
 

Kallelse / Underrättelse 

Kommunfullmäktige 

Utskicksdatum 

2016-11-22 

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning 

ärende 1–15. 

Tid: Tisdag den 29 november 2016 kl. 18.30 

Plats: Thalia, Folkets Hus, Alvesta  

Ledamöter 

Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 

Robert Olesen (S) 

Rose-Marie Larsson (S) 

Sebastian Ohlsson (S) 

Sonia Muhlenthler Salsamendi (S) 

Lars-Olof Petersson (S) 

Lisbeth Holmqvist (S) 

Bertil Olsson (S) ordf. 

Jessica Madsen (S) 

Johnny Lundberg (S) 

Tomas Hedevik (S) 

Anita Lindstedt (S) 

Tommy Mases (S) 

Thomas Haraldsson (C) 

Sven Sunesson (C) 

Monica Pihl (C) 1:e vice ordf. 

Jonas Engkvist (C) 

Hagart Valtersson (C) 

Andreas Nilsson (C) 

Heléne Andersson (C) 

Birgit Andersson (MP)  

Anita Thörn von Rosen (MP) 

Thomas Johnsson (M) 

Mikael Johansson (M) 

Helen Gustavsson (M) 

Matz Athley (M) 

Niclas Salomonsson (M) 

Gunilla Gustafsson (M) 

Tomas Öhling (M) 

Rune Gustafsson (M) 

Björn Tisjö (M) 

Sara Karlsmo (M) 

Lennart Johansson (SD) 

David Kristiansson (SD) 

Thomas Falk (SD) 

Benny Lundh Johansson (SD) 

Fredrik Johansson (SD) 

Tommy Ernemyr (-) 

Gustaf Arvidsson (SD) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

 

Jan-Eric Svensson (AA) 

Isabell Barindelli (AA) 

Jan Johansson(AA) 

Christer Brincner(KD) 

Roxana Sepulveda (KD) 

Börge Nielsen (V) 

Ola Andersson (V) 

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

Ersättare 

Peter Johansson (S) 

Valbone Hasani (S) 

Torbjörn Svensson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

Phlogi Ludiongo (S) 

Sanya Sofie Larsson (S) 

Adelisa Barakovic (S) 

Cristina Haraldsson (C) 

Margareta Berggren (C) 

Mats Nilsson (C) 

Sven-Åke Berggren (C) 

Hanna Evelyndotter (MP) 

Kent Mandorff (MP) 

Anders Malmqvist (M) 

Mikaela Brentel (M) 

Anders Johnsson (M) 

John-Erik Pettersson (M) 

Kia Johnsson (M) 

Göran Fredriksson (SD) 

 (SD) 

 (SD) 

Mikael Nilsson (AA) 

Flor de Maria Ticeran V (AA) 

Sten-Åke Carlsson  (KD) 

Artur Vitt (KD) 

Ulla Edholm (V) 

Dumitru Drugas (V)  

Stig Jacobsson (L) 

Britta Bünger (L) 

 

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

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

mailto:lisa.s.eriksson@alvesta.se


 

Kallelse / Underrättelse 

Kommunfullmäktige 

Utskicksdatum 

2016-11-22 

 

Förteckning över Kommunfullmäktigs ärenden den 29 november 2016 

 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Allmänhetens frågestund 18.35 

4. Anmälan av medborgarförslag och motioner  

a) medborgarförslag angående transporter till och från järnvägskajen i Vislanda 

b) motion (SD) angående vaktbolag  

5. Aktuellt från revisorerna 

6. Information från ordföranden 

7. Beslut om skattesats 2017 

8. Ekonomisk uppföljning per september månad  

9.   Besvarande av nämnden för individ- och familjeomsorgs överskridande av budget  

10.  Beslut om VA-taxa för 2017 

11.  Beslut om länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 

12.  Besvarande av motion (AA) angående den planerande rondellen vid  

        Värnamovägen/Odlingsvägen 

13. Besvarande av medborgarförslag angående ny lekplats i Alvesta 

14.  Interpellationer 

       a) Besvarande av interpellation från Lars-Olof Franzén (AA) till kommunstyrelsen ordförande 

           angånde kommunrevisionen 

        b) Anmälan  av interpellation  från Lars-Olof Franzén (AA) till 

            kommunfullmäktiges ordförande om den skrivelse han beställt 

            av kommunchefen  angående revisionens upphandling av sakkunnigt biträde till  

            revisionen 

        c) Anmälan av interpellation från Mikael Johansson (M) till Birgit Andersson (MP) 

           angående jämställdhetsarbetet i Alvesta kommun 

        d) Anmälan av interpellation från Benny Lundh Johansson (SD) angående smittsam sjukdom 

        e) Interpellation från Tommy Ernemyr till Mikael Johansson (M) angående lagar och  

          föreskrifter som finns i kommunen 

15. Val- och entlediganden 

        a) Val av ersättare  (M) i nämnden för individ- och familjeomsorg 

         b) Entlediganden och val av ordinarie ledamot i nämnden för samhällsplanering och  

           ersättare i Värends räddningstjänst förbund.   

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/015.000 

Allmänhetens frågestund 

Redogörelse 

Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 

24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle 

att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde.  

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

 

Protokollet ska skickas till 

Akten  

 3 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/644.509  

Anmälan av medborgarförslag angående transporter till 
och från järnvägskajen i Vislanda  

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag, 16 november 2016 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag daterat den 16 november 2016 redogörs för att 

inleveranser till VIDAs sågverk i Vislanda sker via en omlastingsplats 

(omlastning från järnvägen till lastbil) som ligger mitt i Vislanda 

samhälle. Det medför att alla lastbilstransporter från järnvägen måste 

ske genom samhället. Gatorna som utnyttjas är smala och har mycket 

annan trafik, bland annat servicefunktioner såsom bensinmackar och 

resturanger/värdshus, och inte minst en förskola på Östra Esplanaden 

samt kollektivtrafik. Gatorna utnyttjas även av cyklande eller gående 

barn till skolan.  

Förslagställaren föreslår att trafiken till och från omlastningsplatsen 

ska ledas via Elnaryd och A-betong (Slipersfabriken) och ut på väg 

126.   

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.  

Protokollet ska skickas till 

Nämnden för samhällsplanering  

Akten  

4a 



KQMMUN 
Kommunledningskontoret 

2015 41" i ü 

Vislanda 14 nov 2016 Árendenr- mmmwmww” 
Dnr_ 

MEDBORGAREFÖRSLAG AVSEENDE TRANSPORTER 
TILL OCH FRÄN JÄRNVÄGSKAJEN I VISLANDA. 

Lät mig först säga att jag är mycket positiv till att inleveranser till VIDA av virke i 

sker pâ järnväg vid länga transportavständ. Bäde miljövänligt och avlastning av
4 

vägnätet.
l 

Omlastningsplatsen järnväg/Iastbil för vidartransport till sägverksomrädet 
Iigger mitt inne i samhället. Den tillkom vid stormen GUDRUN och dä med kort 
förberedelsetid ett bra alternativ. Med normal planeringstid och inte akut 
behov hade man säkert hittat bättre alternativ. 
Nackdelen med nuvarande alternativ är att alla lastbilstransporter frän 
järnvägen gä genom samhället, Östra Järnvägsgatan och Husebyvägen. 
Innebär störande buller, passerar 22 enfamiljshus och ett större lägenhetshus 
(Cavallius). Gatorna som utnyttjas är smala och har mycket annan trafik tiII bl.a. 
servicefunktioner (bensinmack och restaurang/värdshus) och inte minst till ett 
dagis pä Östra Esplanaden samt kollektivtrafik bussar. Gatorna utnyttjas ocksä 
av cyklande eller gâende barn till skolan. Transporterna orsakar även mycket 
nedskräpning med barkrester pä och vid sidan av gataorna, är ingen inbjudande

¿ 

infart till samhället. .
ï 

Mitt fôrslag är att trafiken tiII och ifrän omlastningsplatsen skall ledas via 
Elnaryd och A-Betong (slipersfabriken) och ut pä väg 126. Anslutningen frän 
omlastningsplatsen till Elnarydsvägen skulle enkelt kunna ske genom att 
iordningställa gamla "Karlshamnsbanan" för enkelriktad lastbilstrafik. Detta 
borde gä att göra till en ganska Iäg kostnad. Det är en kort sträcka‚ omkring 160 
m. Dessutom är gamla järnvägsbankar gediget byggda och bör klara hjultrycket 
frän fullastad bil och släp, andra delar av nämnda bana används som skogsbil- 
vagar. 

Fördelen med detta alternativ är att endast fem familjevillor behöver passeras 
och dessutom mindre trafik. Dessutom skulle men fä en naturlig anslutning till



den väg Centerpartiet föreslagit i sitt program, väg 126 — Elnaryds 
Industriomrâde. 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/665.167  

Anmälan av motion (SD) angående att utreda möjligheten 
att starta eget vaktbolag  

Beslutsunderlag 

1. Motion, 18 november 2016  

Redogörelse 

Benny Lundh Johansson (SD) har i en motion daterat den 18 

november 2016 föreslagit att kommunstyrelsen ska utreda 

möjligheterna att starta eget vaktbolag.  

 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning inom sex månader.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen  

Akten  

 4b  



Kommumedningskontoret 

2835 ~11” i 

Ärendenr. 
Dnr. e _......-___....,.,___,_ 

Motion till fullmäktige i Alvesta kommun 
Bakgrund: Polisen har tappat greppet om förorterna i storstäderna. 
skottlossning och handgranatattacker mitt i människors vardag har blivit det 
nya normala. I Alvesta senaste veckorna har medborgarna utsatts bäde för rän 
och mordfórsók, Och ingen knappt grips. Uppklarningsprocenten for brott är nu 
sâ Iäg som 14 procent. lngenting gôrs fôr att vända utvecklingen, tvärtom 
polisens interna organisation är i upplôsning. Allt fier poliser hoppar av eller 
bränns ut och lämnar yrket och de anställda som ännu inte gjort det tror inte 
pâ polisens organisation. Ett är efter att den stora omorganisationen sjôsattes 
ansäg O procent av polisfackets medlemmar att polisen har blivit mer effektiv 
polisförbundet kräver haveriutredning. Reaktionerna frän pollsen pâ det grova 
vâldet är häpnadsväckande efter skottlossning i ett bostadsomrâde i Malmö 
där en kula trängde in i en Iägenhet och var nära och träffa en 6—âring säger en 
kommissarie "vi ser jätteallvarligt pä att man överhuvudtaget gör sä här och att 
man inte tänker sig för, att det faktiskt är fler människor än dem man är arg pä 
som kan râka illa ut” Rikspoiisen Dan Eliasson tycker mer synd om mördare än 
om dem som dödats han ursäktar väldet med att i tv-soffor tala om hur trasig 
barndom väldsverkarna mäste haft. Det stär i sin klarhet att det svenska 
systemet inte räder l utanförskapsomräderna i Sverige. Sâ länge regering och 
riksdag ¡nte tar väldet pä alIvar‚ sä länge man fortsätter dalta med kriminella 
och ser dom som barn, sä länge kommer väldsutvecklingen att explodera. 
Ytterst är det Löfven och Ygeman som skall se till att kulor inte viner runt 
huvudena pä vâra barn skriver sydsvenskan och jag kan bara hâlla med. Ja och 
när de inte tar sitt ansvar utan kommer med bortförklaringar och blundar? Vad 
gör vi dä? 

—SD Alvesta fôreslâr därfôr ATT kommunstyrelsen utreder môjligheter att starta 
ett eget vaktbolag, dels fôr att inte stä helt oförberedda om utvecklingen skulle 
eskalera även i vär kommun, samt dels för att motverka bildande av 
medborgargarden, nägot som har börjat spridas pâ flera hâll i ett alltmer 

otryggt Sverige. 

Sverigedemokraterna i Alvesta kommun 20161116 genom 
Benny Lundh Johansson 7 

fiVAL\J'ES"Ï;/EÏ"IEÓ"ÑÉ\7HJT\TW



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/014.007 

Aktuellt från revisorerna 

Redogörelse 

Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige. 

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.  

Förslag till beslut 

Fullmäktige noterar informationen i protokollet.  

 

 

Protokollet ska skickas till 

Akten  

5  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/019.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till 

kommunfullmäktige. 

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Förslag till beslut 

Fullmäktige noterar informationen i protokollet 

 

Protokollet ska skickas till 

Akten  

 

 

6  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr 2016/590.049  

Beslut om skattesats 2017  

Beslutsunderlag 

1. KS § 139, 15 november 2016 ( ej justerat vid utskick)  

2. KS AU § 105, 1 november 2016  

3. Tjänsteskrivelse, 26 oktober 2016  

Redogörelse  

Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska kommunfullmäktige 

fatta ett beslut om kommande års skattesats senast i november månad.  

Om särskilda skäl föreligger, får fullmäktige före december månads 

utgång, fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare. 

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 i § 105/2016, samt 

kompletterande beslut i § 113/2016, utgår ifrån oförändrad skattesats 

om 21:42 per skattekrona. 

Skatteintäkterna baseras på SKL:s (Sveriges Kommuner och 

Landstings) skatteunderlagsprognos från slutet av april 2016.  

Beredning 

KS § 139   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen 2017 ska vara 

oförändrad, d.v.s. 21:42 kronor. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi   

Akten  

 

7 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 139 Dnr 2016/590.049  

Beslut om skattesats 2017  

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 105, 1 november 2016  

2. Tjänsteskrivelse, 26 oktober 2016  

Redogörelse  

Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska kommunfullmäktige 

fatta ett beslut om kommande års skattesats senast i november månad.  

Om särskilda skäl föreligger, får fullmäktige före december månads 

utgång, fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare. 

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 i § 105/2016, samt 

kompletterande beslut i § 113/2016, utgår ifrån oförändrad skattesats 

om 21:42 per skattekrona. 

Skatteintäkterna baseras på SKL:s (Sveriges Kommuner och 

Landstings) skatteunderlagsprognos från slutet av april 2016.  

Beredning 

KS AU § 105  

Yrkanden 

Thomas Johnsson (M) och Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

skattesatsen 2017 ska vara oförändrad, d.v.s. 21:42 kronor. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

Akten  

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS AU § 105 Dnr 2016/590.049  

Beslut om skattesats 2017  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 26 oktober 2016  

Redogörelse  

Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska kommunfullmäktige 

fatta ett beslut om kommande års skattesats senast i november månad.  

