år 2017 med anledning 

av förslag till ändringar i kommunallagen som innebär krav på att en 

webbaserad kommunal anslagstavla införs från och med den 1 januari 2018. 

Beredning 

KSAU § 16 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

besvarat med hänvisning till att åtgärder enligt förslagställarens förslag har 

vidtagits.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

    









 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 KF § Dnr KS 2016/547.000  

Besvarande av medborgarförslag angående kontroll av 
uppgifter och information på Alvesta kommuns hemsida  

Beslutsunderlag 

1. Protokollet från kommunstyrelsen § 20, daterat den 28 februari 2017 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 17, daterat den 14 februari 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

4. Protokoll från kommunfullmäktige, § 32, daterat den 1 november 2016 

5. Medborgarförslag, daterat den 10 oktober 2016 

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterat den 10 oktober 2016, föreslås att det centralt 

inom kommunen inrättas en funktion för kontroll av att uppgifter och 

information hålls aktuella på kommunens hemsida och att hemsidan 

innehåller de uppgifter som utlovas enligt rubriker.  

 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs det för att 

respektive förvaltning ansvarar för att publicerad information på 

kommunens webbplats hålls uppdaterad. Nuvarande 

webbpubliceringssystem har relativt nyligen införts och en funktion som 

innebär att påminnelser om uppdatering skickas till den som publicerat 

information på webbplatsen ska kopplas på systemet. För närvarande görs 

också en genomlysning av all information som finns på kommunens 

webbplats och arbete pågår på kommunledningsförvaltningen med att ta 

fram kommunövergripande rutiner för att hålla informationen på 

webbplatsen uppdaterad.  

Beredning 

KS § 20 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att besvara medborgarförlaget med att en funktion för 

uppdatering av information på kommunens webbplats ska införas. 

Protokollet ska skickas till 

Bengt-Olof Göransson   
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-14 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 20  Dnr KS 2016/547.000  

Besvarande av medborgarförslag angående kontroll av 
uppgifter och information på Alvesta kommuns hemsida  

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 17, daterat den 14 februari 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

3. Protokoll från kommunfullmäktige, § 32, daterat den 1 november 2016 

4. Medborgarförslag, daterat den 10 oktober 2016 

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterat den 10 oktober 2016, föreslås att det centralt 

inom kommunen inrättas en funktion för kontroll av att uppgifter och 

information hålls aktuella på kommunens hemsida och att hemsidan 

innehåller de uppgifter som utlovas enligt rubriker.  

 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs det för att 

respektive förvaltning ansvarar för att publicerad information på 

kommunens webbplats hålls uppdaterad. Nuvarande 

webbpubliceringssystem har relativt nyligen införts och en funktion som 

innebär att påminnelser om uppdatering skickas till den som publicerat 

information på webbplatsen ska kopplas på systemet. För närvarande görs 

också en genomlysning av all information som finns på kommunens 

webbplats och arbete pågår på kommunledningsförvaltningen med att ta 

fram kommunövergripande rutiner för att hålla informationen på 

webbplatsen uppdaterad.  

Beredning 

KSAU § 17  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att besvara 

medborgarförlaget med att en funktion för uppdatering av information på 

kommunens webbplats ska införas. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

 

 

  



 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 

Lisa Åberg 

Kanslichef 
Tel. 0472-15024 

E-post: lisa.aberg@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-02-06 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

 

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 14 februari 2017 

 

Yttrande –  
Medborgarförslag om att inrätta en funktion för 
kontroll av att uppgifter och information hålls aktuella 
på kommunens hemsida 
 
Bakgrund 
I ett medborgarförslag, daterat den 10 oktober 2016, föreslås att det centralt 

inom kommunen inrättas en funktion för kontroll av att uppgifter och 

information hålls aktuella på kommunens hemsida och att hemsidan 

innehåller de uppgifter som utlovas enligt rubriker.  

 

Redogörelse 
Respektive förvaltning ansvarar för att publicerad information på 

kommunens webbplats hålls uppdaterad. Nuvarande 

webbpubliceringssystem har relativt nyligen införts och en funktion som 

innebär att påminnelser om uppdatering skickas till den som publicerat 

information på webbplatsen ska kopplas på systemet. För närvarande görs 

också en genomlysning av all information som finns på kommunens 

webbplats och arbete pågår på kommunledningsförvaltningen med att ta 

fram kommunövergripande rutiner för att hålla informationen på 

webbplatsen uppdaterad.  

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att 

besvara medborgarförlaget med att en funktion för uppdatering av 

information på kommunens webbplats ska införas. 

 

 

 

Stefan Karlsson  Lisa Åberg 

T.f. kommunchef  Kanslichef 

mailto:lisa.aberg@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se
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Till Alvesta kommun 

Medborgarforslag 

Medborgarfiirslag: 
Att det centralt inom kommunen inrättas en funktion för kontroll av att uppgifter och 
information halls aktuella pa kommunens hemsida - 

och att hemsidan innehaller de uppgifter som utlovas enligt rubriker. 
Motivation enligt nedan jämte slutsats. 

”Det som stör honom ‘air att ingenting händer.” citat Smalandsposten 20161006 sid. l6 samt 
direktcitat fran den intervjuade: ”De kommer ju aldrig till skott!” 
Tyvärr har ju dessa citat sedan länge varit kannetecknande för delar aV Alvesta kommuns 
Verksarnhet, inte minst delar av hemsidan, kommunens ansikte utat. 

Bakgrund till detta medborgarförslag: 
J ag är styrelsemedlem i Sallskapet Tradgardsamatorerna Södra Smaland. Vid sista 
sammantradet kom det upp förslaget att Vi skulle försöka fa med föreningens namn, c/o adress 
och hemsida pa aktuella kommuners hemsidor under rubriken: Föreningar. 

Även i Alvesta finns ett sädant register och här hittar jag dâ Alvesta trädgärdssällskap. 
Glad i hagen klickar jag da pa denna förening och ser till min glädje att jag kan fa fram 
aktuella bokningar för Alvesta trädgärdssällskap. Underbart, dä kan jag ju fa fram vilka 
lokaler som anvands, de borde ju kunna passa aven oss. Sa jag klickax. Det fanns inga 
bokningar, sä jag tar mig fram till lokalbokningen. 
Möts av att lokalbokningen är stängd och ôppnar âter mändag V. 34. 
Kollar almanackan och finner att det är V. 41!

