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Utskicksdatum 

2021-09-27 

 

  

 

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. 

Tid  Tisdag den 28 september 2021 kl. 14:00 
Plats Digitalt möte via Teams 
 
Ledamöter 
Per Ribacke (S) 
Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Edina Maslac (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Anita Lindstedt (S) 
Robert Olesen (S) 
Martina Holmkvist Lundström (S) 
Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande 
Lavinia Strömberg (S) 
Peter Johansson (S) 
Sofie Årdh (S) 
Otto Berglund (S) 
Linda Gustavsson (S) 
Thomas Haraldsson (C) 
Cristina Haraldsson (C) 
Hagart Valtersson (C), Ordförande 
Heléne Andersson (C) 
Jonas Engkvist (C) 
Monica Pihl (C) 
Sven Sunesson (C) 
Hans Svensson (V) 
Björn Nilsson (V) 
Hanna Evelyndotter (MP) 
Thomas Johnsson (M) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Björn Tisjö (M) 
Matz Athley (M) 
Helén Gustavsson (M) 
Tomas Öhling (M) 
Gunilla Gustafson (M) 
Niclas Salomonsson (M) 
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
Veronika Kobak (M) 
Christer Brincner (KD) 
Sten-Åke Carlsson (KD) 
Ulf Larsson (L) 
David Kristiansson (SD) 
Oskar Andersson (SD) 
Nellie Nieminen (SD) 
Annette Lindström (-) 
Yvonne Erlandsson (SD) 
Robin Berg (SD) 
Ulf Gustafsson (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Flor de Maria Ticeran Vela (AA) 
Anders Sandgren (AA) 
Jan Franzén (AA) 

Ersättare 
Mats Martinsson (S) 
Lisbeth Holmqvist (S) 
Torbjörn Svensson (S) 
Rose-Marie Larsson (S) 
Peter Öhman-Danforth (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Daniel Larsson (S) 
Andreas Nilsson (C) 
David Johansson (C) 
Nina Rydström (C) 
Sven-Åke Berggren (C) 
Janna Tisjö (V) 
Fredrik Jakobsson (V) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Robert Öström (MP) 
John-Erik Pettersson (M) 
Kajsa Sivertsson (M) 
Kia Johnsson (M) 
Katarina Tuneskog (M) 
Anders Malmqvist (M) 
Karl-Johan Kronström (KD) 
Bengt Kronström (KD) 
Tim Kamfjord-Karlsson (L) 
Britta Bünger (L) 
Jens Arnebert (SD) 
Fredrik Jonsson (-) 
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) 
Mikael Nilsson (AA) 
Jan Johansson (AA) 

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren eller genom att ringa 0472-150 00 så att 
ersättare kan kallas i ditt ställe.  
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Förteckning över Kommunfullmäktiges ärenden den 28 september 2021 kl. 
14:00 

 

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 34978  

 

2. 1
. 

Val av justerare och tid för justering 
Dnr 34979  

 

3. 1
. 

Fastställande av dagordning 
Dnr 32195  

 

4. 1
. 

Allmänhetens frågestund 
Dnr 31534  

 

5. 1
. 

Information från kommunfullmäktiges ordförande 
Dnr 2021-00018 000 

 

6. 1
. 

Firande av Alvesta kommun 50 år 
Dnr 36978  

 

7. 1
. 

Aktuellt från revisorerna 
Dnr 2021-00019 000 

 

8. 1
. 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per juni 2021 
Dnr 2021-00284 700 

 

9. 1
. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 2020 
Dnr 2021-00233 040 

 

10. 1
. 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022 
Dnr 2021-00285 000 

 

11. 1
. 

Återrapportering av partistöd för år 2020 
Dnr 2021-00135 104 

 

12. 1
. 

Reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling AB  
Dnr 2021-00283 003 

 

13. 1
. 

Enkel fråga från Nellie Nieminen (SD) till Lars-Olof Petersson (S) om plombering av lägenheter på 
äldreboendena Furuliden och Torsgården 
Dnr 2021-00338 735 
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Förteckning över Kommunfullmäktiges ärenden den 28 september 2021 kl. 
14:00 

 

14. 1
. 

Svar på motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller del av tolkkostnaden 
Dnr 2020-00413 135 

 

15. 1
. 

Svar på motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta 
Dnr 2020-00367 315 

 

16. 1
. 

Avskrivning av motion (-) om att oppositionsråd ska upphöra 
Dnr 2021-00160 000 

 

17. 1
. 

Anmälan av motion (-) om att redovisa kostnader för kommunala verksamheter som  

styrs av lagkrav 
Dnr 2021-00297 040 

 

18. 1
. 

Anmälan av motion (-) om sänkning av kommunalskatt för pensionärer 
Dnr 2021-00298 024 

 

19. 1
. 

Anmälan av motion (M) om ödeshusinventering för en levande landsbygd 
Dnr 2021-00337 000 

 

20. 1
. 

Begäran om entledigande från Annica Fridell (AA) som ersättare i omsorgsnämnden 
Dnr 2021-00321 000 

 

21. 1
. 

Begäran om entledigande från Annika Svensson (AA) som ersättare i utbildningsnämnden 
Dnr 2021-00322 000 

 

 
Hagart Valtersson 
ordförande 

Therese Löfqvist 
kommunsekreterare 

 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
 

Skrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-07-14 
Diarienummer  

NAL2021 00023 700 

 

 

 

 
  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Enligt 16 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 nämnden för arbete 
och lärande kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till 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 juli 2021: 

 

Man/ 
kvinna 

Typ av bistånd  Beslutsdatum Erbjuden men 
tackat nej 

Verkställt 

 

Kvinna 9 § LSS 2020-07-20   

Man SoL Kontaktperson 2020-12-17   

Kvinna SoL Boendestöd 2020-08-14   

Man SoL Boendestöd 2020-11-25 2021-05-03  

Man SoL 
Dagverksamhet/sysselsättning  

2020-11-25 2021-05-03  

Man Öppenvårdsverksamhet 2021-02-12   

Kvinna SoL Boendestöd 2020-12-09  Avslutat 
2021-06-07 

Kvinna SoL Kontaktperson 2021-01-19  Verkställt 
2021-06-01 

Kvinna  SoL Kontaktperson 2020-10-27  Avslutat 
2021-05-31 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-09-14 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 121 Dnr 2021-00233 040 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta kommuns del  

1. godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2020 

2. bevilja ledamöterna i direktionen för förbundet ansvarsfrihet för år 2020.  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2020 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara 
huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB 
som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.  

Verksamhetsåret för Familjerådgivningen kom, som för samhället i övrigt, att 
präglas av den pågående Coronapandemin. Glädjande är dock att smittan inte har 
drabbat verksamhetens medarbetare direkt. En viss påverkan genom lägre 
efterfrågan och därmed ett lägre antal genomförda samtal kan dock konstateras. 
Under hösten 2020 övergick verksamheten till att så långt som möjligt erbjuda 
digitala, samtal vilket innebar att prestationen ökade under det tredje tertialet  

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Familjerådgivningen 
redovisar för verksamhetsåret 2020 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger 
stabilitet till VoB:s organisation som helhet.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 92, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-05-25 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-06-01  

Beslutet skickas till 

VoB Kronoberg 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 92 Dnr 2021-00233 040 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige beslutar 
att för Alvesta kommuns del:  

1. godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2020 

2. bevilja ledamöterna i direktionen för förbundet ansvarsfrihet för år 2020.  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2020 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara 
huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB 
som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.  

Verksamhetsåret för Familjerådgivningen kom, som för samhället i övrigt, att 
präglas av den pågående Coronapandemin. Glädjande är dock att smittan inte har 
drabbat verksamhetens medarbetare direkt. En viss påverkan genom lägre 
efterfrågan och därmed ett lägre antal genomförda samtal kan dock konstateras. 
Under hösten 2020 övergick verksamheten till att så långt som möjligt erbjuda 
digitala, samtal vilket innebar att prestationen ökade under det tredje tertialet  

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Familjerådgivningen 
redovisar för verksamhetsåret 2020 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger 
stabilitet till VoB:s organisation som helhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-12 

Årsredovisning för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-05-25 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-06-01  

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-08-12 
Referens 

KS 2021-00233 040  

 

 

 

 
  

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB 
Kronoberg 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta kommuns del  

1. godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2020 

2. bevilja ledamöterna i direktionen för förbundet ansvarsfrihet för år 2020.  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2020 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
 
Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara 
huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB 
som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.  

Verksamhetsåret för Familjerådgivningen kom, som för samhället i övrigt, att 
präglas av den pågående Coronapandemin. Glädjande är dock att smittan inte har 
drabbat verksamhetens medarbetare direkt. En viss påverkan genom lägre 
efterfrågan och därmed ett lägre antal genomförda samtal kan dock konstateras. 
Under hösten 2020 övergick verksamheten till att så långt som möjligt erbjuda 
digitala, samtal vilket innebar att prestationen ökade under det tredje tertialet  

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Familjerådgivningen 
redovisar för verksamhetsåret 2020 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger 
stabilitet till VoB:s organisation som helhet.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-05-25 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-06-01  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 



 
Datum 

2021-08-12 
Referens 

KS 2021-00233 040  
Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg 
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I

2021-05-17

Kommunfullmäktige

Översänder  härmed  VoB  Kronobergs  årsredovisning  och  revisionsberättelse  för
2020.

Medlemskommunerna  har  utsett  fyra  gemensamma  revisorer  utifrån  vad  VoB
Kronobergs  förbundsordning  anger.

Beslut  om  ansvarsfrihet  för  VoB's  direktion  skall  dock  fattas  av  varje
medlemskommuns  kommunfullmäktige.