Om särskilda skäl föreligger, får fullmäktige före december månads 

utgång, fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare. 

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 i § 105/2016, samt 

kompletterande beslut i § 113/2016, utgår ifrån oförändrad skattesats 

om 21:42 per skattekrona. 

Skatteintäkterna baseras på SKL:s (Sveriges Kommuner och 

Landstings) skatteunderlagsprognos från slutet av april 2016.  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att skattesatsen 2017 ska vara oförändrad, 

d.v.s. 21:42 kronor. 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten  

 

  



 
Kommunledningskontoret 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

Christina Utterström 

Ekonomichef 
Tel. 0472-151 01 

E-post: christina.utterstrom@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse  

Datum 

2016-10-26 

 

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

Till  

Kommunstyrelsens sammanträde  

den 15 november 

Skattesats 2017 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta ett 

beslut om kommande års skattesats senast i november.  Om särskilda skäl 

föreligger, får fullmäktige före december månads utgång, fastställa en annan 

skattesats än den som har bestämts tidigare. 

 

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 enligt KF § 105, 2016-06-20 med 

kompletterande beslut KF § 113, 2016-09-27, utgår ifrån oförändrad skattesats 

om 21:42 per skattekrona. Skatteintäkterna baseras på SKL:s (Sveriges 

Kommuner och Landstings) skatteunderlagsprognos från slutet av april 2016.  

 

Förslag till beslut 

 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen 

2017…………… 

 

 

 

Kristiina Kosunen Eriksson  Christina Utterström 
Kommunchef   Ekonomichef 

 

 

 

mailto:christina.utterstrom@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se


 

Sammanträdesprotokoll Sida 
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2016-11-29 1(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr 2016/607.042 

Ekonomisk uppföljning per september månad  

Beslutsunderlag 

1. KS § 141, 15 november 2016 (ej justerat vid utskick)  

2. KS AU § 106, 1 november 2016  

3. Redovisning från utbildningsnämnden, nämnden för individ- och 

familjeomsorg, omsorgsnämnden samt från nämnden för 

samhällsplanering, 1 november 2016 

4. Tjänsteskrivelse, 1 november 2016  

 

Redogörelse 

Total helårsprognos per september visar ett förväntat resultat för år 

2016 på 12 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 3 miljoner 

kronor jämfört med uppföljningen per augusti. 

Prognosen för år 2016 per september indikerar ett positivt 

helårsresultat på 11,9 miljoner kronor, inklusive effekt tillfälligt 

statsbidrag flyktingstöd med 32 miljoner kronor. Jämfört med 

budgeterat resultat på 11,5 miljon kronor är det en positiv avvikelse 

med knappt 0,4 miljon kronor. 

Uppföljning per augusti, som sker i form av en delårsrapport, är mer 

omfattande och ger en fördjupad analys av nämndernas utfall för 

perioden och helårsprognos. Delårsrapporten innehåller uppföljning 

både av verksamhet och ekonomi och är lagreglerad i sin uppställning 

och struktur. Delårsrapport per augusti redovisades för 

kommunstyrelsen den 18 oktober och hanteras av kommunfullmäktige 

den 1 november. 

Förändringar i helårsprognosen per september jämfört med augusti är 

en förbättring med drygt 3 miljoner kronor och avser följande: 

 + 6 miljoner kronor bättre prognos för omsorgsnämnden hänfört 

till budgettillskott 2016, som finansieras av det tillfälliga 

flyktingstödet från gemensam finansiering. 

 

 – 6 miljoner kronor för gemensam finansiering enligt punkt ovan. 

 

 + 1,3 miljoner kronor bättre prognos för utbildningsnämnden. 

 

 + 0,5 miljoner kronor bättre prognos för nämnden för individ- och 

familjeomsorg 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 2(2) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

  + 1,5 miljoner kronor förbättrad prognos för slutavräkningen 

skatteintäkter enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i början av 

oktober 2016. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige i maj 2016, ska redovisning av 

kommunens ekonomiska läge ske vid varje sammanträde i kommun-

fullmäktige.  

Beredning 

KS § 141  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen i protokollet 

om det ekonomiska läget 2016 utifrån helårsprognos per september.  

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Samtliga nämnder  

Akten  

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 1(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 141 Dnr 2016/607.042 

Ekonomisk uppföljning per september månad  

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 106, 1 november 2016  

2. Redovisning från utbildningsnämnden, nämnden för individ- och 

familjeomsorg, omsorgsnämnden samt från nämnden för 

samhällsplanering, 1 november 2016 

3. Tjänsteskrivelse, 1 november 2016  

 

Redogörelse 

Total helårsprognos per september visar ett förväntat resultat för år 

2016 på 12 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 3 miljoner 

kronor jämfört med uppföljningen per augusti. 

Prognosen för år 2016 per september indikerar ett positivt 

helårsresultat på 11,9 miljoner kronor, inklusive effekt tillfälligt 

statsbidrag flyktingstöd med 32 miljoner kronor. Jämfört med 

budgeterat resultat på 11,5 miljon kronor är det en positiv avvikelse 

med knappt 0,4 miljon kronor. 

Uppföljning per augusti, som sker i form av en delårsrapport, är mer 

omfattande och ger en fördjupad analys av nämndernas utfall för 

perioden och helårsprognos. Delårsrapporten innehåller uppföljning 

både av verksamhet och ekonomi och är lagreglerad i sin uppställning 

och struktur. Delårsrapport per augusti redovisades för 

kommunstyrelsen den 18 oktober och hanteras av kommunfullmäktige 

den 1 november. 

Förändringar i helårsprognosen per september jämfört med augusti är 

en förbättring med drygt 3 miljoner kronor och avser följande: 

 + 6 miljoner kronor bättre prognos för omsorgsnämnden hänfört 

till budgettillskott 2016, som finansieras av det tillfälliga 

flyktingstödet från gemensam finansiering. 

 

 – 6 miljoner kronor för gemensam finansiering enligt punkt ovan. 

 

 + 1,3 miljoner kronor bättre prognos för utbildningsnämnden. 

 

 + 0,5 miljoner kronor bättre prognos för nämnden för individ- och 

familjeomsorg 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 2(2) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

  + 1,5 miljoner kronor förbättrad prognos för slutavräkningen 

skatteintäkter enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i början av 

oktober 2016. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige i maj 2016, ska redovisning av 

kommunens ekonomiska läge ske vid varje sammanträde i kommun-

fullmäktige.  

Beredning 

KS AU § 106  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera 

informationen i protokollet om det ekonomiska läget 2016 utifrån 

helårsprognos per september.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

Akten  

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 1(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 KS AU § 106 Dnr 2016/607.042 

Ekonomisk uppföljning per september månad  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning från utbildningsnämnden, nämnden för individ- och 

familjeomsorg, omsorgsnämnden samt från nämnden för 

samhällsplanering, 1 november 2016 

Redogörelse 

Total helårsprognos per september visar ett förväntat resultat för år 

2016 på 12 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 3 miljoner 

kronor jämfört med uppföljningen per augusti. 

Prognosen för år 2016 per september indikerar ett positivt 

helårsresultat på 11,9 miljoner kronor, inklusive effekt tillfälligt 

statsbidrag flyktingstöd med 32 miljoner kronor. Jämfört med 

budgeterat resultat på 11,5 miljon kronor är det en positiv avvikelse 

med knappt 0,4 miljon kronor. 

Uppföljning per augusti, som sker i form av en delårsrapport, är mer 

omfattande och ger en fördjupad analys av nämndernas utfall för 

perioden och helårsprognos. Delårsrapporten innehåller uppföljning 

både av verksamhet och ekonomi och är lagreglerad i sin uppställning 

och struktur. Delårsrapport per augusti redovisades för 

kommunstyrelsen den 18 oktober och hanteras av kommunfullmäktige 

den 1 november. 

Förändringar i helårsprognosen per september jämfört med augusti är 

en förbättring med drygt 3 miljoner kronor och avser följande: 

 +6 miljoner kronor bättre prognos för omsorgsnämnden hänfört till 

budgettillskott 2016, som finansieras av det tillfälliga 

flyktingstödet från gemensam finansiering. 

 

 – 6 miljoner kronor för gemensam finansiering enligt punkt ovan. 

 

 + 1,3 miljoner kronor bättre prognos för utbildningsnämnden. 

 

 + 0,5 miljoner kronor bättre prognos för nämnden för individ- och 

familjeomsorg 

 

  + 1,5 miljoner kronor förbättrad prognos för slutavräkningen 

skatteintäkter enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i början av 

oktober 2016. 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 2(2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Enligt beslut i kommunfullmäktige i maj 2016, ska redovisning av 

kommunens ekonomiska läge ske vid varje sammanträde i kommun-

fullmäktige.  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att notera informationen i protokollet om 

det ekonomiska läget 2016 utifrån helårsprognos per september.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen  

Akten  

 



Prognos 2016 September

Nämnd: Nämnden för samhällsplanering/Nämnden för myndighetsutövning

Ekonomiska förutsättningar inför 2016 Belopp
Budgetavvikelse maj 2016: -0,1 mnkr
Kvarstående obalans att hantera: -0,1 mnkr

Nr Åtgärder/Förändringar Verksamhet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Förväntad effekt 31 december 2016 -0,1

Sammanställning på verksamhetsnivå per förvaltning.
Åtgärder/förändringar avser nya beslut efter uppföljning aktuell månad och/eller
nytillkomna förändringar avseende intäkter/kostnader som inte varit kända tidigare

Rödmarkerat i kolumn verksamhet: större negativ avvikelse än 1%  mot budgetanslag
Gulmarkerat i kolumn verksamhet: avvikelse mellan +1% och -1% mot budgetanslag
Grönmarkerat i kolumn verksamhet: positiv avvikelse på mer än 1% mot budgetanslag

Kompletterande text till tabell ovan

1

2



Förändring nettoutfall 2015-2016 September

Nämnd: Nämnden för samhällsplanering/Nämnden för myndighetsutövning

Ekonomiska förutsättningar inför 2016 Belopp
Nettoutfall 2015 44,0
Prognos nettoutfall 2016 44,4
Nettoförändring -0,4 mnkr

Nr Förklaringar Verksamhet

1 Lönekost vakanser -2,0 Förvaltningskontor, Bygg & Miljö
2 Beläggning gator, vägunderhåll, dagvattenledningar 2,5 Gator/vägar, belysning, avfallshant
3 Högre förvaltningskostnader -0,8 Park- och förvaltningsavtalet
4 Kostnader reserverade fr 2015, kommer ej 0,3 Bostadsförbättringar
5
6
7
8
9

10
11

Förväntad förändring 2015/2016 -0,4

Sammanställning på verksamhetsnivå per förvaltning.
Åtgärder/förändringar avser nya beslut efter uppföljning aktuell månad och/eller
nytillkomna förändringar avseende intäkter/kostnader som inte varit kända tidigare

Rödmarkerat i kolumn verksamhet: större negativ avvikelse än 1%  mot budgetanslag
Gulmarkerat i kolumn verksamhet: avvikelse mellan +1% och -1% mot budgetanslag
Grönmarkerat i kolumn verksamhet: positiv avvikelse på mer än 1% mot budgetanslag

Kompletterande text till tabell ovan
1 Vakanser 2015, tillsatta 2016 Bygg & miljö samt förvaltningskontor

2 Högre kostnader för beläggning, vägunderhåll och dagvattenledningar än beräknat för 2015, kommer ej 2016

3 Högre förvaltningskostnader för Park- och förvaltningsavtalet

4 Kostnader reserverade för 2015, kommer ej att realiseras alls.



ALVESTA KOMMUN 2016
(mnkr)

Avv mot Åtgärder/Förändringar april 2016 Avv mot budge Avv Nettokostn
budget inkl åtgärder/ % ökning

maj förändringar Prognos 16
verksamhet intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto april intäkt kostnad netto mot utf 15
Nämnd 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0
Förvaltningskontor 0,7 3,3 2,7 0,7 3,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,3 2,7 0,0 0,0 0,7 2,3 1,6 1,1
Bygg & miljökontor 4,6 8,7 4,1 5,1 8,7 3,6 0,5 0,0 0,0 0,0 5,1 8,7 3,6 0,5 0,1 4,7 7,9 3,2 0,3
Bostadsförbättring 0,0 1,8 1,8 0,0 1,5 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,2 0,1 0,0 1,8 1,8 -0,3
Färdtjänst 0,0 4,6 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 0,2
Fysisk/teknisk planering 3,5 9,6 6,2 3,5 9,6 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 9,6 6,2 0,0 0,0 8,2 14,1 5,9 0,3
Förvaltningsavtalet 11,9 10,7 -1,2 11,9 10,8 -1,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 11,9 10,8 -1,1 -0,2 -0,1 11,8 10,7 -1,1 0,0
Teknisk administration/servicefunkt. 15,1 19,1 4,0 15,1 19,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 19,1 4,0 0,0 0,0 15,7 19,4 3,6 0,4
Gator o vägar, beslysning, avfallshant. 0,1 15,9 15,8 0,1 15,9 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 15,9 15,8 0,0 0,0 0,7 19,0 18,3 -2,5
Parkförvaltning 0,0 5,6 5,6 0,0 6,3 6,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 -0,7 -0,1 0,1 5,6 5,5 0,8
Summa skattefinansierat 35,9 80,2 44,3 36,4 80,8 44,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 36,4 80,8 44,4 -0,1 0,0 41,9 85,9 44,0 0,4
Vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift 34,6 34,6 0,0 34,6 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 34,6 0,0 0,0 0,0 34,6 34,6 0,0 0,0
Summa taxefinansierat 34,6 34,6 0,0 34,6 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 34,6 0,0 0,0 0,0 34,6 34,6 0,0 0,0

Rödmarkerat i kolumn verksamhet: större negativ avvikelse än 1%  mot budgetanslag
Gulmarkerat i kolumn verksamhet: avvikelse mellan +1% och -1% mot budgetanslag
Grönmarkerat i kolumn verksamhet: positiv avvikelse på mer än 1% mot budgetanslag