_ 

Hittar bara fotbollsplaner och gymnastikhallar under - Lokaler och planer att hyra. 
Känner mig lurad. Förstär att Alvesta tradgardssallskap knappast har sammankomster i 

sporthallar eller pa fotbollsplaner. 
Förstär inte nyttan av hanvisningen. Begriper definitivt inte Varför Alvesta kommun inte hat 
nagra vanliga lokaler till uthyrning för föreningar eller Varför det saknas hänvisning till 
sadana. e 

Det slar mig att jag hört talas om dataprogram, som automatiskt tar bort temporara 
upplysningar, nar de inte längre är aktuella. Inser att det hade Varit bra om ett sadant funnits 
pa Alvesta kommuns hemsida. 
Blir ledsen för att jag aterigen funnit bevis för att det inte händer nägot och att ingen, vare sig 
anställd eller föttroendevald följ er upp hemsidan. 
Lat mig paminna om den tidigare kommunkartan med gamla markeringar för: Vardcentralen i 

Alvesta, förskola i Vislanda, beteckningen alderdomshem mm. mm. Blev rättat pa min 
uppmaning förutom församlings/pastorsexp. i Vislanda som nuvarande ordf. i fullmaktige pa 
min begaran senare lyckades fa ratt! 
J ämför även tidningsartikeln i SMP nyligen — dar en sedan flera ar nerlagd skola/ förskola 
användes i kommunens reklam för tilltänkta ”bosättare”. 
Kauko Antbacke star som gruppledare för kristdemokraterna. Visst hat han avgätt? 
Sa här kan det knappast fortsätta.



Sidan 2 av 2 

Hemsidan mäste följ as upp b1. a. därfôr att misstag alltid kommer att góras. Det fär Vi leva 
med. Men det blir systemfel, när ingen kollar upp och rättar till tokigheter och misstag. En 
sâdan funktion saknas tydligen inom kommunen. 

Slutsats: För att Alvesta kommuns hemsida skall vara det den förmodligen ¿ir tänkt att 
vara, en serviceplats där man finner aktuella uppgifter om kommunen, och ett ställe där 
kommunen kan göra ”reklam” för sin ort och inspirera företag och enskilda att bosätta 
sig i Alvesta, mâste det tillsättas en ”funkti0n” som innebär att hemsidan regelbundet 
fôljs upp. 

Alv-esta 2016-10-10 

Späningslandavägen 42 342 35 Alvesta 
Tel. 0472 — 341 64



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr KS 2016/565.000 

Besvarande av medborgarförslag angående § 24 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från kommunstyrelsen, § 21, daterat den 28 februari 2017 

2. Protokoll från arbetsutskottet, § 18, daterat den 14 februari 2017 

3. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

4. Protokoll från kommunfullmäktige, § 134, daterat den 1 november 2016 

5. Medborgarförslag, daterat den 17 oktober 2016 

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterat den 14 oktober 2016, föreslås att Alvesta 

kommun utformar § 24 i arbetsordningen för kommunfullmäktige på ett 

sådant sätt att allmänhetens frågestund kan få vara, som det antagligen var 

tänkt, när den började införas på kommunal nivå, ett ställe där allmänheten 

under runt 30 minuter kan få ställa frågor om sådant som faller inom 

kommunens ansvarsområde. För att detta ska kunna ske bör 

inskränkningarna i nuvarande § 24 tas bort, alltså ”pingpong-momentet” 

dvs. punkt 4. 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs för att 

anledningen till att förändringen infördes var dels att skapa en dialog mellan 

frågande och svarande, dels att strukturera upp frågestunden för att vid 

sammanträden då frågorna från allmänheten är många, ge samtliga 

möjlighet att få ställa sin fråga och få ett svar inom utsatt tidsram för 

frågestunden. Förändringen bidrar också till att fokus läggs på sakfrågan och 

dess svar. Utöver allmänhetens frågestund anordnar Alvesta kommun sedan 

hösten 2016 invånardialoger mellan kommunledning och invånare i 

kommunen. Syftet med invånardialogen är främst att lyssna på synpunkter 

och frågor från invånarna. Den 14 november 2016 hölls en invånardialog i 

Grimslöv och ytterligare tillfällen är inplanerade under 2017. 

Beredning 

KS § 21 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att 

allmänhetens frågestund tillsammans med kommunens invånardialoger ger 

allmänheten möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda om sådant som 

faller inom ramen för kommunens ansvarsområde. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollet ska skickas till 

Bengt-Olof Göransson  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 21 Dnr KS 2016/565.000 

Besvarande av medborgarförslag angående § 24 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från arbetsutskottet, § 18, daterat den 14 februari 2017 

2. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 

3. Protokoll från kommunfullmäktige, § 134, daterat den 1 november 2016 

4. Medborgarförslag, daterat den 17 oktober 2016 

Redogörelse  

I ett medborgarförslag, daterat den 14 oktober 2016, föreslås att Alvesta 

kommun utformar § 24 i arbetsordningen för kommunfullmäktige på ett 

sådant sätt att allmänhetens frågestund kan få vara, som det antagligen var 

tänkt, när den började införas på kommunal nivå, ett ställe där allmänheten 

under runt 30 minuter kan få ställa frågor om sådant som faller inom 

kommunens ansvarsområde. För att detta ska kunna ske bör 

inskränkningarna i nuvarande § 24 tas bort, alltså” pingpong-momentet” 

dvs. punkt 4. 

I ett yttrande från kommunledningsförvaltningen redogörs för att 

anledningen till att förändringen infördes var dels att skapa en dialog mellan 

frågande och svarande, dels att strukturera upp frågestunden för att vid 

sammanträden då frågorna från allmänheten är många, ge samtliga 

möjlighet att få ställa sin fråga och få ett svar inom utsatt tidsram för 

frågestunden. Förändringen bidrar också till att fokus läggs på sakfrågan och 

dess svar. Utöver allmänhetens frågestund anordnar Alvesta kommun sedan 

hösten 2016 invånardialoger mellan kommunledning och invånare i 

kommunen. Syftet med invånardialogen är främst att lyssna på synpunkter 

och frågor från invånarna. Den 14 november 2016 hölls en invånardialog i 

Grimslöv och ytterligare tillfällen är inplanerade under 2017. 