För  VoB  Kronoberg

iels  Elvhammar

Postadress  Besöksadress

VoB  Kronoberg

Norra  Järnvägsgatan  4

352  36 Växjö

Telefon

0470-78  18  20 (växel)

Telefax

0470-72  88 00

E-post

gun.hartman@vob.se

Webbplats

http://www.vob.se

Organisationsnummei

222000-0687



T.....Engine  Documenl  E-Sign  ID: A36755'lB-45C8-4468-845E-64AEF5COA4CD.  Page  1 of 17.

Kronoberg

T:zn%nyint.  [  s:gninz

VOB  KRONOBERG

o

ARSREDOVISNING

2020



T::.i..Engine  E-8ignin1

ARSREDOVISNING  VOB  KRONOBERG  2020

INNEHÅLLSFöRTECKNING

DIREKTION  OCH REVISORER

TILLBAKABLICK  PÅ 2020

FöRV  ALTNlNGSBERÄn'ELSE

RESULT  ATRÄKNING

BALANSRÄKNING

DRIFTREDOVISNING

KONCERNREDOVISNING  (SAMMANSTÄLLD)

Bilaga:  Statistik

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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DIREKTION  OCH REVISORER

(Valda  för  tiden  2019  t o m 2022)

ORDINARIE

LEDAMöTER

Oliver  Rosengren  (M)

Magnus  Carlberg  (S)

Monica  Widnemark  (S)

Sebastian  Ohlsson  (S)

Bo Ederström  (M)

Sven  Jansson  (C)

Lars-Erik  Hammarström  (S)

Marie  Rosenqvist  (M)

ERSÄTT  ARE

Tomas  Thornell  (S)

Maria  Petersen  (C)

Angelica  Karlsson  (C)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Håkan  Bengtsson  (S)

Kenneth  Cederfelt  (S)

Carl  Krekola  (M)

Lars Ingvert  (S)

REVISORER

Carl  Geijer  (M)

Ingemar  Almkvist  (S)

Örjan  Davoust  (M)

Eva Isaksson  (S)

Ulf  Fjeld  (AA)

Revisorsersättare:

Kerstin  Petersson  (C)

KOMMUN

Växjö

Älmhult

Lessebo

Markaryd

Alvesta

Tingsryd

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020

2

KOMMUN

Växjö

Tingsryd

Lessebo

Alvesta

Ljungby

Markaryd

Uppvidinge

Älmhult
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TILLBAKABLICK  PÅ 2020

Ändamålet med VoB Kronoberg  är att,  för  Kronobergs  läns kommuner,  vara huvudman  för  hem för  vård

eller  boende  för  barn, ungdomar,  familjer  och missbrukare.  VoB Kronoberg  fullgör  till  största  delen  sitt

uppdrag  via VoB Syd AB som till  hälften  ägs av VoB Kronoberg.  Verksamhetsmässigt  driver

kommunalförbundet  endast  Familjerådgivningen  i VoB Kronoberg.

Verksamhetsåret  för  Familjerådgivningen  kom,  som för  samhälleti  övrigt,  att präglas  av den pågående

Coronapandemin.  Glädjande  är dock  att  smittan  inte  har drabbat  verksamhetens  medarbetare  direkt.  En

viss påverkan  genom  lägre efterfrågan  och därmed  ett  lägre antal  genomförda  samtal  kan dock

konstateras.  Under  hösten  2020  övergickverksamheten  till  att  så långt  som möjigt  erbjuda  digitala,

samtal  vilket  innebar  att prestationen  ökade  under  det  tredje  tertialet.

Genom  ett kontinuerligt  utvecklingsarbete  som syftar  till  att höja famiIjerådgivningens  kvalitå  och

tillgänglighet, tar VoB KronoberB  ansvar  för  att  tillgodose  medlemskommunernas  behov  och att  avsatta

medel  förvaltas  så effektivt  som möjligt.  Den ekonomiska  situationen  för  VoB Kronoberg  är fortsatt  god.

FamiJerådgivningen  redovisar  för  verksamhetsåret  2020 ett  positivt  ekonomiskt  resultat.  Efter  tidigare

år av överskott  har verksamheten  byggt  upp en ekonomisk  buffert  vilket  ger stabilitet  till  VoB:s

organisation  som helhet.

VoB Kronoberg  äger  aktieri  VoB Syd AB till ett  värde  av 4 000 tkr.  Aktiviteterna  under  året  har

koncentrerats  på ägarskapet  i VoB Syd AB och att direktionens  ledamöter  i VoB Syds styrelse  har

upprätthållit  en dialog  med direktionens  övriga  ledamöter.

VoB:s  direktion  och VD riktar  ett  varmt  tack  till  medlemskommunerna,  den egna personalen,  VoB Syd AB

och till övriga  samarbetspartners  under  2020.

Växjö  den 7 april  2021

Oliver  Rosengren Niels Elvhammar

Ordförande VD

VoB  Kronoberg,  Bokslut  2020
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FöRVALTNINGSBERÄTTELSE

PERSONAL

Verksamheten  har under  perioden  haft  tre medarbetare  som samtliga  arbetar  på deltid.  Det totala

antalet  tjänster  är som tidigare  ;,ss.  Under  perioden  har en medarbetare  varit  sjukskriven,  inledningsvis

på heltid  och därefter  på del av sin tjänst.  En av medarbetarna  avslutade  sin tjänst  under  september.  Ny

medarbetare  tillträdde  i november.  Under  året  har extern  konsult  använts  i verksamheten.  Denna

kostnad  belastar  posten  övriga  kostnader  och inte personalkostnader  vilket  förklarar  awikelsen  mot

budget  för  dessa kostnader  enligt  vad som framgår  nedan.

Den tidvis  lägre bemanningen  har endast  i begränsad  uträckning  påverkat  verksamhetens  prestation

avseende  väntetider  och antal genomförda  samtal  eftersom  den konsult  som anlitats  har kunnat

tjänstgöra  när verksamheten  haft behov  av detta.  Detta har skapat  en god flexibilitet  samtidigt  som de

ekonomiska  ramarna  har kunnat  hållas med god marginal.

Under  2020 har VoB Kronoberg  köpt VD, ekonomichef,  lönehantering  och IT-service  via VoB Syd AB.

Företagshälsovård  tillhandahålls  genom  avtal  med Hälsoforum  AB i Växjö.

FAMluERADGIVNlNG

Antal  samtal

Antalet  samtal  under  året  var  totalt  889 vilket  är färre  än under  föregående  år (1068  under  2019,  1092

2018,  1088  2017,  1047  2016, 882 2015).  2 samtal  gavs till  familjer  utanför  länet.  Varje  parsamtal

beräknas  ta ungefär  två timmar  inklusive  förberedelse  och efterarbete.  Bilaga: Antal  samtal  per

kommun.

Antalet  påbörjade  ärenden  under  året  minskade  också något  och uppgick  till  totalt  269 (281).

Såväl antalet  ärenden  som antalet  samtal  är således  färre  jämfört  med föregående  år. Främsta  orsaken

till  nedgången  är att pandemin  initialt  ledde  till  en lägre efterfrågan  samt  att  många  par och individer

lämnade  återbud  med kort  varsel. Verksamheten  erbjuder  sedan  hösten  2020 samtal  via video,  vilket

ökat  efterfrågan  och minskat  antalet  återbud.

Utåtriktat  arbete

Som ett led i det  utåtriktade  arbetet  har familjerådgivarna  haft  kontakter  med bland  annat

familjecentraler,  vårdcentraler,  socialtjänsten  i medlemskommunerna  samt  med verksamheten

"Familjefrid".  På grund  av pandemin  har dessa kontakter  skett  genom  telefonsamtal  och videomöten.

MÄTBARA  MÅL

1. Väntetider:

- Mål:  100  % av de kunder  som äri  behov  av akut  tid  skall erbjudas  en första  tid inom  2 veckor.

g4:  Samtliga  kunder  som uttryckt  behov  av akut  karaktär  har erbjudits  en första  tid inom  2

VoB  Kronoberg,  Bokslut  2020
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veckor.  Målet  uppnås.

Mål:  Minst  90 % av övriga  kunder  skall  erbjudas  en tid  inom  4 veckor:

g.  98 % av kunderna  har  erbjudits  tid  inom  4 veckor.  Övriga  har  erbjudits  tid  inom  6 veckor.

Målet  uppnås.

Kommentar:  Noterbart  är att  målen  avseende  väntetider  nås trots  att  verksamheten  haft  lägre

bemanning  än normalt  till  följd  av sjukfrånvaro.  Periodvis  lägre  efterfrågan  har  bidragit  till  att

längre  väntetider  har  kunnat  undvikas.  Vidare  har  anlitandet  av bemanningskonsult  inburit  att

nyanmälda  pari  de flesta  fall  har  kunnat  tas emot  och erbjudits  samtal  relativt  omgående.

Utfallet visar att de reviderade nyckeltalen ligger på en nivå som motsvarar famiJerådgivningens
funktion  och uppdrag  och som  är möjiga  att  uppnå.

2. Kundenkäter

Mål:  Samtliga  kunder  skall  efter  avslutat  uppdrag  erbjudas  möjlighet  att  svara  på en enkät

rörande  deras  upplevelse  av insatsen.  Utfallet  av samtliga  inkomna  enkäter  sammanställs  i

samband  med  årsbokslut.  Målet  är en svarsfrekvens  om 60 %:

. 58 enkäter  har  genomförts  under  perioden,  vilket  motsvarar  en svarsfrekvens  om cirka  22

%. Målet  uppnås  inte.

Kommentar:  Den låga svarsfrekvensen  och det  omfattande  bortfallet  förklaras  delvis  av att

övergången  till  digitala  samtal  innebär  att  enkätsvar  inte  kan inlämnas  anonymt,  vilket  är en

given  förutsättning.  Vidare  hänger  svårigheten  med  att  få in enkäter  samman  med  att  det  i en

relativt  stor  andel  av ärendena  är en öppen  fråga  om paret  eller  individen  önskar  fortsätta

kontakten  med  familjerådgivningen  eller  inte.  Om paret  efter  en tids  betänketid  väljer  att  inte

fortsätta  ges inte någon möjlighet till enkätuppföJning. För verksamhetsåret 2021 har
verksamheten  övergått  till  att  genomföra  enkätutvärdering  efter  andra  samtalet,  dvs när

insatsen  oftast  fortfarande  pågår,  i stället  för  att  vänta  till  det  sista  samtalet.  Bedömningen  är

att  detta  kommer  ge förutsättningar  att  öka svarsfrekvensen.  Dock  kan noteras  att  den  fortsatta

pandemin  och användandet  av videosamtal  även  kommer  att  påverka  utfallet  under  2021.