Avv mot Åtgärder/Förändringar april 2016 Avv mot budge Avv Avv mot
budget inkl åtgärder/ % Bokslut

maj förändringar 2015
verksamhet intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto april intäkt kostnad netto
Nämnd 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Budget pr 201609 Förbrukning PROGNOSTISERAT

linjärt fördelad jan-sep UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)
verksamhet intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto
Nämnd 0,0 0,8 0,8 0,0 0,6 0,4 0,0 0,6 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,8
Förvaltningskontor 0,7 3,3 2,7 0,5 2,5 1,3 0,9 2,2 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 2,7
Bygg & miljökontor 4,6 8,7 4,1 3,5 6,5 2,0 4,4 5,9 1,5 0,4 0,5 0,0 0,5 3,6
Bostadsförbättring 0,0 1,8 1,8 0,0 1,3 0,9 0,0 0,8 0,8 0,4 0,0 0,2 0,2 1,5
Färdtjänst 0,0 4,6 4,6 0,0 3,4 2,3 0,0 3,5 3,5 0,8 0,0 0,0 0,0 4,6
Fysisk/teknisk planering 3,5 9,6 6,2 2,6 7,2 3,1 5,0 8,1 3,1 0,5 0,0 0,0 0,0 6,2
Förvaltningsavtalet 11,9 10,7 -1,2 8,9 8,0 -0,6 9,1 7,3 -1,7 1,4 0,0 -0,2 -0,2 -1,1
Teknisk administration/servicefunkt. 15,1 19,1 4,0 11,4 14,4 2,0 9,8 13,7 3,9 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Gator o vägar, beslysning, avfallshant. 0,1 15,9 15,8 0,1 11,9 7,9 0,3 11,5 11,2 0,7 0,0 0,0 0,0 15,8
Parkförvaltning 0,0 5,6 5,6 0,0 4,2 2,8 0,0 4,0 4,0 0,7 0,0 -0,7 -0,7 6,3
Summa skattefinansierat 35,9 80,2 44,3 26,9 60,1 22,1 29,4 57,5 28,1 0,6 0,5 -0,6 -0,1 44,4
Vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift 34,6 34,6 0,0 26,0 26,0 0,0 25,5 26,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa taxefinansierat 34,6 34,6 0,0 26,0 26,0 0,0 25,5 26,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kommentarer;

Nämnden för samhällsplanering BUDGET HELÅR Prognos maj 2016 Prognos inkl åtgärder/ UTFALL 2015
förändringar april

Nämnden för myndighetsutövning BUDGET HELÅR Prognos maj 2016 Prognos inkl åtgärder/ BOKSLUT 2015
förändringar april

Nämnden för samhällsplanering BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-SEP PROGNOSTISERAD
BUDGETAVVIKELSE, HELÅR



Prognos 2016 september

Nämnd: nämnden för Individ- och familjesomsorg

Ekonomiska förutsättningar inför 2016 Belopp
Budgetavvikelse 2016: -5,1 mnkr
Kvarstående obalans att hantera: -5,1 mnkr

Nr Åtgärder/Förändringar Verksamhet

1 Löner och avtal MV -0,7 Ensamkommande
2 Löner 1,4 BoF
3 Överskott Äpplet 2,0 Förvaltningskontoret
4 Försörjningstöd, kostnad -3,5 Försörjningstöd
5 Flyktingstöd, kostnad -1,5 Försörjningstöd
6 Flyktingstöd, intäkter -4,5 Försörjningstöd
7 Löner 0,4 Försörjningstöd
8 Eftersökning och löner 1,1 Missbruk

Övrigt 0,2

Förväntad effekt 31 december 2016 -5,1

Sammanställning på verksamhetsnivå per förvaltning.
Åtgärder/förändringar avser nya beslut efter uppföljning aktuell månad och/eller
nytillkomna förändringar avseende intäkter/kostnader som inte varit kända tidigare

Rödmarkerat i kolumn verksamhet: större negativ avvikelse än 1%  mot budgetanslag
Gulmarkerat i kolumn verksamhet: avvikelse mellan +1% och -1% mot budgetanslag
Grönmarkerat i kolumn verksamhet: positiv avvikelse på mer än 1% mot budgetanslag

Kompletterande text till tabell ovan



1 Säkerhetsmässigt och försäkringsmässigt måste man ha två anställda på vaken natt, ej med i budgeten => 6 personer + OB
Migrationsverket valde att omförhandla IFO:s avtal på antal PUT-platser för kommunen detta gav en effekt på - 6,7 mkr.
Dock har man kunnat öka intäktprognosen för 2016 med 5,1 mkr baserat på återsöket för kv 2.

2 Ej tillsatta tjänster

3 Under förvaltningskontoret har man valt att lägga det förväntade överskottet från hemmet Äpplet.

4 Det ser ut som om minskningen mot 2015 inte kommer bli i den utsträckning som det budgeterades, 
utan man kommer hamna på samm nivå som för 2015 (ca 23 mkr).

5 I dagsläget taktar det mot att det behövs ca 1,5 mkr mer än budgeterat för 2016 vilket är 0,5 mkr mer än för 2015. 
Det är inga anvisningat till Alvesta i år, dock fortsätter flyktingar själva att bosätta sig här. Prognos beräknad på 140 st, budget på 270.

6 Då Alvesta kommun inte får några anvisade flyktingar under 2016 så kommer intäkterna minska (förra året 217 st)

7

8 På missbruksavdelningen har man fått in en person som kan återsökas ca 221 tkr, 
resterande överskott är på löner då man kan använda dels PRIO-pengar att finansiera en tjänst och dels att man har bidrag för nystartsjobb för en anställd.
Inget av detta var med i budgeten. Man har också kunnat justera ner prognosen för placeringskostnader med 0,5 mkr.



Prognos 2016 September

Nämnd: nämnden för Individ- och familjesomsorg

Ekonomiska förutsättningar inför 2016 Belopp
Budgetavvikelse augusti 2016: -5,6 mnkr
Kvarstående obalans att hantera: -5,6 mnkr

Nr Åtgärder/Förändringar Verksamhet

1 Stimulansmedel 0,8 Barn, familj, inkl Stjärnan
2 Vikariekostnader -0,3 Ensamkommande flyktingbarn
3
4
5
6
7 ”Bästa möjliga missbruksvård” ? Missbruk
8 hemaplanslösningar och egna familjehem ? Missbruk, Barn o familj

9 få ner kostnaderna på försörjnings- och
flyktingstöd

? Försörjningstöd

Förväntad effekt 31 december 2016 -5,1

Sammanställning på verksamhetsnivå per förvaltning.
Åtgärder/förändringar avser nya beslut efter uppföljning aktuell månad och/eller
nytillkomna förändringar avseende intäkter/kostnader som inte varit kända tidigare

Rödmarkerat i kolumn verksamhet: större negativ avvikelse än 1%  mot budgetanslag
Gulmarkerat i kolumn verksamhet: avvikelse mellan +1% och -1% mot budgetanslag
Grönmarkerat i kolumn verksamhet: positiv avvikelse på mer än 1% mot budgetanslag



Kompletterande text till tabell ovan

1 Stimulansmedel för ökade personalkostnader inom sociala barn och ungdomsvården.

2 Ökade vikariekostnader för de personer som inte fick förlängd visstid utan nu jobbar som timanställda.

3

4

5

6

7

8

9



Prognos 2016 September

Nämnd: nämnden för Individ- och familjesomsorg

Ekonomiska förutsättningar inför 2016 Belopp
Nettoutfall 2015 92,0
Prognos nettoutfall 2016 88,6
Nettoförändring 3,4 mnkr

Nr Förklaringar Verksamhet

1 Placeringskostnader 5,1 Barn o familj, inkl. Stjärnan
2 Minskade intäkter -4,0 Förvaltningskontor
3 Mindre antal möten 0,1 Nämnd
4 Lägre placeringskostnader 1,2 Missbruk vuxna, inkl STOBE
5 Förändringsarbete 0,3 Arbetsmarknadsavd.
6 Flyktingkostnader -3,9 Försörjningsstöd
7 Ensamkommande 4,7 Ensamkommande barn
8 Övrigt
9

10
11

Förväntad resultat 31 december 2016 3,4

Sammanställning på verksamhetsnivå per förvaltning.
Åtgärder/förändringar avser nya beslut efter uppföljning aktuell månad och/eller
nytillkomna förändringar avseende intäkter/kostnader som inte varit kända tidigare

Rödmarkerat i kolumn verksamhet: större negativ avvikelse än 1%  mot budgetanslag
Gulmarkerat i kolumn verksamhet: avvikelse mellan +1% och -1% mot budgetanslag
Grönmarkerat i kolumn verksamhet: positiv avvikelse på mer än 1% mot budgetanslag

Kompletterande text till tabell ovan

1 Mindre placeringskostnader prognostiserade under 2016, färre placeringar, inga längre LVU i dagsläget och placerat i större utsträckning på familjehem istället för HVB-hem.

2 Inga intäkter för prestationsersättningar under 2016

3 Ett mindre IU, AU och NIF under 2016 jämfört med 2015.

4 Lägre kostnader för placeringar, färre placeringar än under 2015 och än så länge inga LVM under 2016

5 Pågående förändringsarbete inom AMA.

6 Kostnaderna för flyktingverksamheten är större än föregående år, beroende av en kombination av mindre beräknade intäkter (inga tilldelade flyktingar) och ökade kostnader (många som väljer själva att bosätta sig i Alvesta).

7 Organisationsförändring med öppnandet av Äpplet, nytt HVB

11 Lönerevision 2016



ALVESTA KOMMUN 2016
(mkr)

Avv mot Åtgärder/Förändringar sep 2016 Avv mot budget Avv Nettokostn
budget inkl åtgärder/ % ökning
mars förändringar Prognos 16

verksamhet intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto sep intäkt kostnad netto mot utf 15
Nämnd o styrelseverksamhet 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0% 0,9 0,9 -0,1
Förvaltningskontor 0,1 16,7 16,6 0,7 15,3 14,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,7 15,3 14,6 2,0 12,2% 4,1 14,7 10,5 4,0
Barn, familj, inkl Stjärnan 6,0 42,5 36,5 19,8 55,7 35,8 0,7 -0,6 0,1 0,8 20,4 55,5 35,1 1,4 3,9% 14,4 54,5 40,1 -5,0
Ensamkommande flyktingbarn 61,0 48,8 -12,3 54,4 42,5 -11,9 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 54,4 42,8 -11,6 -0,7 -5,3% 30,5 23,6 -6,9 -4,7
Försörjningsstöd 13,0 37,4 24,4 8,9 42,1 33,1 -8,7 0,0 -0,1 -0,1 8,9 42,1 33,2 -8,8 -35,8% 11,3 40,5 29,3 3,9
Missbruk vuxna, inkl STOBE 0,5 10,7 10,2 1,5 10,6 9,1 1,1 0,0 0,0 0,0 1,5 10,6 9,1 1,1 11,0% 0,9 11,2 10,3 -1,2
Arbetsmarknadsavdelningen 7,3 14,5 7,2 11,1 18,6 7,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 11,1 18,6 7,5 -0,3 -4,0% 10,0 17,8 7,8 -0,3
Summa 88,0 171,4 83,4 96,4 185,4 89,0 -5,6 -0,7 -0,3 0,4 97,1 185,7 88,6 -5,1 -18,0% 71,1 163,1 92,0 -3,4

Rödmarkerat i kolumn verksamhet: större negativ avvikelse än 1%  mot budgetanslag
Gulmarkerat i kolumn verksamhet: avvikelse mellan +1% och -1% mot budgetanslag
Grönmarkerat i kolumn verksamhet: positiv avvikelse på mer än 1% mot budgetanslag

UTFALL 2015Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR Prognos augusti 2016 Prognos inkl åtgärder/
förändringar sep



Prognos 2016 September

Nämnd: Omsorgsnämnden

Ekonomiska förutsättningar inför 2016 Belopp
Budgetavvikelse september 2016: -15,2 mnkr
Kvarstående obalans att hantera: -15,2 mnkr

Nr Åtgärder/Förändringar Verksamhet

1
2
3 -0,1 Nämnd
4 0,7 Förvaltningskontoret
5 Personalomkostnader -12,4 Äldreomsorgen
6 Personalomkostnader -3,4 Funktionsstöd
7 Budgettillskott (beslut KF 160927) 6,0
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Förväntad effekt 31 december 2016 -9,2

Sammanställning på verksamhetsnivå per förvaltning.
Åtgärder/förändringar avser nya beslut efter uppföljning aktuell månad och/eller
nytillkomna förändringar avseende intäkter/kostnader som inte varit kända tidigare

Rödmarkerat i kolumn verksamhet: större negativ avvikelse än 1%  mot budgetanslag
Gulmarkerat i kolumn verksamhet: avvikelse mellan +1% och -1% mot budgetanslag
Grönmarkerat i kolumn verksamhet: positiv avvikelse på mer än 1% mot budgetanslag



Prognos 2016 September

Nämnd: Omsorgsnämnden

Ekonomiska förutsättningar inför 2016 Belopp
Budgetavvikelse september 2016: -15,2 mnkr
Kvarstående obalans att hantera: -15,2 mnkr

Nr Åtgärder/Förändringar Verksamhet

1 Under förutsättning att beslut fattas:
2
3
4 Budgettillskott 6,0
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Förväntad effekt 31 december 2016 -9,2



Prognos 2016 Juli

Nämnd: Omsorgsnämnden

Ekonomiska förutsättningar inför 2016 Belopp
Nettoutfall 2015 314,3
Prognos nettoutfall 2016 321,6
Nettoförändring -7,3 mnkr

Nr Förklaringar Verksamhet

1 Avtalsenlig LÖK inom OF -2,8 OF
2 Hjälpmedelskostnader ökar -0,8 Hemsjukvård
3 Nytt LSS-boende -9,0 Funktionsstöd
4 Utskrivningsklara Regionen 1,0 OF
5 Högre intäkter taxor 1,0 OF
6 Lägre kostnader inom äldreomsorgen 1,3 Äldreomsorgen
7 2,0

Förväntad nettoförändring -7,3

Kompletterande text till tabell ovan

3
4 Det uppstartade Trygg och säker hemgångs teamet, som finansieras med statsbidrag, arbetar intensivt med 

stödinsatser för att stärka brukarens kvarboende.  Minskar kostnaderna för utskrivningsklara till Region 
Kronoberg.

Uppstart av nytt LSS-boende i maj har ökat lönekostnaderna.