Beredning 

KSAU § 18  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget 

med hänvisning till att allmänhetens frågestund tillsammans med 

kommunens invånardialoger ger allmänheten möjlighet att ställa frågor till 

de förtroendevalda om sådant som faller inom ramen för kommunens 

ansvarsområde. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

 

 



 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 

Lisa Åberg 

Kanslichef 
Tel. 0472-15024 

E-post: lisa.aberg@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2017-02-06 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

 

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 14 februari 2017 

 

Yttrande –  
Medborgarförslag om § 24 i kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
 
Bakgrund 
I ett medborgarförslag, daterat den 14 oktober 2016, föreslås att Alvesta 

kommun utformar § 24 i arbetsordningen för kommunfullmäktige på ett 

sådant sätt att allmänhetens frågestund kan få vara, som det antagligen var 

tänkt, när den började införas på kommunal nivå, ett ställe där allmänheten 

under runt 30 minuter kan få ställa frågor om sådant som faller inom 

kommunens ansvarsområde. För att detta ska kunna ske bör 

inskränkningarna i nuvarande § 24 tas bort, alltså pingpong-momentet” dvs. 

punkt 4. 

Redogörelse 
Det som förslagställaren åsyftar med ”pingpong-momentet” i punkt 4, är en 

förändring av arbetsordningen som fullmäktige beslutade om i § 85, den 20 

juni 2016, och som innebär följande: 

 

Den frågande får ställa en fråga under högst tre minuter. Den svarande 

ska besvara frågan på en minut. Därefter får den som ställt frågan ställa 

en följdfråga under högst en minut och den svarande ange ett svar på 

högst en minut. 

Anledningen till att förändringen infördes var dels att skapa en dialog 

mellan frågande och svarande, dels att strukturera upp frågestunden för att 

vid sammanträden då frågorna från allmänheten är många, ge samtliga 

möjlighet att få ställa sin fråga och få ett svar inom utsatt tidsram för 

frågestunden. Förändringen bidrar också till att fokus läggs på sakfrågan och 

dess svar. 

Utöver allmänhetens frågestund anordnar Alvesta kommun sedan hösten 

2016 invånardialoger mellan kommunledning och invånare i kommunen. 

Syftet med invånardialogen är främst att lyssna på synpunkter och frågor 

från invånarna. Den 14 november 2016 hölls en invånardialog i Grimslöv 

och ytterligare tillfällen är inplanerade under 2017. 

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att 

avslå medborgarförslaget med hänvisning till att allmänhetens frågestund 

tillsammans med kommunens invånardialoger ger allmänheten möjlighet att 

mailto:lisa.aberg@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se
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ställa frågor till de förtroendevalda om sådant som faller inom ramen för 

kommunens ansvarsområde. 

 

 

Stefan Karlsson  Lisa Åberg 

T.f. kommunchef  Kanslichef 
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Medborgarfôrslag, jämte pâpekande av oegentligheter. 
Allt gdllande antagandet och införandet av § 24 - i arbetsordning förkommunfullmäktige. 

Hur det började: 
Jag skriver nerfrdgor inför nästafullmäktigemäre. Jag har hittat den nya, fullstdndiga 
Zydelsen av § 24 i arbetsordningenfór kommunfullmdkfige ¡Alvesïa och tänker stdllafrdgor 
om hur den ¿ir tdnkt an‘ användas ” rent praktiskt”. 
Under resans gdngférdndras scenariotflera gdnger 0m. 

Frdga avsedd att ställas Vid sammanträdet med kommunfullmdktige den 1:e november 2016 
av Bengt-Olof Göransson, boende i Alvesta kommun, 

Frdgan gdller hur KF i framtiden tdnker anvdnda ”pi11gpongparagrafen”, 
KF arbetsordning 24§, punkt 4. 

Blir det som i frdgetdvlingar i radio/TV, att den frdgande avbryts med ndgon form av Signal 
”när tiden ‘¿ir ute”? 
Skall man införa klockor av den typ som används Vid schacktävlingar, vid svar och 
replikskiftet? 
Tre minuter är ju inte en särskilt ldng tid, om det firms en knepig frâga — tas tiden frdn det den 
frdgande hälsas Välkommen fram för att ställa frdgan, eller frdn det frdgestdllaren ställt sig i 

position vid mikrofonen? 
Skall de som anmält att de skall ställa frdgor sitta pd ndgon särskild plats i lokalen? 

Jag ser nu att jag fàtt ihop flera frdgor. 
”Pingpongparagrafen” säger att man fdr ställa en frdga. Min följdfräga blir dd, skulle jag ha 
uppbddat grannar, släkt och Vänner för att dela upp frägan/ frdgorna och kunna fd svar? 

Det stdr ”std11a en frdga”. Skall det kanske förstäs som ställa frdgor? Ser man pd hela 
paragrafen, Verkar denna sista tolkning inte särskilt trolig. Vad gäller? 

Hunnen hit inser jag att jag inte klarar ut detta pd allmdnhetens frdgestund. Förmodligen fdr 
jag lämna mikrofonen utan att ha hunnit fä svar pd mer än första frägan. Välvilligt tolkat 
skulle övriga frdgor kunna räknas som följdfrägor, men inte ens med en positiv tolkning fdr 
jag med alla frdgor. 

Här börj ar jag undra vad allmänhetens frdgestund fyller för funktion, som dem nu ¿ir 
utformad. J ag kan inte ens under allmänhetens frägestund fâ fram hur man tänkt sig utforma 
frdgstunden rent praktiskt. 
Hur hamnade kommunen hdr? 

Kommunen Visar öppenhet i demokratisk anda genom att ha med allmänhetens frdgestund pd 
agendan. Samtidigt lyckas man att med inskränkningsregler effektivt förhindra ett vettigt 
meningsutbyte och att en verklig form av klargörande frdgestund uppstdr.(24 § punkt 4, KF 
arbetsordning, nuvarande lydelsen.) 

Dd undrar jag: Är avsikten att undvika en klargörande frdgestund ”inom Alvesta kommuns 
kompetensomräde”?
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Kommunen visar öppenhet samtidigt som man inför en mycket mild censurliknande form av 
fragestund. 
Jag tröstar mig med att sâdant här brukar inte lyckas i dagens samhälle. Internet ger 
information mellan medborgarna. 
Men, tar man bort eller inskränker en vanlig medborgares möjlighet till att fâ sina frâgor 
besvarade av de folkvalda, medför det bata att störte glapp uppstär mellan de styrande och 
allmänheten. 
Man spär pà missnôje o.s.v.. 
Det kommer att visa sig att denna form av ”härskarteknik” inte hâller. 

Lat mig nu visa hur det blev som det blev utifrân kommunfullmaktiges protokoll. 