Genomsnittligt  utfall  på respektive  enkätfråga  2020  (skala  1-5):

1.Tillgänglighet  gällande  telefontider  hos famiIjerådgivningen?

Genomsnittligt  omdöme  4,33

2.Möjigheten  att  inom  rimlig  tid  få inbokat  ett  första  samtal?

Genomsnittligt  omdöme  4,62

3.Hur  upplevde  du samtalen  med  familjerådgivaren?

Genomsnittligt  omdöme  4,71

4.1 vilken grad anser du att fami5erådgivningen varit till hjälp i din situation?
Genomsnittligt  omdöme  4,12

Det genomsnittliga utfallet avseende samtliga fråHor är 4,44 (4,45) på 5-gradig skala, vilket
bedöms  vara  ett  mycket  positivt  utfall.

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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3. Beläggningsgrad:

Mål:  Beläggningsgraden  vid Familjerådgivningen  skall  var  minst  75 %, vilket  motsvarar  454  genomförda

samtal  per  år och heltidstjänst  (totalt  1158  samtal  på 2,55  tjänster).

.Antalet  samtal  under  2020  var  totalt  889  (1068).  Målet  uppnås  inte

Kommentar:  Främsta  orsaken  till det  förhållandevis  svaga utfallet  är, som nämnts  ovan,  att  pandemin

initialt  ledde  till  en lägre  efterfrågan  samt  åtskilliga  återbud  med  kort  varsel.

EKONOMI

Årets  resultat  visar  på ett  överskott  om 488  tkr  (269  tkr,  2019).  Eget kapital  uppgår  till  1l  887  tkr  (11 399

tkr  2019)  och likvida  medel/bank  8 021  tkr  (7 562  tkr  2019).

Efterfrågan  på FamiIjerådgivningens  tjänster  har  under  2020  varit  fortsatt  god även  om den under  våren

påverkades  av pandemiutbrottet.  Intäkterna  avseende  besöksavgifter  är 172  tkr  vilket  skall  jämföras

med  utfallet  2019  som  var  191  tkr.  De gemensamma  kommunala  avgifterna  har  räknats  upp  med  årets

index  2,62  %.

Den främsta förklaringen  till den positiva awikelsen  i ekonomiskt  resultat,  jämfört  med  vad som  var

planerat, är lägre personalkostnader  till föJd av periodvis lägre bemanning på grund av sjukfrånvaro,
enligt  vad  som beskrivits  ovan.

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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RESULTATRÄKNING  ( tkr  )

2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens  intäkter

Verksamhetens  intäkter,  not  I

Övriga  rörelseintäkter,  not  2

Summa  rörelsens  intäkter

2 721

19

2740

2 675

8

2 683

Rörelsens  kostnader

Övriga  kostnader

Personalkostnader,  not  3

Summa  rörelsens  kostnader

- 877

-1 375

-2 252

- 739

-1 675

-2414

Rörelseresultat 488 269

Resultat  från  finansiella  poster

Ränteintäkter

Resultat  efter  finansiella  poster

o

488

o

269

ÅRETS  RESULT  AT 488 269

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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BALANSRÄKNING  ( tkr )

TILLGÅNGAR

AnIäggningstiIIgångar

Finansiella  anIäggningstiIIgångar

Aktier,  not  4

Summa  anIäggningstiIIgångar

OmsättningstiIIgångar

Fordringar,  not  5

Bank,  kassa,  not  6

Summa  omsättningstiIlgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Eget  kapital  not  7

Vid  räkenskapsårets  ingång

Årets  resultat

Vid  räkenskapsårets  utgång

SKULDER

Kortfristiga  skulder,  not  8

SUMMA  SKULDER

OCH  EGET  KAPIT  AL

ANSV  ARSFöRBINDELSE

ST  ÄLLDA  SÄKERHETER

Balanslikviditet

Soliditet

2020-12-31

4 000

4 000

122

8 021

8143

12143

1l  399

488

11 887

256

12143

Inga

31 ,8

98%

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020

2019-12-31

4 000

4 000

I 44

7 562

7 706

11706

11 130

269

Il  399

307

Il  706

Inga

25,1

97%
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VoB Kronoberg  222000-0687

not  I Intäkter 2020 2019

Besöksavgifter

Kommunala  avgiffer  till VoB  Kronoberg

172

2 549

2 72"1

191

2 484

2 675

not  2 Övriga  rörelseintäkter

Ersättning  från  FK 19

19

8

8

not  3 Anställda  och  personalkostnader

Medelantalet  anställda

Män

Kvinnor

Totalt

2

I

3

1

3

4

Löner,  andra  ersättningar  och  sociala  kostnader

Direktionen

Övriga  anställda

Sociala  kostnader

Personalkostnader

58

1 059

2 58

1 375

83

1 251

342

1 676

(varav  pensionskostnader) 75 85

Not  4  Aktier

4000  aktier  i VoB  Syd  AB 556650-4204

Ackumulerade  anskaffningsvärde:

Vid årets  början

Redovisat  värde  vid  årets  slut

4 000

4 000

4 000

4 000

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020

Tt...imEngine  Documenl  E-8ign  ID: A36755'IB-45C8-4468-845E-64AEF5COA4CD.  Page  10 of 17.



T:  :u'.iEnginti  E-Signit')

VoB Kronoberg  222000-0687

Not  5 Fordringar

Övriga  kortfristiga  fordringar

Ingående  mervärdesskatt

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

2020

42

28

52

122

2019

22

49

73

144

not  6 Kassa  och  bank

Bankkonto  SEB

Placeringskonto  SEB

Handkassor  konto  SEB

4 018

4 000

3

8 021

3 559

4 000

3

7 562

not  7 Eget  kapital

Vid  räkenskapsårets  ingång

Årets  resultat

Vid  räkenskapsårets  utgång

11 399

488

1l  887

11130

269

11 399

not  8 Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skuld  Koncernföretag

Arbetsgivaravgiff

Personalskatt

Särskild  löneskatt  pensionskostnader

Upplupna  löner

Upplupna  Sociala  avgifter

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

17

49

41

38

15

11

3

82

256

89

48

31

25

16

11

3

84

307

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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VoB  Kronoberg  222000-0687

DRIFTSREDOVISNING  ( tkr  )

2020-01-01  - 2020-12-31

Resultatenhet

DIREKTIONEN

Utfall Budget

INT  ÄKTER

Ersättning  gemensam  verksamhet 274

274

274

274

KOSTNADER

Andra  omkostnader

Kostnader  förtroendevalda

145

58

203

169

150

319

FINANSIELLA  INT  ÄKT/KOSTNAD

Ränteintäkter

Räntekostnader

NETTO 71

FAMILJERÅDGIVNING

INT  ÄKTER

Besöksavgifter

Ersättning  gemensam  verksamhet

Övriga  ersättningar

KOSTNADER

Andra  omkostnader

Personalkostnader

NETTO

172

2 275

19

2 466

- 732

- I 317

- 2 049

417

200

2 275

2 475

529

I 946

2 475

ÅRETS  RESULT  AT 488

VoB Kronoberg  , Bokslut  2020

Avvikelse

24

92

116

71

28

203

629

426

417

488
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Värderings-  och  avskrivningsprinciper

Generellt  gäller  de regler  som  anges  i den  kommunala  redovisningslagen  och  de

rekommendationer  som  utgivits.  OmsättningstiIIgångar  tas upp  till det  lägsta  av

anskaffningsvärdet  och  det  verkliga  värdet.  Fordringar  värderas  till det

belopp  de beräknas  inflyta.

Inköp  av inventarier  understigande  O,5 prisbasbelopp  kostnadsförs.  Inventarier

med  ett anskaffningsvärde  över  O,5 prisbasbelopp  avskrivs  på 3-5 år.

Skulder  tas upp  till det  faktiska  värdet  av kända  skulder.

Växjö  den  10 maj  202a1

Oliver  Rosengren Monica  Widnemark Sebastian  Ohlsson

Bo Ederström Sven  Jansson Magnus  Carlberg

Lars-Erik  Hammarström Marie  Rosenqvist

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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SAMMANSTÄLLD  REDOVISNING  ( tkr  )

2020-12-31

Verksamhetens  intäkter  externt

moderbolag  (VoB  Kronoberg)

dotterbolag  ( VoB  Syd  AB)

Summa  intäkter

Rörelsens  kostnader

Kostnader  externt

modetbolag  (VoB  Kronoberg)

dotterbolag  (VoB  Syd  AB)

Summa  kostnader

Planenliga  avskrivningar

NETTOKOSTNADER

Finansiella  intäkter

Finansiella  kostnader

Summa  finansiella  poster

Res  e finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Skatt  på årets  resultat

ÅRETS  RESULT  AT

RESULT  ATRÄKNING

VoB  Kronobergs  deli

VoB  Kronoberg  VoB  Syd  AB  50%

2 740  48 991

0 260

0 0

2 740  49 250

-1 733

o

- 519

-2 262

488

o

o

o

488

o

o

4B8

-48 336

o

o

-46 336

-677

2 237

185

-1

185

2 422

- 645

- 389

1388

Sammanställd  Elimineringar  Sammanställd

51731  51731

280  -260  0

0 g

51 990  -260  51 731

- 4B 069

o

- 519  260

-48 588  260

-677

2 725

185

-1

185

2 910

- 645

- 389

i 876

845

138

783

- 48 D69

o

- 260

-48 329

-B77

o

2 725

185

-1

i85

2 910

o

-250

2 859

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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SAMMANSTÄLLD  REDOVISNING