ALVESTA KOMMUN 2016
(mnkr)

Avv mot Åtgärder/Förändringar sept 20 Avv mot budget Avv Nettokostn
budget inkl åtgärder/ % ökning

aug förändringar Prognos 16
verksamhet intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto sept intäkt kostnad netto mot utf 15
Nämnd a72 0,0 0,8 0,8 0,0 0,9 0,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 -0,1 -0,1 0,0 0,9 0,9 0,0
Förvaltningskontor a71 0,0 8,4 8,4 0,0 7,7 7,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,7 0,1 0,1 6,7 6,7 1,0
Äldreomsorg totalt (inkl. Psykiatrin) a77+ 50,6 290,3 239,7 50,8 302,9 252,1 -12,4 0,0 0,0 0,0 50,8 302,9 252,1 -12,4 -0,1 54,1 302,9 248,8 3,3
     varav psykiatrin 0,9 12,7 11,8 0,9 12,7 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 12,7 11,8 0,0 0,0 1,0 13,7 12,7 -0,9
     varav personalkostnader b5-56 0,0 217,5 217,5 0,0 231,1 231,1 -13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 231,1 231,1 -13,6 -0,1 0,0 227,6 227,6 3,6
     varav utskrivningsklara akt 751 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 -1,5
Funktionsstöd totalt a76 24,4 81,9 57,5 25,0 85,9 60,9 -3,4 0,0 0,0 0,0 25,0 85,9 60,9 -3,4 -0,1 25,9 83,8 57,8 3,1
     varav personalkostnader b5-56 0,0 57,9 57,9 0,0 62,1 62,1 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1 62,1 -4,2 -0,1 0,0 62,1 62,1 0,0
Summa 75,1 381,5 306,4 75,8 397,4 321,6 -15,2 0,0 0,0 0,0 75,8 397,4 321,6 -15,2 0,0 80,1 394,4 314,3 7,3

Rödmarkerat i kolumn verksamhet: större negativ avvikelse än 1%  mot budgetanslag
Gulmarkerat i kolumn verksamhet: avvikelse mellan +1% och -1% mot budgetanslag
Grönmarkerat i kolumn verksamhet: positiv avvikelse på mer än 1% mot budgetanslag

Omsorgsnämnden BUDGET HELÅR 2016 Prognos augusti 2016 Prognos inkl åtgärder/ UTFALL 2015
förändringar september



Prognos 2016 September Avvikelse mot budget

Nämnd: Utbildningsnämnden

Ekonomiska förutsättningar inför 2016 Belopp
Budgetavvikelse augusti 2016: -10,4 mnkr
Kvarstående obalans att hantera: -10,4 mnkr

Nr Åtgärder/förändringar Verksamhet

1 Musikskola 0,5
2 Gemensam verksamhet -0,4
3 Förskoleverksamhet 0,3
4 Skolbarnsomsorg 0,6
5 Grundskola 0,3
6 Särskola -0,3
7 Vuxenutbildnin 0,3

Förväntad effekt 31 december 2016 -9,1

Sammanställning på verksamhetsnivå per förvaltning.
Åtgärder/förändringar avser nya beslut efter uppföljning aktuell månad och/eller
nytillkomna förändringar avseende intäkter/kostnader som inte varit kända tidigare

Kompletterande text till tabell ovan

Prognos augusti var -10,4 mnkr. Tilläggsbudget på 13 mnkr.
Tilläggsramen har fördelats enligt följande:
Budgeterad intäkt på -4,9 mnkr minskas med 3 mnkr till -1,9 mnkr.
Köp av utbildning på grundskolan 16,0 mnkr ökas med 3 mnkr till 19,0 mnkr
Köp av utbildning på gymnasieskolan 60,3 mnkr ökas med 7 mnkr till 67,3 mnkr 

Totalt sett är prognosen för september ca 1,3 mnkr bättre, ca -9,1 mnkr mot budget.
Vad gäller intäkterna beräknas utfallet vid årets slut bli ca 3,3 mnkr bättre än rapporten per augusti.
Kostnaderna bedöms vid årets slut bli ungefär 1,9 mnkr högre än augustirapporten.

Den största avvikelsen består av lokalkostnader och ersättning till enheter för
utökad verksamhet. Vidare består avvikelsen också av köp av utbildning,
ersättning för bibass (barn i behov av särskilt stöd), it-satsning,
skolskjutskostnader och ökade kostnader kring modersmål.
Enheterna förväntas sammantaget ge en positiv avvikelse vid årets slut.



2016 September Förändring nettokostnader

Nämnd: Utbildningsnämnden

Utfall/prognos Belopp
Nettoutfall 2015 497,7
Prognos nettoutfall 2016 521,1
Nettoförändring 23,4 mnkr

Nr Förklaringar Verksamhet

1 Gemensam verksamhet 2,3
2 Skolbarnsomsorg -1,2
3 Grundskola 14,1
4 Särskola -0,9
5 Gymnasieutbildning 3,5
6 Vuxenutbildning 4,8
7 Övriga 0,8
8
9

10
11

Total nettoförändring 23,4

Nettokostnad september prognos helår jämfört utfall 2015 har ökat med 23,4 mnkr

En bidragande orsak till ökning är naturligtvis ökade kostnader för löner beroende på nya avtal.
Ytterligare en orsak är ökade lokalkostnader pga tillkommande lokaler. Vidare kostnader för
köp av utbildning beroende på tillkommande elever och ökade priser. När det gäller gymnasie-
utbildningar så är även val av program avgörande för kostnaden.



ALVESTA KOMMUN 2016
(mnkr)

Avv mot Avv Förändring netto
budget % kostnad
augusti prognos sept 16

verksamhet intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto mot utfall 15
Nämnd och styrelseverksamhet 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 1,2 1,2 -0,1
Fritidsgårdar 0,2 5,8 5,6 0,2 5,8 5,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 5,8 5,6 -0,1 -0,1 0,0 0,3% 0,4 5,6 5,2 0,4
Musikskola 0,5 4,5 4,0 0,5 4,5 4,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0,5 4,0 3,5 0,0 0,5 0,5 12,5% 0,5 4,3 3,8 -0,3
Gemensam verksamhet 2,2 21,2 19,0 2,6 22,4 19,8 -0,8 -0,8 -0,4 0,4 1,7 22,0 20,3 0,5 -0,7 -1,2 -6,5% 4,5 24,1 19,6 0,6
Förskoleverksamhet 22,5 130,1 107,6 28,2 141,0 112,8 -5,3 0,3 0,0 -0,3 28,5 141,0 112,5 -6,0 -10,9 -4,9 -4,6% 25,7 135,9 110,2 2,3
    -varav köp av utbildning 0,8 14,8 14,0 1,0 16,9 15,9 -1,9 0,2 0,1 -0,1 1,2 17,0 15,8 -0,4 -2,2 -1,8 -13,0% 1,3 15,8 14,5 1,3

Skolbarnsomsorg 0,0 15,3 15,3 0,0 14,4 14,4 0,9 0,2 -0,4 -0,6 0,2 14,0 13,9 -0,2 1,3 1,4 9,3% 0,1 15,1 15,1 -1,2
Grundskola 20,7 239,2 218,6 28,0 251,9 224,0 -5,4 2,5 2,1 -0,3 30,5 254,1 223,6 -9,8 -14,9 -5,1 -2,3% 26,6 236,1 209,5 14,1
   -varav köp av utbildning 0,0 19,0 19,0 1,6 17,7 16,1 2,9 0,2 3,3 3,1 1,8 21,0 19,2 -1,8 -2,0 -0,2 -1,1% 1,7 20,4 18,7 0,5

Särskolan 0,0 35,1 35,1 1,8 35,6 33,8 1,4 0,2 0,5 0,3 2,0 36,1 34,1 -2,0 -0,9 1,1 3,0% 2,4 37,4 34,9 -0,9
   -varav köp av utbildning, inkl LSS 0,0 7,1 7,1 0,5 6,0 5,5 1,6 0,1 0,2 0,1 0,6 6,2 5,6 -0,6 0,9 1,5 20,5% 0,9 8,7 7,8 -2,2

Biblioteksverksamhet 0,7 10,1 9,5 0,7 10,3 9,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 10,3 9,7 0,0 -0,2 -0,2 -2,1% 0,6 10,3 9,7 0,0
Gymnasieutbildning 3,8 83,0 79,2 5,4 84,4 79,0 0,2 0,0 -0,1 -0,1 5,4 84,3 78,9 -1,6 -1,3 0,3 0,3% 5,2 80,7 75,4 3,5
   -varav köp av utbildning 0,0 67,3 67,3 1,2 61,4 60,2 7,1 -0,1 6,9 6,9 1,1 68,3 67,1 -1,1 -0,9 0,2 0,3% 1,2 65,7 64,6 2,6

Vuxenutbildning 13,4 30,4 17,1 15,1 33,3 18,2 -1,1 0,9 0,6 -0,3 16,0 33,9 17,9 -2,6 -3,5 -0,9 -5,2% 17,0 30,1 13,1 4,8
Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 -0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0% 0,0 0,1 0,1 0,3
Summa 63,8 575,8 512,0 82,3 604,8 522,4 -10,4 3,3 1,9 -1,4 85,6 606,7 521,1 -21,8 -30,8 -9,1 -1,8% 83,2 580,9 497,7 23,4
Utfall 2015 exklusive överföring av resurskolan från balanskonto till drift.

Rödmarkerat i kolumn verksamhet: större negativ avvikelse än 1%  mot budgetanslag
Gulmarkerat i kolumn verksamhet: avvikelse mellan +1% och -1% mot budgetanslag
Grönmarkerat i kolumn verksamhet: positiv avvikelse på mer än 1% mot budgetanslag

UTFALL 2015

Avvikelse mot budget 
inkl 

åtgärder/förändringar 
sept

Utbildningsnämnden BUDGET HELÅR Prognos aug 2016 Prognos inkl åtgärder/
förändringar sept 2016

Åtgärder/Förändringar sept 2016



 
Kommunledningskontoret 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

Christina Utterström 

Ekonomichef 
Tel. 0472-151 01 

E-post: christina.utterstrom@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse  

Datum 

2016-10-29 

 

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

Till  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

den 1 november 2016 

Ekonomisk helårsprognos per september 2016  

Total helårsprognos per september visar ett förväntat resultat för år 2016 på 

12 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 3 miljoner kronor jämfört 

med uppföljningen per augusti. 

 

 
 

Prognosen för år 2016 per september indikerar ett positivt helårsresultat på 

11,9 miljoner kronor, inklusive effekt tillfälligt statsbidrag flyktingstöd med 

32 miljoner kronor. Jämfört med budgeterat resultat på 11,5 miljon kronor 

är det en positiv avvikelse med knappt 0,4 miljon kronor. 

 

Uppföljning per augusti, som sker i form av en delårsrapport, är mer 

omfattande och ger en fördjupad analys av nämndernas utfall för perioden 

och helårsprognos. Delårsrapporten innehåller uppföljning både av 

verksamhet och ekonomi och är lagreglerad i sin uppställning och struktur. 

Delårsrapport per augusti redovisades för kommunstyrelsen den 18 oktober 

och hanteras av kommunfullmäktige den 1 november. 

 

Helårsprognos nämnderna
Budget-

avvikelse 

per september Budget 

helår 

2016

Prognos 

helår 2016

helår 2016

Miljoner kronor per 30 sep Budgetavv

+överskott i procent

-underskott

Kommunstyrelsen 88,7 89,1 -0,4 -0,5%

Överförmyndarnämnden 1,5 1,1 0,4

Utbildningsnämnden 512,0 1) 521,1 -9,1 -1,8%

Nämnden för individ- och familjeomsorg 83,4 88,5 -5,1 -6,1%

Omsorgsnämnden 312,4 2) 321,6 -9,2 -2,9%

Nämnden för samhällsplanering, SP 44,3 44,4 -0,1 -0,2%

Nämnden för myndighetsfrågor 0,2 0,2 0,0

Summa nämnderna 1 042,5 1 066,0 -23,5 -2,3%

Gemensam finansiering 1 054,0 1 077,9 23,9 2,3%

Årets resultat/budgetavvikelse 11,5 11,9 0,4

1) Inklusive tillfälligt budgettillskott UN 2016 med 13 mnkr.

1) Inklusive tillfälligt budgettillskott ON 2016 med 6 mnkr.

mailto:christina.utterstrom@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se


 

 

 

 

2(2) 

Förändringar i helårsprognosen per september jämfört med augusti är en 

förbättring med drygt 3 miljoner kronor och avser följande: 

 

 +6 miljoner kronor bättre prognos för omsorgsnämnden hänfört till 

budgettillskott 2016
1
, som finansieras av det tillfälliga flyktingstödet från 

gemensam finansiering. 

 -6 miljoner kronor för gemensam finansiering enligt punkt ovan. 

 +1,3 miljoner kronor bättre prognos för utbildningsnämnden. 

 +0,5 miljoner kronor bättre prognos för nämnden för individ- och 

familjeomsorg 

 +1,5 miljoner kronor förbättrad prognos för slutavräkningen skatteintäkter 

enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i början av oktober 2016. 

 

Enligt beslut i kommunfullmäktige i maj 2016
2
, ska redovisning av 

kommunens ekonomiska läge ske vid varje sammanträde i kommun-

fullmäktige. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att notera informationen i protokollet om det ekonomiska läget 2016 

utifrån helårsprognos per september.  

 

 

Kristiina Kosunen Eriksson  Christina Utterström 
Kommunchef   Ekonomichef 

                                                 
1
 Enligt beslut KF § 114, 2016-09-27. 

2
 Enligt beslut KF § 49 p 2, 2016-05-03. 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr 2016/502.041  

Besvarande av nämnden för individ- och familjeomsorgs 
anmälan av överskridande av budget 2016  

Beslutsunderlag 

1. KS § 142, 15 november 2016 (ej justerat vid utskick)  

2. KS AU § 112, 1 november 2016 

3. Skrivelse, 15 september 2016  

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg har anmält till fullmäktige 

om överskridande av budget 2016. Kommunfullmäktige beslutade att 

överlämna anmälan om överskridande av budget till kommunstyrelsen 

för beredning.   

Beredning 

KS § 142  

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att: 

1. notera anmälan om överskridande av budget i protokollet, 

2. anse anmälan om överskridande av budget för besvarad, genom de 

åtgärder som nämnden för individ- och familjeomsorg vidtagit för 

att uppnå en budget i balans.  