~ ~~~ ‘für; HWÜSÖÖ 
_ 

Sammanträdesprotokoll am 
' ’ lsmnmun Sammatmtrfideszdaszurn 

2{1TG~E36-20 mm) 
Kommuaäfuilmäktiga 

KF â 85 Dm 201t'3:’34U.(305 
Ffirsfiag till förändring av kummunfullméktiges 
arhatssordning angäende alîmänhetens frégaaiund 

Eiaalmsuncierlag 
l. KS ê» 75S. Sjtmi 2916 
2. 'I‘_1'fi:ns$s:e:k1'ive1sa, E3 meu‘ 21-016 

Reciag öreise 
Km‘nm\'a1xf\1$lmiikctigcspresidilam Thar Manta? ‘Eurem mi fiárslag tiil 
fiirfinciring xiv Fullm äktigms nrbeisnrdnin gäilznmc allmäzihctens 
fifigasizzuati, Ff3z'sl£I,§;t':E, han‘ ztxxtrbetaïs frsxm i Eiil1't.Wt§,t’kE|I1 med de pol‘itis1<.u 
pm‘€iE,*1‘t1a. 

M» ä Alimänhstans frâgaattmd 
Gäätanëe Iydelse _ 

Fcireslagen Iyzfefse 
E. Allmänhaïen ska, vid varje smnIruar;trz“1dx': L :\ilmEir1hv5Lm skztil vi£§ vztrje 
med kjommaunji:Eämäkzige, iaereflzxra 1311123110 EEEHIEIEII-11’1‘{£'i:1i'3£:> mm 
Mi SW18 fffigflf W1 (k: 9133116011 843m k.otnm11nfu11:11:'iktig,e: heretlas tiilfiiiie 
ulflfiiflaiéigfi ï ]¢i‘fl851"¢‘$¢fi- at: stéiflta fiâgor Ennui .AJv:;r.m:z kammmv 

!mm;verer:.m:1er:i*cie. 

Laser man nu protokollet frân sammanträdet, när arbetsordningen ändrades och den 
nuvarande lydelsen av 24§ antogs, sà framgâr det att presidiet har arbetat framförslaget i 

samverkan med de politiska partierna. 
Paragrafen är alltsâ definitivt inget olycksfall i arbetet. 
Och, det mäste sagas, bilden ovan ger ett positivt intryck. 
Nu ges möjlighet att ställa ”Vidare” frâgor — faktiskt sâ som det är i de flesta kommuner. 
Det ser ut som om kommunen är med pâ ”demokratiplanen” 

Sá tar vi nästa bild, se nedan. 
Här ser Vi att skenet bedrog. Det blev klart sämre.

_ 

Andra kommuner är beredda att kalla in tjänstemän fôr att svara pä frâgor som anmäls i god 
tid. Detta fanns i Alvesta, âtminstone pâ pappret. 
Nu är det borta. 
Andra kommuner ställer upp med tolkar.
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Alvesta kommun begränsar den frägandes tid, bäde vad gäller frâgans längd, svar och 
replikskifte. 

) 
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Frâgan mäste nu äterigen ställas: Vad skall allmänhetens frägestund i Alvesta ha für funktion i 

nuvarande form? 

J ag fortsätter med en ny bild, nedan. 

Sammantrfidesprotakoll garza 

Samm i1 rauüdaaziatum 
2016--06»20 man) 

Kommunfultrnfiktige 
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Beslut . 
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Grupplcdzxrcz für snmtligu purtiur 

K.nxn1nLmst:k.tct::1'arc:1 

Här hittar jag punkt 7. 
Samma typ av föreskrifter finns i andra kommuner. Men, den fanns inte tidigare i Alvesta. 
Nu kanske det gär att förstä Varför punkt 6 i det tidigare reglementet togs bort.
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Det är ju inte speciellt lätt att Veta vilka som skall ”bâdas upp”, när man inte vet vilka frâgor 
som kan bli aktuella. 
När man har môjlighet att ”administrera paragrafen” genom att punkt 7 tillkommit — sâ tas 
den bort! 

Det är svârt att inte kommentera att under yrkanden - Mikael Johansson (M) och Anne 
Grotmaak haï yrkat bifall. En frân hôger och en frân vänster. Roligt att de är ôverens. 
Synd bara att det är i en fräga som begränsar allmänhetens möjlighet till dialog med KF, 
som begränsar demokratin. 
Men, nu vet jag att det finns ätminstone tvâ personer i KF, som säkert tänkt igenom det hela 
och tyckt att det är bra. 
J ag ser det som att de tappat bort demokratiperspektivet elle)? helt enkelt tycker att det är 
oväsentligt. 
Gruppledarna har inte heller reagerat utifran demokratiperspektivet. Kan det bero pâ att de Var 
med och utarbetade paragrafen? 

Kommen Sá här längt inset jag att bilden av Vad demokrati ‘sir, förutom allmänna Val — 
där medborgarna utser sina representanter, fôrtroendevalda som de förr kallades, 
är radikalt annorlunda i Alvesta kommun i jämförelse med andra kommuner, 
i alla fall när man jämför hur allmänhetens frägestund är utformad. » 

Det màste även betraktas som en bedrift, att man lyckats fâ igenom denna paragraf utan att 
nâgon utanfôr KF, inte ens SMP reagerat. 

Paragrafen fördes inte in i det gällande reglementet. Det skeddefärst efter attjag pätalat 
det vid allmänhetensfrägestund. Det var vid detförsta sammanträdet, där paragrafen 
tillämpades 2016-09-25. Paragrafen antogs av KF 2016-06-20. Tidsskillnaden ¿ir nästan tre 
mänader 

Vid detta sammanträde visste jag inte att punkt 7 i § 24 gällde — det kunde jag inte, jag hade 
bara sett kungôrelsen om att allmänhetens frägestund fanns pä dagordningen. 
Alltsâ gick jag dit.



~ 
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Läst arbetsordningen för KF hade jag sâ att jag kunde 
frâga varfôr det fanns tvä Versioner 
av § 24 punkt 1. 

. MW, En Version fanns i det reglemente som gällde frân 
\§€$£,£‘§'Y€?§$:§3«§»§'§_( Î 2015 och en annan Version í kallelsen till KF . 

‘V När jag fôrst lade märke till detta, tänkte jag att trycket 
%°äwifaä53‘«‘*%***9**‘“‘N‘ä*3w §4§§§‘fg‘§§§§W a 

¿ 
frän allmänheten blev Väl för härt. KF har ändrat 
tillbaka till den formulering som gällde före 2015.Det 
fungerade kanske inte längre, att allmänheten endast 
fick frâga om ärenden som fanns pâ dagordningen.~ 

ärgern aæzäëæäîîïïzêääâîäïgæ 
ÿ 

333324.2,‘ ävssraia §*w,:i3i'r~:1se§\i«a<.« 

wea»; ai-xmm s: ”‘*f%€i'&$‘£.%a'§$§ ms ¿z r;§2"»m£3zggi 
”“§‘%$£§§a§m {Sam 2%‘? aagäà Éfiï ‘mm 
}w£m€<s>s:. 