2020-12-31

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Immateriella  och  materiella  anIäggningstiIIgångar

Byggnader

Förbättringsutgifter  på annans  fastighet

Inventarier,  bilar

Finansiella  anIäggningstiIIgångar

Aktier  i VoB  Syd  AB

Aktieägartillskott  villkorat  i VoB  Syd  AB

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  anIäggningstiIIgångar

0msättningstiIIgångar

Kundfordringar

Övriga  fordringar

Ingående  mervärdeskatt

Rorutbetalda  kostnader  intäkter

Fordran  moderbolag  ( VoB  Kronoberg)

dotterbolag  ( VoB  Syd  AB)

Bank

Summa  omsättningstiIIgångar

SuMMA  TILLGÅNGAR

VoB  Kronobergs

deli  VoB  Syd  AB

VoB  Kronoberg  50'Xo

o

o

o

4 000

o

o

4 000

8143

12143

2 091

856

791

18 695

22 433

4157

171

o

1 284

2 5

o

22 692

28 328

50 760

Sammanställd  Elimineringar Total

2 091

856

791

4 000

o

i s sgs

26 433

4157

213

28

1 336

2 5

o

3 0 713

36 471

o

62 903

2 091

856

791

-4 000

-4 000

o

o

18 695

22 433

-25

4 157

213

28

1 336

o

o

30 713

-25

-4 026

36 446

58 879
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EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital  Not  I

Aktiekapital

Eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Obeskattade  reserver

Koföristiga  skulder

Leverantörskulder

llppskjuten  skatteskuld

Övriga  skulder

llpplupna  kostnader  och  förutbetalda

Skatt  arbetsgivaravgift,  personalskatt

Skuld  moderbolag  (VoB  Kronoberg)

dotterbolag  (VoB  Syd  AB)

Summa  kortfristiga  skulder

SLIMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Not  1 VoB  Kronoberg  äger  50%  av  aktierna

i VoB  Syd  AB (4  000  aktier)

VoB  Kronobergs

deli  VoB  Syd  AB

VoB  Kronoberg  5C)'/o Sammanställd  Elimineringar Total

o

11 399

o

488

1l  887

4 000

o

32 081

1 388

37 469

8 390

4 000

i1 399

32 081

1 876

49 366

8 390

-4 000

5 E112

783

2 595

o

172'11

32 081

2 659

51 950

-8 390

17

o

29

82

79

o

49

256

-12143

1 045

4

2 717

1136

o

o

4 902

60 760

1 062

o

33

2 799

1 215

o

49

5158

62 903

I 795

1 062

1 795

33

2 799

1215

o

25

6 928

-4 025 58 879
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T.-...1.,I...  D.........I  E-Slgn  ID A)87551  E-I5C&4468i5E-64AEF5COAICD  %gs  !  8 al 17



Signalures  for  documenl  wilh  ID. A36755

Sebasdå Olssoh
Sebastian  Olsson

E-mail:  sebastian.oIssonöaIvesta.se

Role:  Ordförande

202i-05-10  18:58  CEST

E-mail: magnus.carIberg@tingsryd.se
2021-05-11  08:58  CEST

Lts-ErYA Hawtwtarsaträwt
Lars-Erik  Hammarström

E-mail: Iars-erik.hammarstrom@uppvidinge.se
2021-05-1510:44  CEST

Moscr,a vJ*eyvtan
Monica  Widnemark

E-mail:  monica.widnemark(Iessebo.se

Role:  LEDAMOT

2021-05-1513:26  CEST

TeamEngine  Documenl  E-Sign  ID: A367551  B-45(



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-14 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 126 Dnr 2021-00285 000 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
sammanträdesplan för år 2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2021, mål och budget 2023 med plan 2024-2025 samt 
delårsrapport per augusti 2022. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej. 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att decembersammanträdet flyttas till tisdag istället för 
måndag.         

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt Lars-Olof Franzéns (AA) 
ändringsyrkande. 
Ordföranden beslutar att hantera det i två steg. Först fastställer ordföranden att det 
finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. Sedan ställer ordföranden proposition på Lars-
Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskickat beslut.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 97, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till sammanträdesplan för år 2022, 2021-08-20 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-14 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 97 Dnr 2021-00285 000 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
anta förslag till sammanträdesplan för år 2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2021, mål och budget 2023 med plan 2024-2025 samt 
delårsrapport per augusti 2022. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej. 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på ändring av decembermötet från måndag till tisdag. 

Per Ribacke (S) yrkar avslag på Franzéns ändringsyrkande.     

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag; utskickat förslag till beslut samt Lars-
Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med det utskickade förslaget.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-20 

Utkast till sammanträdesplan för år 2022, 2021-08-20 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-08-19 
Referens 

KS 2021-00285 000  

 

 

 

 
  

Förslag till sammanträdesplan för år 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för år 2022.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2021, mål och budget 2023 med plan 2024-2025 samt 
delårsrapport per augusti 2022. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej.  

 

Konsekvensanalys 

En konsekvensanalys behövs inte då sammanträdesplanen är en grundläggande 
tidsplan för beredning av ärenden. 

Beslutsunderlag 

Utkast till sammanträdesplan för år 2022, 2021-08-20  

 
 

Sofie Thor 
Kanslichef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 



Sammanträdesplan för Alvesta kommun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari -23 

1 
Nyårsdagen KS   

Söndag och 1:a 
maj 

    Lördag   
Söndag och 
Nyårsdagen 

2 Söndag   Lördag   Lördag   Söndag    

3    Söndag KF 1b)  Söndag  Lördag   Lördag  

4      Lördag   Söndag KS 3b)  Söndag  

5 
 Lördag Lördag   

Söndag och 
nationaldagen 

    
Lördag och alla 

helgons dag 
  

6 Trettondag jul Söndag Söndag     Lördag   Söndag  Trettondag jul 

7     Lördag KS 2) 8b)  Söndag     Lördag 

8 Lördag  KS 1a) 10)  Söndag     Lördag KS  5)   Söndag 

9 Söndag   Lördag   Lördag   Söndag    

10    Söndag   Söndag  Lördag   Lördag  

11      Lördag   Söndag   Söndag  

12  Lördag Lördag KS 1b) 8a)  Söndag     Lördag KF  

13  Söndag Söndag     Lördag KS 3a) 9)  Söndag   

14     Lördag   Söndag     Lördag 

15 Lördag KF  Långfredagen Söndag     Lördag KSAU 8c) 4) 6) 7)  Söndag 

16 
Söndag   

Lördag och 
påskafton 

  Lördag   Söndag    

17 
   

Söndag och 
påskdagen 

KSAU 2) 8b)  Söndag  Lördag   Lördag  

18 KSAU   Annandag påsk  Lördag   Söndag KF 3b)  Söndag  

19  Lördag Lördag   Söndag     Lördag   

20  Söndag Söndag     Lördag KSAU  3b)  Söndag   

21     Lördag KF 2)  Söndag     Lördag 

22 
Lördag 

KSAU 1 a) 10) 
 

KF  Söndag     Lördag KF 5)  Söndag 

23 Söndag   Lördag   Lördag   Söndag    

24 
   Söndag  Midsommarafton Söndag  Lördag   

Lördag och 
Julafton 

 

25 
     

Lördag och 
midsommardagen 

  Söndag KSAU  5)  
söndag och 

Juldagen 
 

26 
 Lördag Lördag  Kristi himmelsfärd Söndag     Lördag Annandag jul  

27  Söndag Söndag     Lördag KF  Söndag   

28     Lördag   Söndag     Lördag 

29   KSAU 1b)  Söndag     Lördag KS 4) 6) 7) 8c)  Söndag 

30 Lördag   Lördag   Lördag KSAU 3a) 9)  Söndag    

31 
Söndag      Söndag     

Lördag och 
Nyårsafton 

 



 1a)   KS egen årsrapport 2021. Rapporten ”läggs på bordet” på KSAU. Den 28 februari 2022 är sista datum för beslut i nämnderna. 

 1b)  Årsredovisning 2021 (15/4 ska KS senast ha överlämnat rapporten till revisorerna för granskning enligt KL 11 kap 20 §). Utgångspunkten är att fastställa årsrapporten i KF i slutet av april/början av maj. Det bör vara tre veckor mellan KS och 
KF för att revisorerna ska hinna sammanträda där emellan. 

 2)  Mål och Budget 2023 med plan 2024-2026 (3 veckor mellan KSAU och KS, utrymme för central MBL-förhandling). 

 3a)  KS egen delårsrapport augusti 2022. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KS. 1 oktober sista datum för beslut i nämnderna. 

 3b)  Delårsrapport augusti 2022.läggs på bordet KS 4/10.  

 4)  KS egen Verksamhetsplan med internbudget och Internkontrollplan för år 2023. 31 december är sista datum för beslut för nämndernas verksamhetsplaner. 

 5)  Beslut skattesats, enligt kommunallagen senast i november. Nya fullmäktige fastställer budget 2023 med plan 2024-2025. 

 6)  Information nämndernas Verksamhetsplaner med internbudget 2023 (se punkt 4) tas på första sammanträdet 2023.  

 7)  Återrapportering av kommunstyrelsens intern kontrollplan 2022. 31 december sista datum för nämndernas! OBS! till KS sammanträde i februari 2023, sammanställning av återrapportering IK 2022 både nämnder och bolag. 

 8a)  Ekonomisk uppföljning per mars 2022. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KS, dvs. underlaget är inte bilagt i utskicket till vare sig KSAU eller KS.  

 8b)  Ekonomisk uppföljning per april 2022. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KSAU, dvs. underlaget är inte bilagt i utskicket till KSAU. 

 8c)  Ekonomisk uppföljning per oktober 2022. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KSAU, dvs. underlaget är inte bilagt i utskicket till KSAU. 