Protokollet ska skickas till 

Nämnden för individ- och familjeomsorg   

Akten  

  

  

  9 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 142 Dnr 2016/502.041  

Besvarande av nämnden för individ- och familjeomsorgs 
överskridande av budget 2016  

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 112, 1 november 2016 

2. Skrivelse, 15 september 2016  

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg har anmält till fullmäktige 

om överskridande av budget 2016. Kommunfullmäktige beslutade att 

överlämna anmälan om överskridande av budget till kommunstyrelsen 

för beredning.   

Beredning 

KS AU § 112  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: 

1. notera anmälan om överskridande av budget i protokollet, 

2. anse anmälan om överskridande av budget för besvarad, genom de 

åtgärder som nämnden för individ- och familjeomsorg vidtagit för 

att uppnå en budget i balans.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige   

Akten  

  

  

   



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS AU § 112 Dnr 2016/502.041  

Besvarande av nämnden för individ- och familjeomsorgs 
överskridande av budget 2016  

Redogörelse 

Nämnden för individ- och familjeomsorg har anmält till fullmäktige 

om överskridande av budget 2016. Kommunfullmäktige beslutade i § 

129/2016 att överlämna anmälan om överskridande av budget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige 

besluta att: 

1. notera anmälan om överskridande av budget i protokollet, 

2. anse anmälan om överskridande av budget för besvarad, genom de 

åtgärder som nämnden för individ- och familjeomsorg vidtagit för 

att uppnå en budget i balans.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen  

Akten  

  

   



ALVESTA KOMMUN ' 
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Kommunledningskontorm 
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kommun “W” ‘e 
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Datum Ä, d Namnden for 1nd1V1d- och famfljeomsorg 2015_09_14 e” 9"" M” 

Dnr: NIF 2016/49.042 D”- 
m-u-w. „.„‚...._„.._ 

Dnr: NIF 2016/49.042 

Till kommunfullmäktige i Alvesta kommun 
Meddelande om överskridande av budget 2016 
Nämnden för individ- och familjeomsorg i Alvesta kommun meddelar hänned 
kommunfullmäktige om överskridande aV budget med 5.5 miljoner SEK. 

Överskridandet finns inom avdelning Ekonomiskt biständ med totalt 8.7 miljoner 
SEK. 
AV detta belopp utgör 4.6 miljoner SEK underskott pâ bidrag ekonomiskt bistând 
och 4.4 miljoner SEK utgör minskade schablonjntäkter. 

Det nämnden kan gôra för att minska överskridandet är att fâ fler personer i arbete 
och egenförsörjning. 

ïó/(a-óá? ~14; 
Sebastian Ohlsson Datum 
Ordfdrande i nämnden för individ- och familj eomsorg 

Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639 Parkgatan 6 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se ifo@‚a1vesta.se



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr 2016/596.346  

Beslut om VA-taxa för 2017  

Beslutsunderlag 

1. KS § 143, 15 november 2016 ( ej justerat vid utskick)  

2. KS AU § 113, 1 november 2016  

3. NFS § 67, 11 oktober 2016 

4. Bilaga D, VA-avgifter i framtiden, 17 oktober 2016 

5. Förslag till VA-taxa 2017 

Redogörelse  

Kommunfullmäktige ska anta VA-taxa för 2017 på sammanträdet den 

29 november 2016.  

Nämnden för samhällsplanering bedömer att det finns ett behov av att 

höja VA-taxan för 2017, bedömningen grundar sig på att det finns ett 

behov av ökad investering.  

I bedömningen redogörs för att VA-taxan bör höjas med + 2,8 %, samt 

att konsumentprisindex (KPI) har ökat med + 0,94 %. Sammantaget 

föreslår nämnden för samhällsplanering att VA-taxan för 2017 höjs 

med + 3,74 %. 

Beredning 

KS § 143 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att: 

1. Indexreglera VA-taxan med + 0,94 %, och därutöver höja taxan 

med + 2,8 %, 

2. den totala höjningen av VA-taxan på + 3,74 % ska gälla från och 

med 2017-01-01.  

 

Protokollet ska skickas till 

Nämnden för samhällsplanering   

Akten  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 143 Dnr 2016/596.346  

Beslut om VA-taxa för 2017  

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 113, 1 november 2016  

2. NFS § 67, 11 oktober 2016 

3. Bilaga D, VA-avgifter i framtiden, 17 oktober 2016 

4. Förslag till VA-taxa 2017 

Redogörelse  

Kommunfullmäktige ska anta VA-taxa för 2017 på sammanträdet den 

29 november 2016.  

Nämnden för samhällsplanering bedömer att det finns ett behov av att 

höja VA-taxan för 2017, bedömningen grundar sig på att det finns ett 

behov av ökad investering.  

I bedömningen redogörs för att VA-taxan bör höjas med + 2,8 %, samt 

att konsumentprisindex (KPI) har ökat med + 0,94 %. Sammantaget 

föreslår nämnden för samhällsplanering att VA-taxan för 2017 höjs 

med + 3,74 %. 

Beredning 

KS AU § 113 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: 

1. Indexreglera VA-taxan med + 0,94 %, och därutöver höja taxan 

med + 2,8 %, 

2. den totala höjningen av VA-taxan på + 3,74 % ska gälla från och 

med 2017-01-01.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

Akten  

 

  

  

 



 

 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
 

2016-11-01 1(1) 

 
 
 
 

KS AU § 113 Dnr 2016/596.346 
 

Beslut om VA-taxa för 2017 
 

Beslutsunderlag 

1.   NFS § 67, 11 oktober 2017 

2.   Bilaga D, VA-avgifter i framtiden, 17 oktober 2016 

3.   VA-taxa 2016 
 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige ska anta VA-taxa för 2017 på sammanträdet den 

29 november 2016. 
 

Nämnden för samhällsplanering bedömer att det finns ett behov av att 

höja VA-taxan för 2017, bedömningen grundar sig på att det finns ett 

behov av ökad investering. 
 

I bedömningen redogörs för att VA-taxan bör höjas med + 2,8 %, samt 

att konsumentprisindex (KPI) har ökat med + 0,94 %. Sammantaget 

föreslår nämnden för samhällsplanering att VA-taxan för 2017 höjs 

med + 3,74 %. 
 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta 

att: 
 

1.   Indexreglera VA-taxan med + 0,94 %, och därutöver höja taxan 

med + 2,8 %, 

2.   den totala höjningen av VA-taxan på + 3,74 % ska gälla från och 

med 2017-01-01. 
 

Avstår från att delta i beslut 

Lars-Olof Franzén (AA) avstår från att delta i beslut. 
 
 

Protokollet ska skickas till 
 

Kommunstyrelsen 
 

Akten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 























 
 

 
2016-10-31 

ALVESTA KOMMUN 

 
Förslag 2,8%+KPI (0,94%) 

VA-taxa 
2017 

 
FÖR 
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TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- 
OCH AVLOPPSANLÄGGNING  

 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx § xxx att gälla från 2017-01-01.  

 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Alvesta kommun. 
Huvudmannaskapet utövas av nämnden för samhällsplanering. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Alvesta kommun. 
 

§ 1 Inledning 
För att täcka nödvändiga kostnader för Alvesta kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata 
(Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 

§ 2  Avgiftstyper 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

§ 3  Fastighetsbegrepp 
I dessa taxeföreskrifter avses med:  
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor   Förvaltning  Stormarknader 
Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell   Restauranger 
Hantverk  Småindustri 
Utbildning  Sjukvård 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där 
begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 200-tal 
m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. För industri och 
handel används för den del som överskrider 4000 m2 bruttoarea (BTA) omräkningstalet 
600 m2 bruttoarea (BTA). 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 
 

§ 4 Avgiftsskyldighet 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej, ingår i Dg 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja  

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-
mannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda.  
 
4.6 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 

§ 5  Bostadsfastighet 
 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df* 

om 19 802,00 kr 
 

om 24 752,50 kr 
 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df* 

om 26 791,00 kr 
 

om 33 488,75 kr 
 

c) en avgift per m2 tomtyta om 7,57 kr om 9,4625 kr 

d) en avgift per lägenhet om 12 231,00 kr om 15 288,75 kr 

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat 
sätt som huvudmannen ordnat med uttages avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) för Df även om 
bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.  
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), även om reducering är påkallad av 8.1. 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 
eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
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Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse 
på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 
 

§ 6  Annan fastighet 

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df* 

om 19 802,00 kr 
 

om 24 752,50 kr 
 

b) 
 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df* 

om 26 791,00 kr 
 

om 33 488,75 kr 
 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
om 15,14 kr om 18,925 kr 

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat 
sätt som huvudmannen ordnat med uttages avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) för Df även om 
bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.  
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas 
för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
eller tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
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§ 7  Obebyggd fastighet 

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%  -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 
a) och b), jfr 5.3 andra stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d)  100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
 

§ 8 Delvis anslutning 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

* Föreligger avgiftsskyldighet för Df enligt 4.2 uttages avgift enligt 8.1 som om 
servisledning för Df framdragits, oberoende av om förbindelsepunkt för Df upprättats . 
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Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), även 
om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift 
om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med 
framdragning av övriga servisledningar. 
 

§ 9 Allmänplatsmark  

 
9.1 Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift enligt särskilt avtal. 

 

§ 10 Reglering av avgiftsbelopp 
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet 316,38 (2016-08) i konsumentprisindex, 
KPI (1980=100). Nämnden för samhällsplanering ska årligen reglera dessa avgiftsbelopp 
vid årsskiftet enligt förändringen i KPI. 

§ 11 Särförhållanden 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
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§ 12 Betalning av anläggningsavgifter 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

Om en andra påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer 210 kr i 
påminnelse- och kravavgift. 
 
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då 
den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta 
skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 
12.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 

§ 13 Övriga frågor 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen 
bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
huvudmannen överenskomna kostnader härför. 
 
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan 
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av 
den tidigare servisledningens allmänna del. 
 
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 
för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 

§ 14 Bebyggd fastighet 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år om 2 258,00 kr om 2 822,50 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 24,38 kr om 30,475 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet* och därmed jämställd 
fastighet om 525,00 kr om 656,25 kr 

d) en avgift per år och varje helt  
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet om 39,60 kr om 49,50 kr 

* För bostadsfastighet med högst två lägenheter tas avgift enligt 14.1 c) ut för en lägenhet. 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Dg 

Fast avgift 14.1 a) 30% 40% 30% 

Avgift per m3 14.1 b) 50% 50% 0% 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 30% 40% 30% 

Avgift efter m2 tomtyta 14.1 d) 25% 25% 50% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.  
 
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte 
skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 
200 m3/lägenhet och år i permanentbostad. Tillkommer fast avgift enligt 14.1 a) och avgift 
per lägenhet enligt 14.1 c).  
 
För sommarvatten till fritidsbostad utan mätning erläggs årlig avgift om: 

 Utan moms Med moms 

en årlig avgift  om 1 397,00 kr om 1 746,25  kr 
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte 
sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet 
avrundas till närmaste hela krontal.  
 
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen 
rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens 
va-nämnd.  
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 18. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-
ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 12 % av avgiften enligt 14.1 b). 
 

§ 15 Allmänplatsmark 
15.1 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 
erlägga brukningsavgift.  
 
Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en årlig avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten om 1,12 kr om 1,40 kr 

 

§ 16 Större spillvattenmängd än dricksvattenmängd 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd. 
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§ 17 Obebyggd fastighet 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) och 
14.1 b). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 50% 10% 0% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

§ 18 Extra åtaganden 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:  

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 582,00 kr 727,50 kr 

Uppsättning av vattenmätare 582,00 kr 727,50 kr 

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel vid 
pågående rörmokeriarbete på den egna fastigheten 

582,00 kr per 
timme 

727,50 kr per 
timme 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

582,00 kr 727,50 kr 

Undersökning av vattenmätare 582,00 kr 727,50 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 582,00 kr 727,50 kr 

Förgäves besök vid föranmäld mätaravläsning (3e 
gången) 

582,00 kr 727,50 kr 

 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras 
ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

 

§ 19 Särförhållanden 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
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§ 20 Betalning av avgifter 
Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller enligt 
beslut av VA-huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
på obetalt belopp enligt 12.2. 

Om en andra påminnelse måste skickas ut för obetald räkning tillkommer 210 kr i 
påminnelse- och kravavgift. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning 
och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse. 
 

§ 21 Avtal i vissa fall 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

 

§ 22 Reglering av avgiftsbelopp 
Avgifter enligt §§ 14 till 18 är baserade på indextalet 316,38 (2016-08) i 
konsumentprisindex, KPI (1980=100).  Nämnden för samhällsplanering ska årligen reglera 
dessa avgiftsbelopp vid årsskiftet enligt förändringen i KPI.  
 
 



    VA-taxa 2017-01-01 
 
 
 

 sid 12 
 
2016-10-31 

TAXANS INFÖRANDE (§23) 
 

§ 23 Taxans ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft 2016-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt 
§ 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 
angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53§ lagen om allmänna 
vattentjänster.  
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KF §  Dnr 2016/561.106  

Beslut om länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs  
län 

Beslutsunderlag 

1. KS § 148, 15 november 2016 (ej justerat vid utskick)  

2. KS AU § 114, 1 november 2016  

3. Tjänsteskrivelse, 31 oktober 2016   

4. Missiv, 17 oktober 2016  

5. Region Kronoberg, förslag på gemensam folkhälsopolicy i 

Kronobergs län, 17 oktober 2016  

Redogörelse 

Region Kronoberg har översänt förslag till länsgemensam 

folkhälsopolicy för ställningstagande och beslut av 

kommunfullmäktige. Policyn är en revidering av Länsgemensam 

folkhälsopolicy för Kronobergs län med prioriteringar 2012-2015. 

Folkhälsopolicyn är en gemensam viljeriktning för det 

länsgemensamma folkhälsoarbetet i Kronobergs län. Med stöd av 

policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i 

Kronobergs län samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och 

verka för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för 

länets befolkning. 

Policyn har tagits fram i samarbete med kommunerna i länet och med 

länsstyrelsen och varit hos remiss hos samma aktörer. 