ß aäääirxärxäwaxfraa á-‘tíwssmaasizí 

e Ïävàfiälïgääfîuàtæîeäïçüää xzaxztitxszw 
]:?ixszs:'m>s‘.{s3w a:§K§:a‘§"é3&}I1s§szx§;, {am 3233’: Sîmâi 
äkixfââflîg m? amyíáwscramïa áaessïzz: es}? a«;<:«::aamsr:.§’:s§£1~ 
$1‘3¥f§€2?:@§'si§'é“a%§$ii‘§ an: ;1{.?£‘.§5kz:fL£:{§j9°és;z~ ak “mm {amiga 
¿Mi? mm jfîâéäïî ïäâäÉü-Lääîî? " 

a Mmmazzw 32:: <;2::a;z2:;zs2s§i$z3%i°;zZ2::2:.e :9€§i'z$<iz.ia‘z:% «am: ü???‘ 
zséaavzistzzssicc w ämaägrï 
ëiæmäzæg m; isz;rs:&iaai§§w. l; _‘ 'j‘§.§’1i‘i32L¥2il¥ ffécx.‘ 533%“: 
iserrazsrtxaxz 

.§i:.‘»>mia;z mi wgzÿimæmn ââäæ fimstm» mail: =?:%:%a¥:;w£2i5;2<3 
- v» iixwszia s‘:zs~$§2:££i§(m*a4iar:'£: ‚ 

ïäavzêi #2122500; {Îzrzzi aîâxzcnyz 

»4R§§‘£f§f?‘§3°a}'§£.§£.‘ ‘eieawswraarae 

~ ~ ~ 
e» 

s 

4

o 

%‘;mx:a&M§:'€x£%:: ®3fi§3.:&§;<e 22% äswæma. 
JW; ¿ws %~~awe;'ssivaa*s¢1:amx 

§4Imsss'}§§w,;:r mm: :§%i.g;é£:s;_:;:3E§;§z {mm 22€: s«‘°g':e:e:m%w 
¡mi ääzägxmr {séances 
§%;xasmmz:iw2§m:rag$.%¢mxtm~m 
-<,1msm§123aa=a ä äävamm «Ms 
:§:§a§a4me5ms; §=§*4€%'?é§$.;i§;¢ Mamma saw; '%’§x§ss.m1»z¢ 

. 
». > = -- mmwwmmmzmmm 

Kort om Vad som hände strax fore och vid sammanträdet med KF 2016-09-25. 

I hallen utanför sammanträdeslokalen möter jag ordf. som jag känner sedan länge, och jag 
säger att jag vill ha ordet under allmänhetens frâgestund. Du mâste tala 0m Vad frägan gäller, 
säger han. Varfôr dâ?, tror jag att jag svarade. Det är väl min rättighet, jag är ju allmänhet, kan 
jag ha sagt. 

Nu kan alla som läser detta klart och tydligt se, att jag inte hade en chans att veta nâgot 0m 
§ 24 punkt 7. 
Det fick antagligen bli nägon form av inofficiell ôvergângsregel, fôr det anmäldes att jag 
begärt och sagt att jag Ville ställa frägor om fullmäktiges arbetsordning. 
Men skriftlig begäran Var det inte. Dock, jag hade handlat i god tro utifrân de förutsättningar 
som jag kände tilll! 
Och fräga fick jag, jag ställde fler än en frâga. Det är Väl pâ sin plats att be 0m ursäkt för 
detta. Ovetandes har jag brutit mot tvâ paragrafer enligt § 24, punkt 4 och 7. 

Nu, har alltsâ den nya lydelsen av § 24 i arbetsordningen anonymt ersatt den tidigare 
versionen i författningssamlingen. i
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Frän Bertil Olsson ordf. KF kom följande:

~ Alvesta -- 

Arende 
» Isommun 

_ Datum 
I‘§:rr:;ti1z:J‘::::il:Ii|r:1ggskontorel 201 6_09_3 O 
Lisa Eriksson 
Kommunsekreterare 
Tel. 0472-155 01 
E-post: Iisa.s.eriksson@alvesta.se 

Bengt-O1ofG6ransson 
Späningslandavägen 42 
342 35 Alvesta 

Besvarande av fràgor vid allmänhetens fràgestund 27 September 

Du ställde, vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 September, ett antal 
frâgor under allmänhetens frägestund. Under satnmantréidet beslutades att du 
skulle fà ett skrifiligt svar pâ de frâgor du ställde. 

1. Svar pa") frâga angäende fiirfattningssamling pñ kommunens webbplats 
Kommunfullmäktiges arbetsordning hat kompletterats med de nya fiktlinjema 
för allmänhetens frägestund i fullmäktige. En uppdaterad version av 
fullmäktiges arbetsordning finns nu pä kommunens webbplats. 

Hur det sâg ut dâ den infôrts — se bîlaga 1. Man har fôrt in ändringen anonymt i det dokument 
som fôrelades fullmäktige i december 2014! Se huvud och fot! Lätt hänt kanske, men ingen 
efterkontroll, ingen uppföljning sker. Mycket märkligt att det troligtvis saknas rutiner för detta 
i kommunen. Det gäller faktiskt en lagtext. Hade nâgon mer person läst paragrafen, eller den 
som förde in paragrafen gjort en efterkontroll, sâ hade man sett att det skett ett misstag. 

Nästa bild: äterigen montage frân ”källan” — KF § 85/ 2016 . 

v- 

Beslut 
Kmn1n1unfn:ilmEik£Lgr: hesaiutar mt ¿una uvan rcdovisude z':1‘l2etsor<Ining 
für zsIlm.£in.¥1ete11s frâgestund. 

Pmtokollet giga gklckas till ‚ 

Gruppletlaru für kamfligu pa:-tier 

K.()l'l1Il1 l.lI)$B‘kJ'E‘I¢l'I'lf‘ilfi1 

Vad Visar sig nu. J o, KF ” beslutar att anta .... .. för allmänhetens frâgestund.” Inget merî! 

Kan detta Vara möjligt! Nää — inte i en kommun som sitter pä en massa expertis! 
Hela fullmäktigeförsamlingen har bomrnat detta. 

Ärligt talat — detta kollade jag inte frân bôrj an. 
Kommen hit inser jag att nog var det bra, att jag lade ner möda pá att tänka igenom 
konsekvenserna av paragrafen och visa hur den tillämpades första gängen — fast den inte ”var 
Iaglig”.
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En ny lärdom: Tydligen skall man i Alvesta inte ta sj älvklara saker för givna. 