 9)  Kommunövergripande internkontrollplan 2023 (enligt KS beslutade anvisningar i september, KS § 9, 2017-02-28). 

 10)  Sammanställning av återrapportering internkontroll 2021 för nämnder och bolag (underlag till Årsredovisning 2021). 
 
 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-14 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 128 Dnr 2021-00135 104 

 

Återrapportering av partistöd för år 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
återrapportering av partistöd för år 2020.      

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media. 

Yrkanden 

Thomas J (M) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut § 98, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Liberalerna, 2020-06-15 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Moderaterna, 2021-07-14 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 98 Dnr 2021-00135 104 

 

Återrapportering av partistöd för år 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna återrapporteringen.     

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media. 

Yrkanden 

Thomas Johnsson (M) yrkar bifall på förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-11 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Liberalerna, 2020-06-15 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Moderaterna, 2021-07-14 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-10 
Referens 

KS 2021-00135 104  

 

 

 

 
  

Återrapportering av partistöd för år 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen av partistöd för år 
2020.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media.   

Bilagor 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Liberalerna, 2020-06-15 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Moderaterna, 2021-07-14 

 

 
 

Magnus Wigren 
T.f. Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen för verkställande 
Partierna för kännedom 









Alvesta
kommun

Blankett  för  redovisning  av

partistöd

Redovisning  av erhållet  kommunalt  partistöd  jämte

granskningsrapport

De partier  som har  erhållit  partistöd  ska årligen  lämna  en skriftlig  redovisning  som visar  att

partistödet har använts  för  det  ändamål  som anges  i4  kap. 29 E3 första  stycket

kommunallagen.  Redovisningen  ska avse perioden  1 januari  - 31 december  och ges till

fullmäktige  senast  sex månader  efter  redovisningsperiodens  utgång.

Till redovisningen  ska det  bifogas  en granskningsrapport  med ett  intyg.  Partierna  utser  själva

sin egen granskare.  Granskaren  ska intyga  att  redovisningen  ger  en rättvis  bild av hur

partisfödet  har  använts.  Granskaren  ska inte  vara  samma  person  som lämnar  in

redovisningen.

Kommunfullrnäktiges  presidium  uppmanar  partierna  att  ta hänsyn  till kommunfullmäktiges

sammanträdesplan när partierna lämnar in sin redovisning och @ranskningsrapport.

Kommunfullmäktige  behandlar  i regel  alltid  ärendet  om återrapportering  av erhållet  partistöd

på kommunfullmäktiges  ordinarie  sammanträde  i juni  månad.  Detta  för  att  få till  en så snabb

hantering  som möjigt  av utbetalningen  av partistöd.

För mer  information,  se Regler  för  kommunalt  partistöd  som antogs  av kommunfullrnäktige

den 17  december  2019,  E) 181.

Redovisningen  avser  följande  parti

Juridisk  person"

llra,-,s]crsB  Mvs4;i»  rÅ>hwuyi[å

Organisationsnummer:

,  8;0:L$Q  -s'c=tz
Adress:  .   . /
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Postadress:
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Telefon:  '
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Bankkonto eller bankgiro/plusgiro:

,«:-";'5'Fr'-1G  @6

"Registrerad  lokal partiförening

Sammanfattning  av erhållet  partistöd

Redovisningen  avser  år:

:9A:2,0

Erhållet  partistöd  (angett  i kronor):

,:IC) g ö(2) i a-
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Sparat  partistöd:

[7,S-o0  -

Övriga  kommentarer:

Redovisning  av användning  av partistöd

Redogör  kortfattat  för  hur  det  lokala  partistödet  har  använts  för  att  stärka  partiets  ställning  i

den  kommunala  demokratin.  Beskriv  gärna  med  enskilda  exempel.

Av redovisningen  ska framgå  om  och i vilken  utsträckning  överföring  gjorts  till  andra  delar  av

partiorBanisationen och vilka motprestationer som i så fall erhållits.

44:,t'vi6d

/

>"'öc"s r9cf/  / }
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Fö5ande handlingar  har bifogats  till denna redovisningsbIankett:

Granskningsrapport  och  intyg

Granskningen  är till  för  att  intyga  att  redovisningen  har  gett  en rättvis  bild av hur partiet  har

använt  partistödet.  Av partiet  utsedd  granskare  ska nedan  intyga  att  partistödet  använts

ändamålsenligt.

Redogör  för  vad som framkommit  i redovisningen  av erhållet  partistöd.
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Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-22 

 

 

  

 

 

Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 73 Dnr 2021-00135 104 

 

Återrapportering av partistöd för år 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen av partistöd för år 
2020.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media. 

Bilagor 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Kristdemokraterna, 2020-03-16 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Alvesta Alternativet, 2021-05-17 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Socialdemokraterna, 2021-05-27 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Vänsterpartiet, 2021-05-24 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Miljöpartiet, 2021-05-24 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Centerpartiet, 2021-05-31 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Sverigedemokraterna, 2021-05-31 

Beslutet skickas till 

Partierna 

Ekonomiavdelningen  
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§ 125 Dnr 2021-00283 003 

 

Reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling AB  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. godkänna reviderad bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

2. uppmana Alvesta utveckling att fastställa bolagsordningen vid bolagsstämma då 
bolaget BIVA Bredband i Värend AB är fusionerad in i utvecklingsbolaget. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 29/2021 att ändra bolagsstrukturen inom 
koncernen Alvesta Kommunföretag på så sätt att ägandet av bolaget BIVA 
Bredband i Värend AB blir dotterbolag till Alvesta utveckling AB och fusioneras in i 
utvecklingsbolaget. I samband med beslutet gavs ett uppdrag att se över respektive 
bolags ägardirektiv och bolagsordning.  

För närvarande pågår en process där dotterbolaget BIVA fusioneras via s k 
absorption med moderbolaget Alvesta utveckling. Planen är det ska vara genomfört 
till den 19 november 2021.  

I bifogade förslag till reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling är 
kompletteringar, röd text, införda för den övertagna verksamheten från BIVA. I 
princip tar texten upp att äga aktier i det regionala bredbandsbolaget Wexnet och 
att främja bredbandsförsörjningen till hushåll och företag i kommunen. 

Frågan om att se över respektive bolags specifika ägardirektiv tas upp som ärenden 
hos Alvesta Kommunföretag AB. 

Bolagsordningen är det grundläggande dokumentet i varje aktiebolag och utgör 
bindande direktiv för bolagets förvaltande organ och för revisorerna. Vad 
bolagsordningen ska innehålla är reglerat i aktiebolagslagen. Det specifika med 
kommunala bolag är att bolagsordningen därutöver ska innehålla vissa föreskrifter 
som anges i kommunallagen. Detta medför att föremålet och ändamålet med 
bolagets verksamhet ska fastställas med iakttagande av de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga. 

Bolagsordningen ska tillsammans med det generella ägardirektivet för kommunens 
helägda bolag samt det specifika ägardirektivet för respektive bolag ge underlag för 
att bolagets verksamhet ska kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för de 
för bolaget gällande kommunalrättsliga principerna. 

Bolagsordningen ska inte belastas med annat än bestämmelser av konstitutionell 
natur och bestående karaktär. 

Bolagsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige och fastställas av 
bolagsstämman. 

 

Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom den nya 
bolagsordningen är en typ av ”sammansmältning” av ordningarna för Alvesta 
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utveckling och BIVA samt att fusionen medför minskade kostnader och effektivare 
administration. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 96, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

Beslutet skickas till 

Alvesta Utveckling AB 
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§ 96 Dnr 2021-00283 003 

 

Reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling AB  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att:  

1. godkänna reviderad bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

2. uppmana Alvesta utveckling att fastställa bolagsordningen vid bolagsstämma då 
bolaget BIVA Bredband i Värend AB är fusionerad in i utvecklingsbolaget. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 29/2021 att ändra bolagsstrukturen inom 
koncernen Alvesta Kommunföretag på så sätt att ägandet av bolaget BIVA 
Bredband i Värend AB blir dotterbolag till Alvesta utveckling AB och fusioneras in i 
utvecklingsbolaget. I samband med beslutet gavs ett uppdrag att se över respektive 
bolags ägardirektiv och bolagsordning.  

För närvarande pågår en process där dotterbolaget BIVA fusioneras via s k 
absorption med moderbolaget Alvesta utveckling. Planen är det ska vara genomfört 
till den 19 november 2021.  

I bifogade förslag till reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling är 
kompletteringar, röd text, införda för den övertagna verksamheten från BIVA. I 
princip tar texten upp att äga aktier i det regionala bredbandsbolaget Wexnet och 
att främja bredbandsförsörjningen till hushåll och företag i kommunen. 

Frågan om att se över respektive bolags specifika ägardirektiv tas upp som ärenden 
hos Alvesta Kommunföretag AB. 

Bolagsordningen är det grundläggande dokumentet i varje aktiebolag och utgör 
bindande direktiv för bolagets förvaltande organ och för revisorerna. Vad 
bolagsordningen ska innehålla är reglerat i aktiebolagslagen. Det specifika med 
kommunala bolag är att bolagsordningen därutöver ska innehålla vissa föreskrifter 
som anges i kommunallagen. Detta medför att föremålet och ändamålet med 
bolagets verksamhet ska fastställas med iakttagande av de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga. 

Bolagsordningen ska tillsammans med det generella ägardirektivet för kommunens 
helägda bolag samt det specifika ägardirektivet för respektive bolag ge underlag för 
att bolagets verksamhet ska kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för de 
för bolaget gällande kommunalrättsliga principerna. 

Bolagsordningen ska inte belastas med annat än bestämmelser av konstitutionell 
natur och bestående karaktär. 

Bolagsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige och fastställas av 
bolagsstämman. 