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012-

2015 valdes målområdena 3 (barn och ungas uppväxtvillkor) och 11 

(alkohol, tobak, narkotika och dopning) som särskilt prioriterade 

områden. I föreliggande policy kommer dessa fortsatt vara 

prioriterade vid sidan av målområde 1 (delaktighet och inflytande i 

samhället) som lyfts in som ett särskilt viktigt område i den reviderade 

policyn. 

Beredning  

KS § 148 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att: 

1. anta reviderad länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län, 
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2. uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en lokal 

handlingsplan för folkhälsoarbetet i Alvesta kommun utifrån 

den länsgemensamma folkhälsopolicyn,  

3. den lokala handlingsplanen ska utvärderas efter ett år.  

 

Protokollet ska skickas till 

Region Kronoberg   

Akten  
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KS § 148 Dnr 2016/561.106  

Beslut om länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs 
län 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 114, 1 november 2016  

2. Tjänsteskrivelse, 31 oktober 2016   

3. Missiv, 17 oktober 2016  

4. Region Kronoberg, förslag på gemensam folkhälsopolicy i 

Kronobergs län, 17 oktober 2016  

Redogörelse 

Region Kronoberg har översänt förslag till länsgemensam 

folkhälsopolicy för ställningstagande och beslut av 

kommunfullmäktige. Policyn är en revidering av Länsgemensam 

folkhälsopolicy för Kronobergs län med prioriteringar 2012-2015. 

Folkhälsopolicyn är en gemensam viljeriktning för det 

länsgemensamma folkhälsoarbetet i Kronobergs län. Med stöd av 

policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i 

Kronobergs län samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och 

verka för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för 

länets befolkning. 

Policyn har tagits fram i samarbete med kommunerna i länet och med 

länsstyrelsen och varit hos remiss hos samma aktörer. 

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012-

2015 valdes målområdena 3 (barn och ungas uppväxtvillkor) och 11 

(alkohol, tobak, narkotika och dopning) som särskilt prioriterade 

områden. I föreliggande policy kommer dessa fortsatt vara 

prioriterade vid sidan av målområde 1 (delaktighet och inflytande i 

samhället) som lyfts in som ett särskilt viktigt område i den reviderade 

policyn. 

Beredning  

KS AU § 114 

Yrkanden 

Ros-Marie Larsson (S), med instämmande av Lars-Olof Franzén (AA) 

yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut: den lokala 

handlingsplanen ska utvärderas efter ett år. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: 

1. anta reviderad länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län, 

2. uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en lokal 

handlingsplan för folkhälsoarbetet i Alvesta kommun utifrån 

den länsgemensamma folkhälsopolicyn,  

3. den lokala handlingsplanen ska utvärderas efter ett år.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige   

Akten  
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 KS AU § 114 Dnr 2016/561.106  

Beslut om länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs 
län 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 31 oktober 2016   

2. Missiv, 17 oktober 2016  

3. Region Kronoberg, förslag på gemensam folkhälsopolicy i Kronobergs län, 17 oktober 

2016  

Redogörelse 

Region Kronoberg har översänt förslag till länsgemensam 

folkhälsopolicy för ställningstagande och beslut av 

kommunfullmäktige. Policyn är en revidering av Länsgemensam 

folkhälsopolicy för Kronobergs län med prioriteringar 2012-2015. 

Folkhälsopolicyn är en gemensam viljeriktning för det 

länsgemensamma folkhälsoarbetet i Kronobergs län. Med stöd av 

policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i 

Kronobergs län samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och 

verka för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för 

länets befolkning. 

Policyn har tagits fram i samarbete med kommunerna i länet och med 

länsstyrelsen och varit hos remiss hos samma aktörer. 

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012-

2015 valdes målområdena 3 (barn och ungas uppväxtvillkor) och 11 

(alkohol, tobak, narkotika och dopning) som särskilt prioriterade 

områden. I föreliggande policy kommer dessa fortsatt vara 

prioriterade vid sidan av målområde 1 (delaktighet och inflytande i 

samhället) som lyfts in som ett särskilt viktigt område i den reviderade 

policyn.  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige 

besluta att: 

1. anta reviderad länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län, 

2. uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en lokal 

handlingsplan för folkhälsoarbetet i Alvesta kommun utifrån 

den länsgemensamma folkhälsopolicyn. 
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Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen  

Akten  

 



 
Kommunledningskontoret 
Avdelning 

Lisa Åberg 

Kanslichef 
Tel. 0472-15024 

E-post: lisa.aberg@alvesta.se  

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2016-10-31 

 

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

Till kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 1 november 

Antagande av reviderad länsgemensam 
folkhälsopolicy för Kronobergs län 

Redogörelse 

Region Kronoberg har översänt förslag till länsgemensam folkhälsopolicy 

för ställningstagande och beslut av kommunfullmäktige. Policyn är en 

revidering av Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län med 

prioriteringar 2012-2015. 

Folkhälsopolicyn är en gemensam viljeriktning för det länsgemensamma 

folkhälsoarbetet i Kronobergs län. Med stöd av policyn ska länets 

kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län 

samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och verka för att skapa 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa för länets befolkning. 

Policyn har tagits fram i samarbete med kommunerna i länet och med 

länsstyrelsen och varit hos remiss hos samma aktörer. 

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012-2015 

valdes målområdena 3 (barn och ungas uppväxtvillkor) och 11 (alkohol, 

tobak, narkotika och dopning) som särskilt prioriterade områden. I 

föreliggande policy kommer dessa fortsatt vara prioriterade vid sidan av 

målområde 1 (delaktighet och inflytande i samhället) som lyfts in som ett 

särskilt viktigt område i den reviderade policyn. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att: 

1. anta reviderad länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 

 

2. uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en lokal handlingsplan för 

folkhälsoarbetet i Alvesta kommun utifrån den länsgemensamma 

folkhälsopolicyn. 

 

 

 

Kristiina Kosunen Eriksson   Lisa Åberg 
Kommunchef    Kanslichef 

mailto:lisa.aberg@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se
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EN GOD HÄLSA  
FÖR ALLA 

– FÖR HÅLLBAR UTVECKLING  
OCH TILLVÄXT I KRONOBERGS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY  
FÖR KRONOBERGS LÄN
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INLEDNING 
Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet i Kronobergs län. 
Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län 
samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och verka för att skapa förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa för länets befolkning. Förutsättningar för ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att  
ha en samsyn och att arbeta tvärsektoriellt mellan offentlig sektor, näringslivet och idéburna  
organisationer. Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige är den politiska beslutsnivån som  
beslutar både om visionen för det länsgemensamma folkhälsoarbetet och om prioriteringar av mål-
områden. Denna folkhälsopolicy är en revidering av Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 
med prioriteringar 2012–2015. 

Den länsgemensamma folkhälsopolicyn är en understrategi till den Regionala utvecklingsstrategin 
Gröna Kronoberg 20251 och ska öka möjligheten till samhandling runt hur målen ska uppnås.  
Gröna Kronoberg 2025 är styrande för Region Kronoberg och vägledande för andra aktörer. 

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 
Den svenska folkhälsopolitiken har sedan 2003 ett övergripande mål – att skapa samhälleliga  
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen2. En god folkhälsa handlar både 
om att hälsan ska vara så bra som möjligt men också om hur hälsan fördelar sig bland befolkningen 
eller grupper i befolkningen, exempelvis barn och unga. Detta innebär att alla ska kunna uppnå bästa 
möjliga psykiska och fysiska hälsa oavsett ålder, kön, bostadsort, etnisk eller religiös tillhörighet, 
språk, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning samt funktionshinder. 
Den enskildes hälsa påverkas av samhällsfaktorer som vård och omsorg, skola och utbildning,  
integration, arbetsmarknad och samhällsplanering med mera (figur 1)3. Dessa faktorer styrs av  
politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå. Folkhälsoarbete är systematiska och mål- 
inriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik 
hälsa för hela befolkningen. För att nå en jämlik hälsa är det en förutsättning att inkludera hälsa i alla 
politikområden och att arbeta tvärsektoriellt över förvaltningsgränser. Här finns således möjligheter 
för samhället att påverka folkhälsan och ge förutsättningar för hälsa på lika villkor. 

 

Figur 1: Faktorer som påverkar hälsan.  
Källa: G.Dahlgren och M.Whitehead.
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GOD HÄLSA ÄR AVGÖRANDE  
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling består av tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social 
hållbarhet (figur 2.). Dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra och en hållbar utveckling 
förutsätter en balans mellan dessa. Folkhälsa beskrivs ofta som en del av social hållbarhet4.  
Hälsans bestämningsfaktorer finns dock inom alla tre dimensionerna. 
 

Figur 2. De tre dimensionerna för hållbar utveckling. 

De senaste åren har kopplingen mellan ekonomi och hälsa blivit allt tydligare. Hälsoekonomiska 
beräkningar har visat att ojämlik hälsa medför stora kostnader för samhället. En viktig del för att 
minska den ojämlika hälsan är att öka kunskapen om hur ekonomiska beräkningar kan göras. Tidiga 
och förebyggande insatser innebär en direkt men kortsiktig kostnad medan det genererar vinst över 
tid (figur 3). Därför behövs ett långsiktigt perspektiv när kostnader för folkhälsoarbetet värderas5. 

SOCIAL

EKOLOGISK EKONOMISK

Figur 3. Kostnadspuckel och vinster i ett långsiktigt perspektiv på hälsoinvesteringar. 
Källa:”Framtidens folkhälsa – allas ansvar”, en kortversion av Folkhälsopolitisk rapport 2010, FHI.

KOSTNAD

VINST

TID

FRISK BEFOLKNING

TIDIGA OCH 
FÖREBYGGANDE 
INSATSER
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LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY 
Den nationella folkhälsopolitikens övergripande mål avspeglas i den länsgemensamma visionen  
– En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län. Samtliga 11 nationella 
målområden ligger som grund för det länsgemensamma arbetet:

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)6 

Folkhälsopolicyn bygger även på Barnkonventionen7 och den nationella strategin för att stärka  
barnets rättigheter i Sverige som antogs juni 20108. 

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012–2015 valdes målområde 3 och 
11 som särskilt prioriterade områden. Efter revidering av policyn kommer dessa målområden vara 
fortsatt prioriterade vid sidan av målområde 1 som lyfts in som ett särskilt viktigt område i den  
reviderade policyn. 

Foto: matton.se
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PRIORITERINGAR
Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningar för en god 
folkhälsa. Brist på inflytande och möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av 
samhället har ett samband med hälsa9. En stor del av det arbete som är kopplat till målområde 1 
handlar om lokala insatser. Som stöd för arbetet kan lokala handlingsplaner tas fram. 

Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor
Vision för målområde 3: I Kronoberg satsar vi på barn från födseln och ger varje barn möjlighet att 
utvecklas optimalt efter sina egna förutsättningar.

Målområde 11: Alkohol, narkotika, dopning och tobak 
Vision för målområde 11: I Kronoberg växer flickor och pojkar samt kvinnor och män upp i ett 
samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av 
alkohol och med ett minskat tobaksbruk. 

Till målområde 3 och 11 har regionala handlingsplaner tagits fram: Länsgemensam handlingsplan 
för barns och ungas uppväxtvillkor och Regional handlingsplan Alkohol, narkotika, dopning och tobak 
(ANDT) Kronobergs län. De regionala handlingsplanerna bör följas av lokala handlingsplaner. 

Arbetet kring spel (ANDTS) är i Kronobergs län inriktat på ett förebyggande arbete med digitala 
verktyg till målgruppen barn, unga och föräldrar och hanteras inom ramen för Länsgemensam  
handlingsplan för barn och ungas uppväxtvillkor. 

Foto: Åsa Karlsson
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ARENOR FÖR DET HÄLSOFRÄMJANDE  
OCH FÖREBYGGANDE ARBETET
I folkhälsoarbetet är det vanligt att utgå från de arenor där människor samlas och kan nås av insatser 
och åtgärder. I samverkan och utifrån de prioriterade målen bör länets aktörer arbeta hälsofrämjande 
och förbyggande på följande arenor:

Förskola och skola ger en möjlighet att nå alla barn och unga och även deras föräldrar och är  
därmed en bra arena för ett aktivt folkhälsoarbete. Även om hemmet inte är någon offentlig arena är 
det viktigt med insatser som stärker och stödjer föräldraskapet. 

För att nå vuxna är arbetsplatsen en viktig arena för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 
Högskola och universitet är studenters arbetsplats och därför är både företagshälsovården och  
studenthälsan betydelsefulla samarbetspartners i detta arbete. 

Hälso- och sjukvården ska erbjuda tillgång till en god och jämlik vård för alla. Förutom att erbjuda 
vård och behandling ska hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. Det är viktigt att i ett 
tidigt skede uppmärksamma barn och unga som far illa eller visar tecken på ohälsa. 

Fritid och föreningsliv (civilsamhället) har en betydelsefull roll i arbetet med att skapa hälso- 
främjande miljöer för personer i alla åldrar och är därför viktiga samhandlingspartners till offentliga 
aktörer. En trygg och säker offentlig miljö är viktigt för alla åldrar. Alla ska kunna röra sig fritt utan 
risk och rädsla på allmänna platser. Barn och unga behöver trygga skolvägar, lekplatser och möjlighet 
att tryggt kunna ta sig hem kvällstid. 



7

AKTÖRERNAS ROLLER 
Det är viktigt att samhällets olika aktörer antar en helhetssyn i samverkan, både gentemot andra 
aktörer och i den egna organisationen. För att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
länet är det viktigt att alla aktörer bidrar till en ökad samhandling i folkhälsoarbetet. Att samhandla 
innebär att föra samtal om nuläge och mål, att skapa samsyn om vad som bör göras och hur. Alla 
aktörer har ett ansvar för att föra processen framåt men en eller flera aktörer behöver leda, samordna 
och följa upp arbetet. 
 

Kommunerna i Kronobergs län – har ett lagstadgat tillsynsansvar inom ett flertal områden och det 
yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Kommunerna har ansvar för det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet som bedrivs på de olika arenorna som finns i kommunen.  
Folkhälsosamordnare, eller motsvarande funktion, med ett tydligt mandat bör finnas.  
Samordnaren ska kunna delta aktivt i det länsgemensamma folkhälsoarbetet.