Alltsâ : 

Det finns inget datum angivet frân vilket paragrafen skall gälla. 
Den gäller inte !!! 

Man tillämpar en paragraf som inte ‚qäiler och den kan inte användas vid nästa 
sammanträde heller — för dá mäste ikraftträdandedatum beslutas! ï! 
Sä tillkommer lagakraftdatum för protokollet. 
Först om tvâ sammanträden kan den tillämpas. 
Under en förutsättning — att nägon inom kommunen upptäckt det hela. 

Nâväl, paragrafen finns där nu i författningssamlingen! (Bilaga 2). 
Bilaga 1. ‘air den Version som publicerades pä hemsidan, enligt meddelande frän ordf. i 

fullmäktige. 
Bilaga 2, som ar den Version som nu finns pá nätet, den kom in efter att jag pä ett 
sammanträde med kanslichefen Visat att paragrafen redovisats i fel dokument. 
Jag sade dä att rutinema när man gör ändring i en författningssamling bör Vara desamma som 
vtillämpas i SFS, Svensk författningssamling. 
Resu1tatet—~ se själv. Alltsâ bilaga 2. 

Nu finns det ännu en tolkningsmöjlighet till varför paragrafen stâr anonymt. Man har upptäekt 
att den inte gäller och hoppas att jag inte sett det. 
Skulle detta Vara rätt tolkning, sä fôrklarar det tillvägagängssättet. 
Jag kan tycka att det Vore rimligtatt man per e-post eller telefon helt enkelt sagt som det är: 
Vi har gjort bort oss. — Tystnadens taktik, om det nu är sä, kommer inte att fungera. 

Konsekvens av hur man gjort ändringen: 
Tidigare uttagna papperskopior med den tidigare lydelsen g'e'L11er.( Se Lex. bilaga 3, med mina 
anteckningar inför sammanträdet i September). 
Det gör ocksâ den nuvarande texten i‘ författningssamlingen. 
Bäda anges gälla frân âr 2015. 
Gôr man sä här blir det i sanning komplicerat. 

Sammandrag: 

Jag börjar med författningsfrägorna: 

1. Man beslutar attändra i författningssamlingen för Alvesta kommun, närmare bestämt 
245 i arbetsordningen för kommunfullmäktige. (KF 5 85/2016.) 
Det anges inte ange när fôrändringen skall träda i kraft. 

2. Den nya Iydelsen förs inte in i författningssamlingen. 
Man tillämpar den nya 524 Vid sammanträdet den 27 September. 

4. Efter fräga Vid allmänhetens frâgestund, se skrivelse frân ordf. i fullmäktige ovan, förs 
den nya 5 24 in i författningssamlingen. 

5. När införandet skett, fôrst enligt bilagal, sedan bilaga 2, Visar det sig att det inte anges 
när 24 antagits. Inte datum för detta och inte när paragrafen träder i kraft. 

La.)
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Kommentar: 
Samtliga 5 punkter är allvarliga. Det handlar om grundläggande principer, om 
självklarheter inom kommunal förvaltning. 
Punkt l. Nägon borde ha reagerat. 
Punkt 2. Borde följt med automatik, som konsekvens av punkt 1. Om sâ skett kunde man ha 
sett Vad som fattades. Under förutsättningarna givetvis - att man känner till att beslutade 
förändringar i en författningstext skall införas i författningssamlingen och sj älvklart att 
normala rutiner för införande av en författningstext tillärnpas. 
Punkt 4. Äterigen - hade det funnits rutiner om hur man för in en ändrad författningstext - sâ 
hade det blivit stopp. Dâ hade punkt 5 aldrig blivit aktuell. 

Det är tydligt att det saknas Viss kompetens pä kommunkansliet och att de förtroendevalda 
inte följ er upp fattade beslut och läser som i detta fallet — sin egen arbetsordning. 

Värst är naturligtvis punkt 3 . Man tillämpar en paragraf som i praktiken inte kan 
användas. 

Tydligare sagt: 
Med rätt handläggningsgâng — om punkt 2 utfôrts och av kompetent person, sä hade det 
visat sig, att den gamla lydelsen i § 24 fortfarande gäller. 
Punkt 4 utförd pá rätt sätt hade ocksâ gett alarmsignal. 
Och naturligtvis, man kan inte anta en författningstext utan att ange ett datum frân 
vilket texten gäller. 
Här brister rutinerna pâ kommunen. 

Informationfrâgor. 
1. Annonsen, se ovan sid. 5, säger inget 0m att frägan skall anmälas skriftligt till presidiet 
före sammanträdets börj an.

i 

2. Det gavs ingen information Vid sammanträdet utifrän punkt 4. 24§. 

Kommentar: 
Punkt 1. ovan är ju elementar, 0m man avser att följa sitt eget reglemente. Det Eu‘ mer an 
anmärkningsvärt, att det i annonsen inte stàr att frägor skall anmälas skriftligt till presidiet 
före sammanträdet. 

Punkt 2.°Paragraf 24 punkt 4. mäste klargöras Vid sammanträdet, 0m den skall tillämpas. 
(Det är den som jag ovan i skrivelsen kallar pingpongparagrafen. Öppet, demokratiskt 
meningsutbyte, utifrän en ställd fräga, det ‘air det jag anser är avsikten med allmänhetens 
frägestund. Naturligtvis skall ordföranden styra meningsutbytet. Punkt 4 menar jag tar bort 
hela syftet med allmänhetens frägestund.) 

Vidare: 
Att ordföranden under sammanträdet frägar, 0m det finns fler som Vill ställa nägon fräga — 
Vad Vittnar det om? (Kolla gärna tv-utsändningen). 
Till mig meddelades det att jag mäste anmäla min fräga. Se ovan denna skrivelse sid. 5. 

Hela denna del av historien ger att absurt intryck. 
Det hela utspelar sig inom ramen för Alvesta kommuns högsta beslutsfattande Organ, 
kommunfullmäktige. Anställd personal frän kommunen, i chefsposition, ar mer eller mindre 
inbegripna.
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Slutkommentaren fâr bli: Här finns utvecklingspotential. Den ar mycket större än man 
hade anledning att förvänta sig. 

Det är väl bäst att âter erinra 0m hur jag hamnade i denna cirkus. 
Jag gick till KF sammanträde i egenskap av allmänhet för att ställa frägor. Inte kunde jag väl 
ana vilken cirkus det dro g med sig. 
Naturligtvis kunde jag gett upp. J ag vet att det sägs, att det inte lönar sig att diskutera med 
Kommunen. Det är som att tala till en vägg. Jodä — men jag "sir pensionär, jag har tid och 
tycker, att det inte fâr gâ till hur som helst i en kommun. Inte imin kommun, om jag kan 
hj älpa till att förhindra det. 