 

Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom den nya 
bolagsordningen är en typ av ”sammansmältning” av ordningarna för Alvesta 
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utveckling och BIVA samt att fusionen medför minskade kostnader och effektivare 
administration. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-11 

Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

 



 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Kjell Rosenlöf 
Kommunstrateg 
0472 – 150 39 
E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-08-12 
 

 

 

 

 

 

Reviderad bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
1. godkänna reviderad bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 
2. uppmana Alvesta utveckling att fastställa bolagsordningen vid bolagsstämma då 

bolaget BIVA Bredband i Värend AB är fusionerad in i utvecklingsbolaget. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i § 29/2021 att ändra bolagsstrukturen inom 
koncernen Alvesta Kommunföretag på så sätt att ägandet av bolaget BIVA Bredband i 
Värend AB blir dotterbolag till Alvesta utveckling AB och fusioneras in i 
utvecklingsbolaget. I samband med beslutet gavs ett uppdrag att se över respektive 
bolags ägardirektiv och bolagsordning.  
 
För närvarande pågår en process där dotterbolaget BIVA fusioneras via s k absorption 
med moderbolaget Alvesta utveckling. Planen är det ska vara genomfört till den 19 
november 2021.  
I bifogade förslag till reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling är 
kompletteringar, röd text, införda för den övertagna verksamheten från BIVA. I princip 
tar texten upp att äga aktier i det regionala bredbandsbolaget Wexnet och att främja 
bredbandsförsörjningen till hushåll och företag i kommunen. 
 
Frågan om att se över respektive bolags specifika ägardirektiv tas upp som ärenden 
hos Alvesta Kommunföretag AB. 
 
Bolagsordningen är det grundläggande dokumentet i varje aktiebolag och utgör 
bindande direktiv för bolagets förvaltande organ och för revisorerna. Vad 
bolagsordningen ska innehålla är reglerat i aktiebolagslagen. Det specifika med 
kommunala bolag är att bolagsordningen därutöver ska innehålla vissa föreskrifter 
som anges i kommunallagen. Detta medför att föremålet och ändamålet med 
bolagets verksamhet ska fastställas med iakttagande av de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten i fråga. 
Bolagsordningen ska tillsammans med det generella ägardirektivet för kommunens 
helägda bolag samt det specifika ägardirektivet för respektive bolag ge underlag för 
att bolagets verksamhet ska kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för de 
för bolaget gällande kommunalrättsliga principerna. 
Bolagsordningen ska inte belastas med annat än bestämmelser av konstitutionell 
natur och bestående karaktär. 
Bolagsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige och fastställas av 
bolagsstämman. 
  



 

Datum 
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Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom den nya 
bolagsordningen är en typ av ”sammansmältning” av ordningarna för Alvesta 
utveckling och BIVA samt att fusionen medför minskade kostnader och effektivare 
administration. 
 
 

Bilaga 
Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kommunstrateg 

Beslutet skickas till 
Alvesta Utveckling AB 



 

 
 
 

 
Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

556421-5639 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen 
Antagen: KF § 72/2018, reviderad § 77/2020, § xx/2021 

Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB  

§ 1 Bolagets firma och säte 

Bolagets firma är Alvesta Utveckling AB och styrelsen ska ha sitt säte i Alvesta kommun, Kronobergs 
län. 

§ 2 Föremål för verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun dels bidra med förstudier och 
projekt för kommunutveckling, dels bygga, förvärva, förvalta och förädla lokaler och mark för 
kommersiell verksamhet för uthyrning och/eller försäljning samt äga aktier i det regionala 
bredbandsbolaget Wexnet. 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att vara en kommunal resurs för att aktivt arbeta med verksamheter som stimulerar 
företagande och näringsliv för etablering och lokalisering. Bolagets uppdrag omfattar även att verka 
inom frågor som har ett allmännyttigt syfte med ett samhällsekonomiskt perspektiv samt att vara en 
resurs för FoU-verksamhet i kommunkoncernen (forskning och utveckling) och kommunens övriga 
näringslivbefrämjande åtgärder. 
 
Bolaget ska också med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja lokalförsörjning för 
kommersiella verksamheter i Alvesta kommun. Uppdraget innebär även att främja 
bredbandsförsörjning till hushåll och företag genom att äga aktier i Wexnet och bedriva annan 
verksamhet som har tydligt samband med bredbandsförsörjningen. Verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga grunder, men det samhällsekonomiska perspektivet (kommunnytta), där 
värdeskapandet handlar om nytta i förhållande till kostnader för medborgarna, ska vägas in. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Alvesta kommun. 

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Alvesta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  

§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  

§ 6  Antal aktier  

I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 

§ 7  Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst tio ledamöter samt en till tio personliga 
suppleanter. Består styrelsen av mindre än tre ledamöter ska minst en suppleant utses.  
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Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Alvesta kommun för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 
 

§ 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en 
revisorssuppleant utses.  
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 9 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Alvesta kommun 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman. 

§ 11 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a)  fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); 
11. Anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter 

utsedda av kommunfullmäktige i förekommande fall; 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
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§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Alvesta kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på 
grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 16  Hembud 

Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan 
hos bolagets styrelse. Återkomsten av aktien ska då strykas samt, då aktien övergått genom köp, 
uppgift lämna som den betingade köpeskillingen. 
 
När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. 
Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen 
framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om 
aktiens övergång. 
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning 
verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det 
är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
 
Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.  
 
Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall talan hos 
allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.  
 
Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev  bestämt. 
 
Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs 
inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.  
 
Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar. 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Alvesta kommun.  
 



 
Enkel fråga 

 
Enkel fråga ställd till: 
Lars-Olof Pettersson, ordf. Omsorgsnämnden. 
 
 
 
 
Enligt massmedia ska 15 lägenheter plomberas på äldreboendena 
Furuliden/Thorsgården. 
 
Är beslut taget i ärendet, i så fall var och när? 
 
 
Moheda 2021-09-28 
Nellie Nieminen, Sd 
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§ 130 Dnr 2020-00413 135 

 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller del 
av tolkkostnaden 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
hänvisning till att det som föreslås i motionen inte är förenligt med gällande 
lagstiftning.  

Sammanfattning 

Den 26 november 2020 inkom Anette Lindström (-) med en motion där hon föreslår 
att kommunen ska utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden 
genom en avgiftstrappa för språktolk innebärande att språktolkhjälp för nyanlända 
under det första året i Sverige ska vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den 
nyanlände debiteras halva kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i 
Sverige ska den nyanlände debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av 
tolk kvarstår. Enligt förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från 
debitering, likaså personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk. 

Kommunstyrelsen skickade motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning, som har behandlat motionen på sitt sammanträde den 17 juni 2021. 

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon in inte behärskar det svenska 
språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. 

Nämnden för arbete och lärande föreslår att motionen ska avslås med hänvisning 
till att förslaget går emot rådande lagstiftning.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 100, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2021-06-17 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden, 
2020-11-26  
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§ 100 Dnr 2020-00413 135 

 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller del 
av tolkkostnaden 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen med hänvisning till att det som föreslås i motionen inte är förenligt 
med gällande lagstiftning.  

Sammanfattning 

Den 26 november 2020 inkom Anette Lindström (-) med en motion där hon föreslår 
att kommunen ska utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden 
genom en avgiftstrappa för språktolk innebärande att språktolkhjälp för nyanlända 
under det första året i Sverige ska vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den 
nyanlände debiteras halva kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i 
Sverige ska den nyanlände debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av 
tolk kvarstår. Enligt förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från 
debitering, likaså personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk. 

Kommunstyrelsen skickade motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning, som har behandlat motionen på sitt sammanträde den 17 juni 2021. 

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon in inte behärskar det svenska 
språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. 

Nämnden för arbete och lärande föreslår att motionen ska avslås med hänvisning 
till att förslaget går emot rådande lagstiftning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-11 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2021-06-17 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av 

tolkkostnaden, 2020-11-26 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-08-11 
Referens 

KS 2020-00413 135  

 

 

 

 
  

Svar på motion (-) om att utreda möjligheten att 
debitera hela eller del av tolkkostnaden  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det som 
föreslås i motionen inte är förenligt med gällande lagstiftning.  

Sammanfattning 

Den 26 november 2020 inkom Anette Lindström (-) med en motion där hon föreslår 
att kommunen ska utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden 
genom en avgiftstrappa för språktolk innebärande att språktolkhjälp för nyanlända 
under det första året i Sverige ska vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den 
nyanlände debiteras halva kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i 
Sverige ska den nyanlände debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av 
tolk kvarstår. Enligt förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från 
debitering, likaså personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk. 

Kommunstyrelsen skickade motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning, som har behandlat motionen på sitt sammanträde den 17 juni 2021. 

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon in inte behärskar det svenska 
språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. 

Nämnden för arbete och lärande föreslår att motionen ska avslås med hänvisning 
till att förslaget går emot rådande lagstiftning.   

Beslutsunderlag 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2021-06-17 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden, 
2020-11-26  



 
Datum 

2021-08-11 
Referens 

KS 2020-00413 135  
Sida 

2(2) 

 

 

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Motionären 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 50 Dnr 2021-00055 000 

 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller 
delar av tolkkostnaden  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till att det som föreslås i motionen inte är förenligt med 
gällande lagstiftning.  

Sammanfattning 

Annette Lindström (-) har i en motion med motiveringen ”Utred möjligheten att 
debitera hela eller del av tolkkostnaden” föreslagit en avgiftstrappa för språktolk 
innebärande att språktolkhjälp för nyanlända under det första året i Sverige ska 
vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den nyanlände debiteras halva 
kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i Sverige ska den nyanlände 
debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av tolk kvarstår. Enligt 
förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från debitering, likaså 
personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande.  

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon in inte behärskar det svenska 
språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. Därav föreslår nämnden för arbete och lärande att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen hänvisning till vad som anges i denna tjänsteskrivelse.     

Yrkanden 

 Fredrik Jonsson (-) yrkar att motionen ska bifallas. 

Anette Lindström (-) yrkar bifall till Fredrik Jonssons (-) yrkande. 

Linnea Naess (V) och Heléne Andersson(C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.   