Region Kronoberg – har ett ansvar för hälso- och sjukvård och tandvård samt för regional tillväxt 
och utveckling10. Detta innefattar kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, 
miljö- och klimatfrågor, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling, internationella frågor 
och kultur. Region Kronoberg har även en samordnande funktion för länets folkhälsofrågor. Region 
Kronoberg kartlägger och analyserar hälsoläget i länet, verkar för kunskapsspridning inom området 
samt ansvarar för hälsoekonomiska beräkningar. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län – har regeringens uppdrag att verka för att nationella mål får  
genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förutsättningar. Länsstyrelsens roll är bland 
annat att samordna insatser i länet genom samverkan med andra myndigheter och organisationer. 
Exempel på sakområden är jämställdhet, folkhälsa (bland annat ANDT, förebyggande arbete och 
tillsyn), våld i nära relationer, mänskliga rättigheter och etablering av nyanlända. 

Näringslivet, polisen, universitetet och idéburna organisationer – kompletterar det läns- 
gemensamma folkhälsoarbetet. Samverkan och samhandling ska utvecklas och förstärkas i samråd 
med övriga berörda aktörer.

POLITISK STYRNING
Folkhälsopolitiska ställningstaganden skapar förutsättningar och möjligheter för en positiv hälso- 
utveckling i befolkningen och kan utjämna skillnader i hälsa. Kommunfullmäktige och Region-
fullmäktige är den politiska beslutsnivån som beslutar både om visionen för det länsgemensamma 
folkhälsoarbetet och om prioriteringar av målområden. 

Figur 4. Samhandlingstrappa.
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1 www.regionkronoberg.se/gronakronoberg
2 Regeringskansliet (2003) Mål för folkhälsan prop. 2002/03:35.
3 Folkhälsoinstitutet (2010). Folkhälsopolitisk rapport 2010. 
4 Brundtlandrapporten FN-rapporten Vår gemensamma framtid 1987
5 Folkhälsoinstitutet (2010). Folkhälsopolitisk rapport 2010 & Nilsson I & Wadeskog A (2008). Det är bättre att stämma i 
bäcken än i ån – Att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnande insatser kring barn och unga. 
6 Regeringskansliet (2008). En förnyad folkhälsopolitik. Prop.2007/08:110. 
7 UNICEF (2012). Barnkonventionen.
8 Regeringskansliet (2010a). Nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige strategimål. 
9 Folkhälsoinstitutet (2011d). Delaktighet och inflytande i samhället. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. 
10 Regleras enligt den statliga förordningen om regionalt tillväxtarbete (2007:713). 

STRUKTUR FÖR LÄNSGEMENSAMT FOLKHÄLSOARBETE
Det strategiska arbetet på regional nivå ska ha en tydlig struktur för att bli effektivt. Varje aktörs roll 
och ansvar beskrivs i föreliggande policy. 

Länets kommunchefer, regiondirektör, områdespolischef och länsråd agerar ledningsgrupp för det läns-
gemensamma folkhälsoarbetet. De fattar beslut om arbetsordning, handlingsplaner kopplade till den 
länsgemensamma folkhälsopolicyn samt om uppdrag för nätverket för länsgemensamt folkhälsoarbete. 

Nätverket för länsgemensamt folkhälsoarbete består av kommunala samordnare för ANDT och/eller 
folkhälsoarbete, ANDT-samordnaren från Länsstyrelsen i Kronobergs län samt tjänstepersoner från 
Region Kronoberg. Nätverket ska hålla ihop och driva den länsgemensamma folkhälsopolicyn med 
tillhörande handlingsplaner framåt samt vara ett forum för erfarenhetsutbyte. 

Den regionala samverkans- och stödstrukturen för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 
samt skola arbetar med frågor som rör samverkan och samarbete mellan Region Kronoberg och 
kommunerna. Strukturen består av ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och 
socialtjänst, nätverk för skolchefer samt tre tvärgrupper (barn, vuxna, äldre). 

UPPFÖLJNING 
Folkhälsoberedningen i Region Kronoberg ansvarar för att i nära samverkan med länets kommuner 
och Länsstyrelsen i Kronobergs län, följa upp och aktualitetspröva den länsgemensamma folkhälso-
policyn. Detta ska ske för varje ny mandatperiod. 

De regionala aktörerna (Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län) ansvarar för årlig 
uppföljning av länsgemensamma handlingsplaner. Varje aktör ansvarar för en regelbunden  
uppföljning av lokala handlingsplaner. 
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Rättelse kring utskick av Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs 

län – En god hälsa för alla för hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs 

län 

 
I utskicket kring länsgemensam folkhälsopolicy som skickades ut igår står det att 
fattade beslut ska lämnas till Region Kronoberg senast hösten 2017. Detta är 
förstås fel. Svar ska lämnas senast hösten 2016 och inget annat.  

Ber om ursäkt för detta.  

 

Vänliga hälsningar  

Annika Magnerot   

Verksamhetschef Folkhälsa och social utveckling 
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Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län – En god hälsa för alla 

för hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län 

 
Översänder härmed förslag till länsgemensam policy för ställningstagande och 
beslut.  

Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige är den politiska beslutsnivå som 
beslutar om prioriteringar i folkhälsopolicyn och visionen En god hälsa för alla - för 
hållbar utveckling i Kronobergs län.  

Svar avseende fattade beslut lämnas till region@kronoberg.se eller post Region 
Kronoberg, 351 88 Växjö. Ange diarienummer 15RK1089.Vi emotser svar senast 
hösten 2017.  

 
Sammanfattning 
 
Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet i 
Kronobergs län. Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg 
och Länsstyrelsen i Kronobergs län fortsätta samarbeta och samhandla kring 
folkhälsofrågor och verka för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa 
för länets befolkning. Policyn har tagits fram i samarbete med länets kommuner 
och med Länsstyrelsen i Kronoberg län och den har också varit ute på remiss hos 
samma aktörer.  
 
I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012-2015 valdes 
målområde 3 (barn och ungas uppväxtvillkor) och 11(alkohol, tobak, narkotika 
och dopning) som särskilt prioriterade områden. I policyn kommer dessa 
målområden fortsatt vara prioriterade vid sidan av målområde 1 (delaktighet och 
inflytande i samhället) som lyfts in som ett särskilt viktigt område i denna nya 
policy.  
 
Alla aktörer har ett ansvar för att föra processen framåt men en eller flera aktörer 
behöver leda, samordna och följa upp arbetet. Region Kronoberg har en 
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samordnande funktion för länets folkhälsofrågor. Region Kronoberg kartlägger 
och analyserar hälsoläget i länet, verkar för kunskapsspridning inom området samt 
ansvarar för hälsoekonomiska beräkningar.  
 
Folkhälsoberedningen i Region Kronoberg ansvarar för att i nära samverkan med 
länets kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län, följa upp och 
aktualitetspröva den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Detta ska ske för varje ny 
mandatperiod. De regionala aktörerna (Region Kronoberg och Länsstyrelsen i 
Kronobergs län) ansvarar för årlig uppföljning av länsgemensamma 
handlingsplaner. Varje aktör ansvarar för en regelbunden uppföljning av lokala 
handlingsplaner. 
 
 

 

 

RoseMarie Jönsson Neckö   Annika Magnerot 

Ordförande i regionfullmäktige  Verksamhetschef 
Folkhälsa och social 
utveckling 

 

 

 

 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr 2016/149.318  

Besvarande av motion (AA) angående den planerade 
rondellen vid Värnamovägen/Odlingsvägen  

Beslutsunderlag 

1. KS § 149, 15 november 2016 (ej justerat vid utskick)  

2. KS AU § 115, 1 november 2016  

3. NFS § 65, 17 oktober 2016  

4. KF § 17, 1 mars 2016 

5. Motion, 24 februari 2016 

Redogörelse 

I en motion från Lars-Olof Franzén (AA) redogörs för att den 

planerade rondellen vid Värnamovägen/Odlingsvägen, innebär att den 

nuvarande gångtunneln under Värnamovägen försvinner. Motionären 

menar att tunneln används som en naturlig del av skolvägen för hela 

Påvelgårdsområdet, och har länge varit en trygg passage under den 

hårt trafikerade Värnamovägen. Trafikplanen bör ompröva genom att, 

rondellen skjuts österut, vilket medför att gångtunneln bibehålls och 

den nygjorda bussangörningen blir kvar i nuvarande läge. 

I ett yttrande från Nämnden för samhällsplanering redogörs för att det 

inte är möjligt att flytta cirkulationen så långt österut att gångtunneln 

kan bevaras. Kommunstyrelsen har i § 70/2016 beslutat att ge 

startbesked för genomförande och iordningställande av ny cirkulation, 

och att rivning av nuvarande gångtunneln ska ske. Detta arbete 

beräknas vara färdigställt i början av november 2016.  

Beredning 

KS § 149 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att 

kommunstyrelsen i § 70/2016 beslutat att ge startbesked för 

genomförande och iordningställande av cirkulationsplatsen vid 

Värnamovägen/Odlingsvägen.  

Protokollet ska skickas till 

Lars-Olof Franzén (AA)  

Akten  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 149 Dnr 2016/149.318  

Besvarande av motion (AA) angående den planerade 
rondellen vid Värnamovägen/Odlingsvägen  

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 115, 1 november 2016  

2. NFS § 65, 17 oktober 2016  

3. KF § 17, 1 mars 2016 

4. Motion, 24 februari 2016 

Redogörelse 

I en motion från Lars-Olof Franzén (AA) redogörs för att den 

planerade rondellen vid Värnamovägen/Odlingsvägen, innebär att den 

nuvarande gångtunneln under Värnamovägen försvinner. Motionären 

menar att tunneln används som en naturlig del av skolvägen för hela 

Påvelgårdsområdet, och har länge varit en trygg passage under den 

hårt trafikerade Värnamovägen. Trafikplanen bör ompröva genom att, 

rondellen skjuts österut, vilket medför att gångtunneln bibehålls och 

den nygjorda bussangörningen blir kvar i nuvarande läge. 

I ett yttrande från Nämnden för samhällsplanering redogörs för att det 

inte är möjligt att flytta cirkulationen så långt österut att gångtunneln 

kan bevaras. Kommunstyrelsen har i § 70/2016 beslutat att ge 

startbesked för genomförande och iordningställande av ny cirkulation, 

och att rivning av nuvarande gångtunneln ska ske. Detta arbete 

beräknas vara färdigställt i början av november 2016.  

Beredning 

KS AU § 115  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen med 

hänvisning till att kommunstyrelsen i § 70/2016 beslutat att ge 

startbesked för genomförande och iordningställande av 

cirkulationsplatsen vid Värnamovägen/Odlingsvägen.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

Akten  

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS AU § 115 Dnr 2016/149.318  

Besvarande av motion (AA) angående den planerade 
rondellen vid Värnamovägen/Odlingsvägen  

Beslutsunderlag 

1. NFS § 65, 17 oktober 2016  

2. KF § 17, 1 mars 2016 

3. Motion, 24 februari 2016 

Redogörelse 

I en motion från Lars-Olof Franzén (AA) redogörs för att den 

planerade rondellen vid Värnamovägen/Odlingsvägen, innebär att den 

nuvarande gångtunneln under Värnamovägen försvinner. Motionären 

menar att tunneln används som en naturlig del av skolvägen för hela 

Påvelgårdsområdet, och har länge varit en trygg passage under den 

hårt trafikerade Värnamovägen. Trafikplanen bör ompröva genom att, 

rondellen skjuts österut, vilket medför att gångtunneln bibehålls och 

den nygjorda bussangörningen blir kvar i nuvarande läge. 

I ett yttrande från Nämnden för samhällsplanering redogörs för att det 

inte är möjligt att flytta cirkulationen så långt österut att gångtunneln 

kan bevaras. Kommunstyrelsen har i § 70/2016 beslutat att ge 

startbesked för genomförande och iordningställande av ny cirkulation, 

och att rivning av nuvarande gångtunneln ska ske. Detta arbete 

beräknas vara färdigställt i början av november 2016.  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige 

besluta att avslå motionen med hänvisning till att kommunstyrelsen i § 

70/2016 beslutat att ge startbesked för genomförande och 

iordningställande av cirkulationsplatsen vid 

Värnamovägen/Odlingsvägen.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige  

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §  Dnr 2016/339.332   

Besvarande av medborgarförslag angående ny lekplats i 
Alvesta kommun  

Beslutsunderlag 

1. KS § 150, 15 november 2016 (ej justerat vid utskick)  

2. KS AU § 116, 1 november 2016  

3. NFS § 64, 17 oktober 2016  

4. KF § 77, 20 juni 2016 

5. Medborgarförslag, 9 juni 2016 

Redogörelse  

I ett medborgarförslag daterat den 9 juni 2016 föreslås att det ska 

byggas en ny lekplats i Alvesta kommun. Förslagställaren föreslår att 

lekplatsen ska byggas vid Sjöparkens östra del.   

Nämnden för samhällsplanering har den 6 september 2016 i § 56 

beslutat att ge förvaltningen för samhällsplanering i uppdrag att 

genomföra en utredning som ska framställa förutsättningar för utegym 

och lekplats i Sjöparken.  

Beredning 

KS § 150  

Beslut 

Fullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat, med 

hänvisning till att förvaltningen för samhällsplanering har fått i 

uppdrag att utreda möjligheterna för utegym och lekplats vid 

Sjöparken.  

Protokollet ska skickas till 

Kim Lindstedt  

Akten  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-15 1(1) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 150 Dnr 2016/339.332   

Besvarande av medborgarförslag angående ny lekplats i 
Alvesta kommun  

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 116, 1 november 2016  

2. NFS § 64, 17 oktober 2016  

3. KF § 77, 20 juni 2016 

4. Medborgarförslag, 9 juni 2016 

Redogörelse  

I ett medborgarförslag daterat den 9 juni 2016 föreslås att det ska 

byggas en ny lekplats i Alvesta kommun. Förslagställaren föreslår att 

lekplatsen ska byggas vid Sjöparkens östra del.   

Nämnden för samhällsplanering har den 6 september 2016 i § 56 

beslutat att ge förvaltningen för samhällsplanering i uppdrag att 

genomföra en utredning som ska framställa förutsättningar för utegym 

och lekplats i Sjöparken.  