Och nu tar jag fighten fôr demokratins skull 0m lydelsen av den paragraf som det beslutades 
om enligt KF § 85/ 2016! 

Det fär bli ett medborgarförslag och med tanke pä att ingen inom KF reagerat pâ de 
inskränkningar, som skett när det gäller utformningen av allmänhetens frägestund, 
sänder jag detta dokument även till instanser utanfôr KF. 
Självklart med förhoppningen att det skall gä att driva opinion i frâgan. Demokrati ‘air viktig! 

Urzfràn vad som z’ övrigtframkommit, ¿ir del dessutom myckez‘ angeldget att denna skrivelse 
blir känd. 

Medborgarförslag: 
Att Alvesta kommun utformar § 24 i arbetsordningen för kommunfullmäktige pá ett 
sädant sätt att: 

' allmänhetens frâgestund kan fâ vara, som det antagligen var tänkt, när den 
börj ade ínfóras pâ kommunal nivä, ett ställe där allmänheten under runt 
30 minuter kan fâ ställa frâgor om sâdant som faller inom kommunens 
ansvarsomrâde. 
För att detta skall kunna ske bör inskränkningarna i nuvarande ordning 
tas bort, alltsâ ”pingp0ng momentet” dvs. punkt 4. 

Alvesta den 14 Oktober 2016 

Spâningslandavägen 42 
342 35 Alvesta 
Tel. 0472 — 341 64



Sidan 10 av 12 

Bilaga I. (Fel version, som lades in efter KF 2016-09-27) Lägg märke till texten i huvud och 
fot. 

‘fig’ Alvesra Ti" W I-sommun 
Fiirfatmingssamling 

Kommunfullmfiktige sammamréide 
den l6 december 2014 

23§ 
1. 

24§ 
l. 

25§ 

Reservation” 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren fore den tidpunkt som har fastställts für justering av protokollet. 

Allmänhetens frägestundm 
Allmänheten ska, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige, beredas tillfálle 
att ställa fiägor inom Alvesta kommuns kompetensomräde. 

. l kungörelsen ska anges att”a11méinhetens frägestund” ska förekomma. Uppgift 
härom ska ocksâ tas in i ortstidningarna. 

. Allmänhetens frägestund hálls innan fullmäktige behandlar ärendena enligt 
kungörelsen. 

. Den frägande fär ställa en fräga under högst tre rninuter. Den svarande ska besvara 
frâgan pä en minut. Därefter fâr den som ställt frägan ställa en fôljdfräga under 
högst en minut och den svarande avge ett svar pä hôgst en minut. 

. Under frâgestunden fâr nâgon överläggning inte förekomma. 

. Frägan skall lämnas till presidiet skriftligt innan sammanträdet päböxjas. 
Den sammanlagda tiden for allmänhetens frägestund uppgâr till hôgst trettio 
minuter. 

Medborgarförslag” 
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av nägon 
eller nägra som är folkbokforda i kommunen. 
F örslaget ska märkas med ”Medborgarfdrs1ag” och innehâlla namnfórtydligande, 
adress och telefonnummer. 
Medborgarforslaget lämnas till Kommunstyrelsens kansli. Förslaget kan ocksâ 
lämnas till fixllmäktiges ordförande direkt innan Kommunfullmäktiges sammanträde 
börj ar. 

Förslaget bör utformas sä att det utmynnar i nägon fonn av konkret förslag. Olika 
ämnen fâr inte tas upp i samma medborgarförslag. 
Medborgarförslaget fär inte beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda, eller faller utanför den kommunala kompetensen. Det fär inte heller avse 
ärenden som har odemokratisk, rasistisk eller diskriminerandc innebörd. 
Kommunstyrelsen ska tvâ gänger varje är redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen bör göras pâ fullmäktiges ordinarie sammanträde 
i april och Oktober. 
Medborgarfdrslag ska anmälas pä det kommunfullmäktiges sammanträde som ligger 
nännast i tiden efter fórslagets inlämnande. 

" 4 kap. 22 § kommunallagen M 5 kap. 21 ä och 8 kap. 20 ¿j kommunallagen 
'7 5 kap. 23 § första st p5 och andra stycket kommunallagen 

Förslag — Arbetsurdning for Kommunfullmiiktigu i Alvcsta Kommun
1 0



Sidan 11 av 12 

Bilaga 2. (Den version som nufinns pá hemsidan) 
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Bilagaflj’. "(Den Piandling som jag hade med migpä KF 2016-09-27 och som visar att huvud 
anger Forfaz‘mmgssamlmg", Jämför bilaga 1 .) 

W Alvesta Författningssamling ' 

a“ lsommun ‘Arbetsordning für kommunfifllmfiktige 

' 
f’ I ‚v "a - ‚„ 

l 
f

_ 

eserva ¡on " 
2% 

‘ '- /' 

. 

4””///“"” d?” _.>Z¿.9/;¡’” 
l_ Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

24§. 

reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren fóre den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

_ 

Allmänhetens frägestund" 
Allmänheten ská, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige, beredas tillfälle 
att ställa frâgor om de ärenden som upptagits i kungörelsen. 
I kungörelsen ska anges att ”allmänhetens frâgestund” ska fôrekomma. Uppgift 
härom ska ocksä tas in i ortstidningarna. 

3. Allmänhetens frâgestund hâlls innan fullmäktige behandlar ärendena enligt 
kungôrelsen. 

4. Under frägestunden fär nägon överläggning inte fjrekomma. A 

5. Ordföranden bestämmer efter samräd med vice ordförandena hur frfigestunden ska 
genomföras och lâter kalla de fdrtroendevalda eller anställda hos kommunen som 
behövs fór att lämna upplysningar under den. 

25 § Medborgarférslagm 
‘l. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av nâgon 

eller nägra som är folkbokfôrda i kommunen. 
2. Förslaget ska märkas med ”Medborgarförslag" och innehälla namnförtydligande, 

adress och telefonnummer. A 

3. Medborgarfdrslaget lämnas till Kommunstyrelsens kansli. Förslaget kan ocksä 
lämnas till fullmäktiges ordförande direkt innen Kommunfullmäktiges sammanträde 
bôrjar. 

4. Förslaget bör utformas Sá att det utmynnar i nägon form av konkret förslag. Olika 
ämnen fär inte tas upp i samma medborgarförslag. 

5. Medborgarfdrslaget fär ¡nte beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda, eller faller utanför den kommunalen kompetensen. Det fâr inte heller avse 
ärenden som har odemokratisk, rasistisk eller diskriminerande innebörd. 