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att det finns två förslag för nämnden att ta ställning till. 
Arbetsutskottets förslag till beslut och Fredrik Jonssons yrkande. Ordförande ställer 
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de två förslagen mot varandra och finner via acklamation att nämnden för arbete 
och lärande beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.     

Bilagor 

NAL AU § 35, daterad den 26 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 maj 2021. 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden, 
daterad den 10 mars 2021. 

 



ALVESTA  KOMMUN
Kotnintinsh'relsen

2020 -11- 2 6

Alwsttiåttm*ttatctvm  []

Motion:

Motivering

Utred  möjligheten  att  debitera  hela  eller  del  av

tolkkostnaden.

En nödvändig  förutsättning  för  att  flertalet  nyanlända  skall  ha en realistisk

förutsättning  att  kunna  försörja  sig och kunna  undvika  att  hamna  i ett

utanförskapsområde  är att  personen  ifråga  lär sig svenska.  Gratis  utbildning  i

svenska  språket  erbjuds  alla  nyanlända.  Ibland  uppfattas  motivationen  att  lära  sig

svenska  som  svag  och  resultatet  blir  därefter.  Det  är i praktiken  möjligt  att  leva

resten  av livet  i ett  utanförskapsområde  utan  att  kunna  kommunicera  på svenska.  I

alla  kontakter  med  sjukvården  erbjuds  gratis  språktolk.  Detta  stimulerar  inte  till att

lära  sig svenska  som  är så viktigt  för  att  kunna  bli anställningsbar.

Hälso-  och  sjukvårdslagen  slår  heller  inte  fast  att personer  med  annat  hemspråk  än

svenska  alltid  har  rätt  till tolk,  den  skyldighet  som  finns  är att  anpassa  information

efter  individens  förutsättningar  och  behov.

Jag  menar  att ett  ekonomiskt  incitament  skulle  öka  motivationen  och  föreslår  därför

att:

Under  de första  året  i Sverige  är språktolkhjälp  gratis.

Mellan  andra  och  fjärde  året  debiteras  halva  språktolkkostnaden

Efter  fem  år i Sverige  debiteras  fulla  språktolkkostnaden  om behov  av tolk  finns.

Hörselskadade,  döva  och  dövblinda  ska  dock  undantas  från  dessa  regler,  och  likaså

personer  vars  hemspråk  är  ett  av Sveriges  fem  minoritetsspråk  finska,  jiddisch,

meänkieli,  romska  och samiska.

Om det  är omöjligt  att  debitera  språktolkkostnader  på grund  av juridiken  får  i stället

en motsvarande  hög  avgift  som  ka1las  tidsspillan  införas.

1



Jag  yrkar  därför  att:

*  Kommunfullmäktige  ger  berörd  nämnd/  nämnder  i uppdrag  att utreda  hur  den

aktuella  motionens  andemening  ska  omsättas  i praktiken.

*  Kommunfullmäktige  beslutar  att  utredning  skall  presenteras  i så god  tid att

beslut  kqn  börja  gälla  från  andra  halvårsskiftet  2021

Anette  Lindström

2
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§ 131 Dnr 2020-00367 315 

 

Motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser vid 
Lillsjögatan i Alvesta 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2020 inkom Tomas Öhling (M) med en motion om att införa nya, 
billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta. Kommunstyrelsen lämnade över 
ärendet för beredning till samhällsbyggnadsnämnden som beredde motionen på 
sitt sammanträde den 15 juni 2021. 

Det är idag tillåtet att parkera på sträckan och det rör sig om ca 150 meter utmed 
vägen. Utrymmesbehovet för parkering på gata är för två bilar 5 meter vardera 
samt 2 meter framför och bakom, så totalt 14 meter. Sträckan är 150 meter vilket 
innebär att ca 20 bilar kan parkera. 

Vägen är 10,5 meter bred, minsta godtagbara körbredd är 6,5 meter, detta lämnar 
4 meter för parkering. Snedställd parkering har ett större utrymmesbehov än 
parkeringsplatser vinkelräta mot körbanan.  

Snedparkering med 45 graders vinkel mot körbanan skulle ta 5,3 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 3,6 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 41 parkeringsplatser, dvs 21 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,2 meter.  

Snedparkering med 30 graders vinkel mot körbanan skulle ta 4,8 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 5 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 30 parkeringsplatser, dvs 10 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,7 meter.  

För att få plats med snedparkeringar på platsen skulle det krävas att vägen 
breddades och det finns det inte plats för utan att avvika från detaljplanen. Platsen 
nyttjas idag endast som uppställningsplats för lastbilar och lunchgäster till 
restaurangen som ligger intill och ligger för långt från centrum för att besökare 
skulle välja att ställa bilen där.  

SamhäIIsbyggnadsförvaItningen anser att det i dagsläget inte är lämpligt att 
investera resurser i snedparkering på Lillsjögatan mellan Magasingatan och 
postterminalen. Vidare ser samhäIlsbyggnadsförvaltningen att behovet för 
ytterligare parkeringsplatser på Lillsjögatan inte finns då platsen idag har dåligt 
nyttjande.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 101, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2021-06-15 
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Motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta, 
2020-10-19  
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§ 101 Dnr 2020-00367 315 

 

Motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser vid 
Lillsjögatan i Alvesta 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen.  

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2020 inkom Tomas Öhling (M) med en motion om att införa nya, 
billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta. Kommunstyrelsen lämnade över 
ärendet för beredning till samhällsbyggnadsnämnden som beredde motionen på 
sitt sammanträde den 15 juni 2021. 

Det är idag tillåtet att parkera på sträckan och det rör sig om ca 150 meter utmed 
vägen. Utrymmesbehovet för parkering på gata är för två bilar 5 meter vardera 
samt 2 meter framför och bakom, så totalt 14 meter. Sträckan är 150 meter vilket 
innebär att ca 20 bilar kan parkera. 

Vägen är 10,5 meter bred, minsta godtagbara körbredd är 6,5 meter, detta lämnar 
4 meter för parkering. Snedställd parkering har ett större utrymmesbehov än 
parkeringsplatser vinkelräta mot körbanan.  

Snedparkering med 45 graders vinkel mot körbanan skulle ta 5,3 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 3,6 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 41 parkeringsplatser, dvs 21 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,2 meter.  

Snedparkering med 30 graders vinkel mot körbanan skulle ta 4,8 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 5 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 30 parkeringsplatser, dvs 10 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,7 meter.  

För att få plats med snedparkeringar på platsen skulle det krävas att vägen 
breddades och det finns det inte plats för utan att avvika från detaljplanen. Platsen 
nyttjas idag endast som uppställningsplats för lastbilar och lunchgäster till 
restaurangen som ligger intill och ligger för långt från centrum för att besökare 
skulle välja att ställa bilen där.  

SamhäIIsbyggnadsförvaItningen anser att det i dagsläget inte är lämpligt att 
investera resurser i snedparkering på Lillsjögatan mellan Magasingatan och 
postterminalen. Vidare ser samhäIlsbyggnadsförvaltningen att behovet för 
ytterligare parkeringsplatser på Lillsjögatan inte finns då platsen idag har dåligt 
nyttjande.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-11 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2021-06-15 
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Motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta, 
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Svar på motion (M) om att införa nya billiga 
parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2020 inkom Tomas Öhling (M) med en motion om att införa nya, 
billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta. Kommunstyrelsen lämnade över 
ärendet för beredning till samhällsbyggnadsnämnden som beredde motionen på 
sitt sammanträde den 15 juni 2021. 

Det är idag tillåtet att parkera på sträckan och det rör sig om ca 150 meter utmed 
vägen. Utrymmesbehovet för parkering på gata är för två bilar 5 meter vardera 
samt 2 meter framför och bakom, så totalt 14 meter. Sträckan är 150 meter vilket 
innebär att ca 20 bilar kan parkera. 

Vägen är 10,5 meter bred, minsta godtagbara körbredd är 6,5 meter, detta lämnar 
4 meter för parkering. Snedställd parkering har ett större utrymmesbehov än 
parkeringsplatser vinkelräta mot körbanan.  

Snedparkering med 45 graders vinkel mot körbanan skulle ta 5,3 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 3,6 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 41 parkeringsplatser, dvs 21 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,2 meter.  

Snedparkering med 30 graders vinkel mot körbanan skulle ta 4,8 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 5 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 30 parkeringsplatser, dvs 10 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,7 meter.  

För att få plats med snedparkeringar på platsen skulle det krävas att vägen 
breddades och det finns det inte plats för utan att avvika från detaljplanen. Platsen 
nyttjas idag endast som uppställningsplats för lastbilar och lunchgäster till 
restaurangen som ligger intill och ligger för långt från centrum för att besökare 
skulle välja att ställa bilen där.  

SamhäIIsbyggnadsförvaItningen anser att det i dagsläget inte är lämpligt att 
investera resurser i snedparkering på Lillsjögatan mellan Magasingatan och 
postterminalen. Vidare ser samhäIlsbyggnadsförvaltningen att behovet för 
ytterligare parkeringsplatser på Lillsjögatan inte finns då platsen idag har dåligt 
nyttjande.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2021-06-15 
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Motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta, 
2020-10-19  
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Emil Malm  Ei 47

Fredrik  Johansson  E) 49,50

Jan Åke  Nygren  E) 50

Tim Kamfjord-Karlsson  (L)
Sten-Åke  Carlsson (KD)

Jan Franzån (AA)

Fredrik  jonsson  (-)

Nils Kent-Åke Flink (AA)

Per-Anders  Nordahl  (S)

Justeringens  tid  och  plats

Tid och plats  för  justering:  SamhäIIsbyggnadsförvaItningen

Utseddattjustera:PeterJohansson(S)  

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerares signaturer , Lltdragsbesfyrkande
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Motion  (M)  Lillsjögatan

Beslut

SamhäIIsbyggnadsnämnden  beslutar  att  inte göra någon  förändring  av

parkeringsmöJigheten  på Lillsjögatan.