Beredning 

KS AU § 116  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till att förvaltningen för 

samhällsplanering har fått i uppdrag att utreda möjligheterna för 

utegym och lekplats vid Sjöparken.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige  

Akten  

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-01 1(1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 KS AU § 116 Dnr 2016/339.332   

Besvarande av medborgarförslag angående ny lekplats i 
Alvesta kommun  

Beslutsunderlag 

1. NFS § 64, 17 oktober 2016  

2. KF § 77, 20 juni 2016 

3. Medborgarförslag, 9 juni 2016 

Redogörelse  

I ett medborgarförslag daterat den 9 juni 2016 föreslås att det ska 

byggas en ny lekplats i Alvesta kommun. Förslagställaren föreslår att 

lekplatsen ska byggas vid Sjöparkens östra del.   

Nämnden för samhällsplanering har den 6 september 2016 i § 56 

beslutat att ge förvaltningen för samhällsplanering i uppdrag att 

genomföra en utredning som ska framställa förutsättningar för utegym 

och lekplats i Sjöparken.  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige 

besluta att anse medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till att 

förvaltningen för samhällsplanering har fått i uppdrag att utreda 

möjligheterna för utegym och lekplats vid Sjöparken.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten  

 

 

  











 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/157.044 

Besvarande av interpellation från Lars-Olof Franzén (AA) 
till kommunstyrelsen ordförande Per Ribacke (S) angående 
kommunrevisionen 

Beslutsunderlag 

1. KF § 25, 1 mars 2016 

2. Interpellation, 25 februari 2016  

Redogörelse 

Lars-Olof Franzén (AA) har i en interpellation daterad den 25 februari 

2016 ställt frågor till kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke (S) 

angående kommunrevisionen. Fullmäktige beslutade i § 25/2016 att 

interpellationen får ställas.   

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.  

 

Protokollet ska skickas till 

Lars-Olof Franzén (AA) 

Per Ribacke (S) 

Akten  

14a  













 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/582.000  

Anmälan av interpellation från Lars-Olof Franzén (AA) till 
kommunfullmäktiges ordförande Bertil Olsson (S) om 
skrivelsen han beställt av kommunchefen angående 
revisionens upphandling av sakkunnigt biträde till 
revisionen 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation, 24 oktober 2016  

Redogörelse 

I en interpellation daterad den 24 oktober 2016 ställer Lars-Olof 

Franzén (AA) frågor till kommunfullmäktiges ordförande Bertil 

Olsson (S) om den skrivelse han beställt av kommunchefen angående 

revisionens upphandling av sakkunnigt biträde till revisionen. 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.   

 

Protokollet ska skickas till 

Lars-Olof Franzén (AA) 

Bertil Olsson (S)  

Akten  

 

 14b  



Interpellation till fullmäktiges ordförande angående den skrivelse han 

beställt av kommunchefen angående revisionens upphandling av 

sakkunnigt biträde till revisionen. 

 
Historien blir allt mer intressant efter hand som nya fakta kryper fram. Ordföranden har i ett 

anförande vid fullmäktige proklamerat att skrivelsen efter ett nytt beslut av skrivelsens 

upphovsman dvs kommunchefen förbli oåtkomlig för allmänheten. Ett beslut som synes 

ganska besynnerligt eftersom skrivelsen publicerats i media och dessutom diarieförts i 

grannkommunen Växjö. Den enda förklaringen till detta är naturligtvis att man från det hållet 

inte vill ha någon debatt i fullmäktige om skrivelsen och dess innehåll.  

 

Eftersom innehållet i skrivelsen är av den arten att grundlösa anklagelser och hot förekommer, 

något som kommunen i alla andra sammanhang säger sig inte tolerera, ser jag det som ytterst 

viktigt att få kommunfullmäktiges ordförandes svar på en rad frågeställningar. 

 

Eftersom skrivelsen ledde till att revisionens ordförande tvingades lämna sitt uppdrag utan att 

fått studera de beskyllningar som skrivelsen framförde mot denne ser man hela förfarandet 

som en ståndsrättegång. 

 

Det är oerhört viktigt att poängtera att den kommunala revisionen skall ses som fristående och 

inte skall kunna påverkas. Något som uppenbarligen skett med eller utan 

kommunfullmäktiges ordförandes goda minne. 

 

De frågeställningar som behöver rätas ut är bland annat följande: 

 

1. Av vilket skäl och när ansåg fullmäktiges ordförande sig nödsakad att lägga sig i 

revisionens direktupphandling av externt revisionsbiträde? 

 

2. I ett mail från den 11.2 2015 skriver du att du håller på att kalla revisorerna till möte den 

12.2 . Vid det mötet vill du diskutera den skrivelse du fått från kommunchefen angående 

juridiken runt upphandlingen med KPMG. Den formuleringen tyder inte på att skrivelsen var 

bestäld av dig. Var det du som beställt den? 

 

3. I samma mail skriver du att du haft kontakt med SKL, som fått kommunchefens skrivelse 

för granskning. Har du expedierat skrivelsen till SKL? Varför är den i så fall inte diarieförd av 

dig? 

 

4. Beslutet om att inte lämna ut handlingen har fattats av fullmäktiges ordförande den 2016-

01-19. Hur kommer det sig att du skrivit på ett myndighetsbeslut som enligt gällande 

reglemente från den 2013-08-09 inte får vidaredelegeras utan enkom är kommunchefens 

beslutanderätt? Varför överhuvudtaget kom du åt denna begäran som var ställd till 

kommunledningskontoret? Vem gav dig detta uppdrag? Tog du inte reda på 

delegationsordningen innan du skrev på handlingen? 

 

5. Som vi har kunnat konstatera så har skrivelsen vidarebefordrats inte bara till SKL utan 

också till revisionens ledamöter GunBritt Öhlén och Lars-Erik Gustafsson dock inte till dess 

dåvarande ordförande Suzanne Karlsson. Utanför denna krets har moderaterna vid ett 

partimöte i Växjö haft tillgång till skrivelsen. Vid det mötet fanns Anna Tenje, Katarina 

Brännström, Carl Dahlin, Thomas Johnsson och Mikael Johansson med. Även Suzanne 



Karlsson deltog dock utan att få se skrivelsen. Är det så att du i egenskap av beställare 

delgivit moderaterna skrivelsen? I så fall ligger det på ditt ansvar att diarieföra skrivelsen. 

Vid samma möte deltog kommunchefen/kommunjuristen per telefon i en obekannt roll om sin 

skrivelse. Hade du gett kommunchefen detta uppdrag? 

Utöver dessa har också den nuvarande ordföranden i revisionen, Mats Johnsson, tagit del av 

skrivelsen. Har också Mats Johnsson fått skrivelsen genom din försorg? 

 

6. När du fick skrivelsen i din hand gjorde du då någon egen faktakontroll av innehållet? 

En rad påståenden i skrivelsen är direkt felaktiga som du även som lekman lätt borde 

konstaterat. Delar du till exempel uppgiften att revisionen inte har egna budgetmedel? 

 

7. På vilket vis har du och 1:e vice ordförande i fullmäktige mandat att deltaga i 

upphandlingen av sakkunnigt biträde till revisionen? 

 

8. I ett mail till Suzanne Karlsson skriver du att "du inte lagt dig i er konflikt i moderaterna". 

Vad menar du med detta och i vad utgjorde denna konflikt?  

 

9. Anser du att nedanstående lagtext är förenligt med vad som förevarit i detta ärende? 

 

Revisorernas ställning 

7 § Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Lag (1999:621). 

Sakkunnigt biträde 

8 § Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i 

den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. 

Lekmannarevisorer som utses med stöd av 3 kap. 17 eller 18 § skall i sin granskning biträdas 

av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra 

uppdraget enligt god sed vid detta slag av granskning. 

 

Alvesta den 10 oktober 2016 

 

Lars-Olof Franzén 

fullmäktigeledamot 

Alvesta Alternativet 

 

 

   

 

    



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/635.026  

Anmälan av interpellation från Mikael Johansson (M) till 
Birgit Andersson (MP) angående jämställdhetsarbetet i 
Alvesta kommun. 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation, 10 november 2016  

Redogörelse 

I en interpellation daterad den 10 november 2016 ställer Mikael 

Johansson (M) frågor till Birgit Andersson (MP) angående 

jämställdhetsarbetet i Alvesta kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.  

Protokollet ska skickas till 

Mikael Johansson (M) 

Birgit Andersson (MP) 

Akten  

 14c  



 

 

Interpellation till Birgit Andersson angående jämställdhetsarbetet i 

Alvesta kommun 
 

Birgit Andersson har nu suttit i den politiska ledningen i Alvesta kommun under 

två år. I budget för 2015 och 2016 har arbetet med jämställdhetsdeklarationen 

varit prioriterat. Det har dessutom funnits pengar avsatta för detta arbete, 

100.000 kr  i budget 2015 och 1,2 miljoner kr i budget 2016. Enligt egen utsaga 

har Birgit som politiker kämpat för jämställdhetsdeklarationen i många år. Men 

tydligen har ändå inget hänt under dessa år. 

Men nu är det tydligen något på gång, frågan har väckts under hösten och man 

har påbörjat arbetet med en handlingsplan och arbetet ska komma igång under 

2017… 

I Smålandsposten den 8 november kunde man läsa följande citat från Birgit: 

”Fel budget gick igenom! Man har inte kommit till skott och det är bara att 

beklaga. Vi har ett mansstyre i Alvesta” 

Med anledning av ovanstående vill jag gärna ha svar på följande frågor av Birgit 

Andersson 

- Vad har du under de senaste åren gjort i frågan kring jämställdhetsarbetet? 

- Vad har de avsatta pengarna använts till? 

- Hur kan det vara Moderaternas fel att arbetet med 

jämställdhetsdeklarationen inte har kommit igång under 2015 och 2016? 

- Vilka åtgärder i arbetet med jämställdhet finns beslutade som inte kan 

genomföras på grund av ”fel budget”? 

 

 

____________________________________ 

Mikael Johansson (m) 

20161017 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-29 1(1) 

Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/667.168  

Anmälan av interpellation från Benny Lundh Johansson 
(SD) angående smittsam sjukdom  

Beslutsunderlag 

1. Interpellation, 18 november 2016 

Redogörelse 

Anmälan av interpellation från Benny Lundh Johansson (SD) 

angående smittsam sjukdom.  

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.  

Protokollet ska skickas till 

Benny Lundh Johansson (SD) 

Akten  

 4d  



ALVESTA Kïfïzïhmum 7, 

Kommunledningskontoret í 

ZÜîE “H” ‘Ê 8 

Ârendenr. _____________________
¡ 

Dnr. 
Z __

~ 
lnterpellation angâende smittsamma sjukdomar 

SD Alvesta har tidigare tagit upp frâgan om faran med TBC i 

kommunen. 
Vi vill nu gä vidare och undrar om kommunledningen ser 
nâgra faror med andra smittsamma sjukdomar som kan 
relateras till invandring frän länder som är hârdare drabbat av 
sâdant än Sverige? 

Kan det finnas nägonting, vad som helst, som kan vara värt 
att uppmärksamt fôlja fôr att skydda alla kommuninvânares 
hälsa eller som kan tänkas vara värt att fästa allmänhetens 
uppmärksamhet pâ fôr undvikande av spridande av smitta? 

Sverigedemokraterna i Alvesta kommun 
20161107 

Benny Lundh Johansson
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Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/668.000  

Interpellation från Tommy Ernemyr till Mikael Johansson 
(M) angående lagar och föreskrifter som finns i kommunen 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation, 18 november 2016  

Redogörelse 

Tommy Ernemyr har ställt en interpellation till Mikael Johansson (M) 

angående lagar och föreskrifter som finns i kommunen.  

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas 

Protokollet ska skickas till 

Tommy Ernemyr 

Mikael Johansson (M)  

14e  



Interpellation till Mikael Johansson nya moderaterna 

Det har kommit till min kännedom att en av era ledamôter 
utreds för att gâtt runt lagar och föreskrifter som finns i 

kommunen alla Iedamöterna i en nämnd förutom 
socialdemokraterna har varit pâ plats fôr ett 
informationsmôte. Som fôrtroendevald i kommunfullmäktige 
representera man sin kommun, i detta fall Alvesta kommun. 
Anledning av detta ställer jag gällande frâgor. 

1. Anser du som gruppledare att det är lämpligt att det är 
befogat att slingra sig runt Iagar och föreskrifter som gäller 
för alla kommuninvänare? 

2. Finns detfififflare, kriminella, brottslingar, smitare och 
ögontjänare i erat parti? 

3. Vad kommer du som gruppledare góra för att säkerställa 
att det inte är sä? 

4. Àr det denna bild av Alvesta kommun ni inom nya 
moderaterna vill förmedla? 

Moheda 17/11 2016 nya Tommy Ernemyr j v 
/'// 

C://7

~
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Kommunfullmäktige 
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Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §       Dnr 2016/115.113  

Val av ersättare (M) i nämnden för individ- och 
familjeomsorg  

Beslutsunderlag 

1. VB.. 

2. KF § 154, 1 november 2016 

3. VB § 22, 1 november 2016 

4. KF § 121, 27 september 2016 

5. VB § 14 

6. Entledigande, 1 juli 2016  

Redogörelse 

Kommunfullmäktige ska utse ersättare (M) i nämnden för individ- och 

familjeomsorg.  

Beredning 

VB.. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse.. som ny ersättare i nämnden för 

individ- och familjeomsorg.  

Protokollet ska skickas till 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Personal  

Akten  

15a 
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Kommunfullmäktige 

 

Justeringsmännens sign 
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KF §       Dnr 2016/115.113  

Entledigande och val av ordinarie (M) ledamot i nämnden 
för samhällsplanering samt ersättare i Värends 
räddningstjänstförbund  

Beslutsunderlag 

1. VB.. 

2. Entledigande, 8 november 2016  

Redogörelse 

Anders Malmqvist (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 

som ordinarie ledamot i nämnden för samhällsplanering samt som 

ersättare i Värends räddningstjänstförbund. 

Fullmäktige ska fatta beslut om entledigande samt utse ny ledamot till 

uppdragen.  

Beredning 

VB… 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. entlediga Anders Malmqvist (M) från sitt uppdrag som ordinarie 

ledamot i nämnden för samhällsplanering samt som ersättare i 

Värends räddningstjänstförbund,  

2. utse.. som ny ordinarie ledamot i nämnden för samhällsplanering, 

3. utse..som ny ersättare i Värends räddningstjänstförbund. 

Protokollet ska skickas till 

Nämnden för samhällsplanering 

Värends räddningstjänstförbund 

Akten  

 

 15b  
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