6. Kommunstyrelsen ska tvä gânger varje âr redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt, Redovisningen bör göras pä fullmäktiges ordinarie sammanträde 
i april och Oktober. i 

7. Medborgarförslag ska anmälas pâ det kommunfullmäktiges sammanträde som ligger 
närmast i tiden efter förslagets inlämnande. 

8. Medborgarfijrslag föredras av kommunfullméiktiges ordfdrande. Den som lämnat in 
ett medborgarförslag har yttranderätt när ett ärende som väckts pä detta sätt fdredras 
i fullmäktige. 

‘h 4 kap. 22 § kommunallageu H S kap, 21 ë och 8 kap. 20 § kommunallagen 
‘K 5 kap. 23 § fôrsta st p5 och andm sïycket kommunallagen 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2017/085.020 

Anmälan av interpellation från Thomas Öhling (M) till 
ordförande i nämnden för samhällsplanering, angående 
trygghet för resenärer i kollektivtrafiken 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation, daterad den 11 april 2017 

Redogörelse 

Thomas Öhling (M) har i en interpellation till ordförande i nämnden 

för samhällsplanering, Hagart Valtersson (C) ställt frågor angående 

trygghet för resenärer i kollektivtrafiken.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Protokollet ska skickas till  

Thomas Öhling (M) 

Hagart Valtersson (C)  

 

  

22 



 
 

Interpellation till ordförande i nämnden för samhällsplanering, angående 

trygghet för resenärer i kollektivtrafiken 

 

Över nästan hela landet sker en ökning av antalet resor i kollektivtrafiken.  

Kollektivtrafiken skapar värden både för den som reser och för vårt samhälle, och en väl fungerande 

kollektivtrafik bidrar till en positiv utveckling för hela Alvesta kommun. Det skapar också ekonomiska 

förutsättningar för hela kommunen att utvecklas och inte bara i de tätbefolkade delarna. 

Det finns en stor arbetspendling ut från kommunen varje dag samt att många också reser in över 

kommungränsen och har sin arbetsplats här. Man får inte heller glömma att inom kommunen finns 

också en stor arbetspendling. Även andra grupper i kommunen såsom studerande, de som inte har en 

egen bil, funktionsnedsatta och äldre mm använder också kollektivtrafiken. 

Idag finns i kommunen cirka 400 st hållplatslägen och för att minimera olyckor och skapa trygghet är 

det viktigt att busshållplatserna samt anslutande gångvägar är säkra.  

Ett exempel på en busshållplats som omgående behöver ses över, med det finns säkert flera. På 

Lekarydsvägen/Fjärdingsvägen i Alvesta får busspassagerare gå av i vägrenen och det finns inte heller 

någon väl fungerande och säker gånganslutning. 

Därför ställer jag följande frågor: 

- Tycker du att Alvesta kommun tillsammans med Länstrafiken Kronoberg och Trafikverket 

borde inventera och se över att busshållplatserna med anslutande  gångvägar är säkra och 

trygga ur trafiksynpunkt? 

 

- Vad tänker du göra för att busshållplatsen på Lekarydsvägen/Fjärdingsvägen ses över så fort 

som möjligt? 

 

Det ska vara tryggt att åka kollektivt. 

 

 

Den 10 april 2017 

Tomas Öhling (m) 

 

________________________________ 
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Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KF §  Dnr KS 2014/532.113  

Val av ordinarie ledamöter (KD) och (V) samt ersättare (V) i 
kommunfullmäktiges valberedning   

Beslutsunderlag 

1. Protokoll från valberedningen.. 

2. Protokoll från kommunfullmäktige, § 21, datera den 14 mars 2017 

3. Protokoll från valberedningen, § 6, den 14 mars 2017 

Redogörelse 

Christer Brincner (KD) har av kommunfullmäktige den 14 mars i § 21 

valts in som ordinarie ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.  

Kommunfullmäktige ska därmed utse ny ersätter (KD) i 

kommunfullmäktiges valberedning  

Beredning 

VB   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse ..som ny ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning.  

Protokollet ska skickas till  

Personalavdelningen 

Valberedningen    

Kristdemokraterna 

 

   



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-05-02 1(1) 

Kommunfullmäktige 
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KF §  Dnr KS 2016/115.113  

Entledigande av ersättare (S) i omsorgsnämnden   

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll..  

2. Protokoll från kommunfullmäktige, § 16, daterat den 14 mars 2017 

3. Valberedningens protokoll § 1, den 14 mars 2017 

4. Entledigande, daterat den 23 februari 2017 

Redogörelse   

Frida Christensen (S) har den 13 mars 2017 i § 16 entledigats från sitt 

uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige 

beslutade i § 16 den 14 mars att lämna ärendet om val av ersättare (S) 

till omsorgsnämnden vakant till nästa sammanträde.  

Beredning 

VB § 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse .. som ny ersättare i 

omsorgsnämnden.  

Protokollet ska skickas till 

Omsorgsnämnden 

Socialdemokraterna  

Personalavdelningen  

 

  23b 


	1. Dagordning 
	3. Allmänhetens frågesund 
	4. Anmälan av medborgarförslag och motioner 
	5. Information från ordföranden 
	6. Aktuellt från revisorerna 
	7. Revisionsberättelse för Alvesta kommun 2016 och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
	8. Årsredovisning 2016 för Alvesta kommun 
	9. Årsredovinisng för de kommunalägda bolagen 2016
	Namnlös
	10. årsredovisning och revisionsberättelse för Värends räddningstjänstföbund för år 2016
	11. Beslut om entréavgift för Vislandabadet 
	12. Beslut om startbesked för Orrakullens verksamhetsområde 
	13. Utredning om rätten att lämna medborgarförslag i Alvesta kommun 
	14. Redovisning från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
	15. Redovisning av ej obesvarade motioner och medborgarförslag 
	16. Besvarande av medborgarförslag angående trafiksituationne vid förskolan i Slätthög 
	17. Besvarande av medborgarförslag angående " Stoppa Gemlaracet"
	18. Besvarande av medborgaförslag angående Horgenäs 1:6
	19. Besvarande av medborgaförslag gällande tillgänglighet av handlingar och protokoll på Alvesta bibliotek 
	20. Besvarande av medborgaförslag angående kontroll av uppgifter och information på Alvesta kommuns hemsida 
	21. Besvarande av medborgaförslag angående § 24 i kommunfullmäktiges arbetsordning
	22. Anmälan av interpellation angående trygghet för resenärer i kollektivtrafiken 
	23. Val och entlediganden 