Sammanfattning

Det  är idag  tillåtet  att  parkera  på sträckan  och det  rör  sig om ca 150  meter  utmed
vägen.  Utrymmesbehovet  för  parkering  på gata är för  två bilar  5 meter  vardera
samt  2 meter  framför  och bakom,  så totalt  14  meter.  Sträckan  är 150  meter  vilket
innebär  att  ca 20 bilar  kan parkera.

Vägen  är 10,5  meter  bred,  minsta  godtagbara  körbredd  är 6,5 meter,  detta  lämnar
4 meter  för  parkering.  Snedställd  parkering  har  ett  större  utrymmesbehov  än
parkeringsplatser  vinkelräta  mot  körbanan.

Snedparkering  med  45 graders  vinkel  mot  körbanan  skulle  ta 5,3 meter  från
vägbanans  bredd,  och varje  parkeringsplats  skulle  ta 3,6 meter  av vägens  längd.
Denna  lösning  skulle  på 150  meter  innebära  41 parkeringsplatser,  dvs 21 fler  platser
än det  är idag. Återstående  vägbana  skulle  bli 5,2 meter.

Snedparkering  med  30 graders  vinkel  mot  körbanan  skulle  ta 4,8 meter  från
vägbanans  bredd,  och varje  parkeringsplats  skulle  ta 5 meter  av vägens  längd.
Denna  lösning  skulle  på 150  meter  innebära  30 parkeringsplatser,  dvs 10  fler  platser
än det  är idag. Återstående  vägbana  skulle  bli 5,7 meter.

För att  få plats  med  snedparkeringar  på platsen  skulle  det  krävas  att  vägen
breddades  och det  finns  det  inte  plats  för  utan  att  awika  från  detaljplanen.  Platsen
nyttjas  idag endast  som uppställningsplats  för  lastbilar  och lunchgäster  till
restaurangen  som ligger  intill  och ligger  för  långt  från  centrum  för  att  besökare
skulle  välja att  ställa  bilen  där.

SamhäIIsbyggnadsförvaItningen  anser  att  det  i dagsläget  inte är lämpligt  att
investera  resurser  i snedparkering  på Lillsjögatan  mellan  Magasingatan  och
postterminalen.  Vidare  ser samhäIlsbyggnadsförvaltningen  att  behovet  för
ytterligare  parkeringsplatser  p.j Lillsjögatan  inte  finns  då platsen  idag har  dåligt
nyttjande.

Bilagor

(Vlotion  (M)

Beslutet  skickas  till

Emil Malm

lJusterares  signaturer-
I /  S 
I /}  Ij  L  l

I /A  Å

I

Utdragsbestyrkande



 
 
Motion till Kommunfullmäktige i Alvesta kommun ”Nya billiga parkeringsplatser” 

 

Man önskar nästan alltid att skapa så många bilplatser som möjligt på minsta möjliga yta 
med bibehållen god flexibilitet, närhet och ekonomi. Det är viktigt att spara plats när det 
gäller uppställning av bilar och det finns många olika sätt att anordna parkeringsplatser. 

Det kan i framtiden finnas ett behov av fler parkeringsplatser i Alvesta centrum och 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en detaljplan för ett nytt parkeringshus. Det är 
dyrt att bygga parkeringshus och att få god ekonomi i ett sådan projekt. 

Vi föreslår istället att utöka med fler centrala parkeringsplatser genom att iordningställa  
snedställda parkeringsplatser utmed Lillsjögatans östra sida från Magasingatan till 
Lillsjögatan 9. Det är ca 110 m däremellan. Gatan ligger centralt för att nå Centrum samt 
Järnvägsstationen. En parkeringsplats är ca 2,5 bred så minst 40 st nya parkeringsplatser går 
att ta fram på ett billigt sätt. Gatan är bred och kan smalas av. Den är inte så trafikerad och 
har bra belysning.  

 
Moderaterna i Alvesta kommun yrkar på: 
 

att nya billiga parkeringsplatser iordningställs utmed Lillsjögatan i Alvesta. 
 
Alvesta 2020-10-12 
 
 
 
Tomas Öhling 
 
Moderat i Alvesta kommun 
 
 
 
 
 



Politisk vilde 

 
Motion:  Oppositionsråd ska upphöras 

 

Motivering 
 

Oppositionsrådets arbetsuppgift är att företräda oppositionen i olika sammanhang samt att ta emot, 

vidarebefordra och förankra information till samtliga oppositionspartierna. 

• Att aktivt granska det politiska styret   

• Att vara en samlande kraft för den politiska oppositionen  

• Att regelbundet sammankalla och sammanträda med oppositionen 

• Att hålla alla oppositionspartier underrättande om vad som är på gång 

 

Som ovanstående inte har gjorts i någon form 

 

• Anser inte att en aktiv och kritisk granskning av det politiska styret har 
skett 

• Oppositionsrådet har inte varit den samlande kraften för oppositionen. 

• Aldrig sammankallat till något möte 

 

 Vi får en stor besparing som kan läggas till exempelvis: LSS verksamheten. 

 

 

Jag yrkar därför att: 

- Befattningen som oppositionsråd upphör. 

- De ekonomiska nettoeffekterna utreds 

 

 

Anette Lindström 

 

 

 



Motion:  Redovisa kostnader för kommunala verksamheter som 
styrs av lagkrav 
 
Motivering 
Alla kommuner är enligt svensk lag skyldiga att ha vissa verksamheter. Det 
finns med andra ord ett minimikrav som Alvesta kommunens budget måste 
innehålla. Alla andra verksamheter utöver detta är frivilliga och beslutas efter 
politiska prioriteringar. 

 

För att underlätta kommande budgetprocesser och öka transparensen 
gentemot väljarna är det önskvärt att alla får ta del av den lagstadgade 
kostnader Alvesta kommun har. Allt pekar att vi går mot ekonomiskt kärvare 
tider. Att i det läget kunna peka på fakta och påvisa vad som faktiskt är 
lagstiftade kostnader respektive politiska prioriteringar vore en styrka, inte 
bara för kommunen utan även för demokratin. 

För att få en övergripande bild av de lagstyrda verksamheterna begövs en 
strukturerad och hanterbar rapport av dessa verksamheter samt deras 
lagstadgade kostnader. Detta kan uppnås om samtliga förvaltningar ges i 
uppdrag att redovisa som innehåller rubriceringar med hänvisningar till 
respektive lagparagraf. 
Jag yrkar därför att: 

Att Kommunens samtliga förvaltningar får i uppdrag att redovisa de 
verksamheter som Alvesta Kommun enligt lag är skyldiga att driva. 
Rapporterna ska rubriceras med respektive lagparagrafer där dessa 
kostnader ska ingå. 
 
Att Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att sammanfatta 
rapporterna och summera budgetposterna för förvaltningarna under 
respektive lagparagraf. 
 
Att rapporten ska uppdateras årligen Kommunledningsförvaltningen 
och levereras till kommunstyrelsen inför budgetprocessen. 
 
Att alla kommunala verksamheters aktivitet och projekt, som utöver 
lagstadgade krav genomförs och redovisas med kostnader och utfall, 
både kvantitativa och kvalitiva. 

 
Anette Lindström 
 



 
 



 
Motion:  Sänkning av kommunalskatt för Pensionärer 

 

 
Motivering: Sänkning av kommunalskatt för Pensionärer 

 

Idag finns pensionärer som lever i fattigdom.  

Vill jag man satsar särskilt på pensionärerna med lägst inkomst så att den som levt i Sverige hela sitt liv 

får rätt till en skälig levnadsstandard även på ålderns höst 

 

Pensionärerna i Alvesta Kommun är alla unika och har bidragit till kommunens uppbyggnad på något 

vis. Pensionärerna som har byggt upp den välfärd vi idag lever i, förtjänar respekt av kommunen och får 

inte bli behandlade som boskap,  

 

Därför vill jag att kommunalskatten ska sänkas för Pensionärerna som har högst 20000kr före skatt med 

en sänkning med minst 50% av kommunalskatten. 

 

 

   

 

Jag yrkar därför att: 
  

- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd/ nämnder i uppdrag att utreda hur den aktuella motionens 
andemening ska omsättas i praktiken.  

 

 

 

Anette Lindström 

 

 

 



  
 
Motion till Kommunfullmäktige i Alvesta kommun ” Ödehusinventering för en levande 

landsbygd” 
 

 
I vår kommun finns ödehus. Fastigheter i varierande skick där ingen bor permanent eller 
verksamhetslokaler samt tomter som inte används. Vi vet inte hur många de är, men vår uppfattning 
är att dessa fastigheter är en outnyttjad resurs. Som kommun borde vi därför kunna utnyttja 
resursen ödehus bättre och samtidigt öka tillgången på bostäder och/eller lokaler för verksamheter. 
 
För oss Moderater är det en självklarhet att hela kommunen ska leva 
 
Ett första steg kan vara att ta reda på hur många obebodda/outnyttjade fastigheter som finns. I dag 
har ett stort antal kommuner över hela landet redan inventerat eller planerar att inventera, tomma, 
obebodda hus i syfte att göra dem till bostäder igen.  
 
I spåren av pandemin har också nya trender uppstått. Många som arbetar hemma har upptäckt nya 
behov i form av arbetsrum och närheten till naturen.  
 
Moderaternas bedömning är att det finns en potential i ödehusinventering med målet att få kunskap 
i hur många fastigheter som faktiskt står tomma, varför de gör det samt kan utnyttjas. 
 
 
 
Moderaterna i Alvesta kommun yrkar på: 
 

- att en inventering av kommunens obebodda/outnyttjade fastigheter genomförs  
 

- att kommunen kontaktar fastighetsägare med information om hur uthyrning, användning 
eller försäljning av fastigheter kan ske 

 
 
Alvesta 2021 09 16 
 
 
Tomas Öhling                                                                                 Claudia Crowley Sörensson 
 
 
 
 
 
 


