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Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 4 februari 2020 kl 09:00 
Mötet ajournerades mellan § 11 och § 13 klockan 09:50-10:15. 
 
 

  Paragrafer §§ 1-19 
 
Paragraferna behandlades i följande ordning: §§ 1-11, § 13, § 12, §§ 14-19. 
 

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice 
ordförande 
Mikael Lindberg (C) 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
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Hans Svensson (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Ulf Larsson (L) 
Fredrik Jonsson (SD) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Lars-Olof Franzén (AA) 

Närvarande ersättare Lavinia Strömberg (S) 
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Anita Thörn von Rosen (MP) 
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Oskar Andersson (SD) 
 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Sandra Mowide, kommunsekreterare 
Magnus Wigren, förvaltningschef för 
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Mario Jonjic, planarkitekt § 13 
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Anna Rosander, ekonomichef § 16 
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Claudia Crowley Sörensson (M) 
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 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
digitala anslagstavla.  

 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-02-04 

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-13 Datum då anslaget tas ned 2020-03-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Alvesta kommun 
 

Underskrift 
  

 Sandra Mowide  



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
3(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Ärendelista 
Ärendelista ......................................................................................... 3 

§ 1 Dnr 2020-00057 000 
Information från kommunstyrelsen ordförande ................................... 5 

§ 2 Dnr 2020-00059 000 
Information från ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB ............ 6 

§ 3 Dnr 2020-00058 000 
Information från kommunchef/VD för Alvesta Kommunföretag ........... 7 

§ 4 Dnr 2019-00399 044 
Svar på revisionsrapport om granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen .................................. 9 

§ 5 Dnr 2019-00468 000 
Beslut om revidering av förbundsordning för kommunalförbundet VoB 
Kronoberg ........................................................................................ 10 

§ 6 Dnr 2019-00244 730 
Svar på motion (KD) om vårdserviceteam ........................................ 11 

§ 7 Dnr 2019-00212 000 
Svar på motion (M) om laddstationer för elbilar ................................ 12 

§ 8 Dnr 2019-00356 000 
Svar på motion (SD) om att avgiftsbelägga laddning i kommunens 
laddstolpar ....................................................................................... 14 

§ 9 Dnr 2019-00354 000 
Svar på motion (SD) om att införa ett debatt- och voteringssystem .. 16 

§ 10 Dnr 2019-00358 000 
Svar på motion (SD) om fiber till alla i Alvesta kommun ................... 17 

§ 11 Dnr 2019-00219 000 
Beslut om nya avfallsföreskrifter för Alvesta kommun ...................... 19 

§ 12 Dnr 2020-00023 000 
Beslut om Wexnet AB:s deltagande i skapande av bolaget Sydlänk 
AB .................................................................................................... 21 

§ 13 Dnr 2015-00385 212 
Information om gemensam strategi för den strategiska planeringen i 
Alvesta och Växjö kommun .............................................................. 22 

§ 14 Dnr 2019-00516 000 
Beslut om utveckling av destination Åsnen ...................................... 23 

§ 15 Dnr 2019-00506 000 
Information om medborgarundersökningen och Kommunens Kvalitet i 
Korthet (KKiK) 2019 ......................................................................... 25 

§ 16 Dnr 2020-00061 042 
Ekonomisk information ..................................................................... 26 

§ 17 Dnr 2020-00062 002 
Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 27 

§ 18 Dnr 2020-00022 000 
Meddelanden ................................................................................... 28 

§ 19 Dnr 2020-00017 000 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
4(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Övriga ärenden ................................................................................ 29 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
5(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Dnr 2020-00057 000 

 
 

 

Information från kommunstyrelsen ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella ärenden inom 
kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om att: 

• Det har varit både en lugn julledighet och januarimånad. 

• Regeringen har utsett Maria Arnholm som ny landshövding för Kronobergs 
län.  

• Kommunledningen hade ett möte med den t.f. landshövdingen precis innan 
jul.  

• Det har hållits ett möte med Riksbyggen med anledning av starten av 
projektet gällande Riksbyggens koncept för boende för äldre. 
Projektgruppen kommer även att träffas första gången på måndag den 10 
februari 2020 för att påbörja arbetet. 

• I Riksdagens utredning ”Härifrån till evigheten” har det fastställts att det är 
lagligt att ha en delad arkivmyndighet (som Alvesta har i och med 
medlemskapet i Sydarkivera). 

• Det har inkommit en stämningsansökan från den förra kommunchefen. 
Alvesta kommun har inte kallats till förhandling ännu, men det lär komma 
inom kort. Alvesta kommun företräds av ett juridiskt ombud vid namn 
Magnus Bengtsson. 

•  Det skedde en totalförsvarsövning i kommunen i förra veckan.  

• Kommunikationen kring förändringen i AllboHus bostadskö har dessvärre 
varit bristande. AllboHus tar därför ett steg tillbaka och väljer därför att 
återställa enskildas plats i kön om dem hör av sig till AllboHus.  

Protokollsanteckning 
Lars-Olof Franzén (AA) vill framföra att han anser det som viktigt att 
kommunstyrelsen tar del av information kring ärendet vad gäller stämningsansökan 
och förhandlingsprocessen avseende anställningen av den förra kommunchefen. 
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§ 2 Dnr 2020-00059 000 

 
 

 

Information från ordföranden för Alvesta 
Kommunföretag AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Styrelseordföranden för Alvesta Kommunföretag AB informerar kommunstyrelsen 
om pågående/aktuella ärenden: 

• Detta informationsärende är en ny stående punkt på kommunstyrelsens 
sammanträde för att förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 
bolagskoncernen.  

• Under år 2020 påbörjas en ägardialog med bolagen där bland annat 
bolagsstrukturen kommer att diskuteras. 
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§ 3 Dnr 2020-00058 000 

 
 

 

Information från kommunchef/VD för Alvesta 
Kommunföretag 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Kommunchef/VD för Alvesta Kommunföretag AB informerar kommunstyrelsen om 
pågående/aktuella ärenden inom kommunen.  

Gemensam information som avser hela kommunkoncernen: 

• Det har varit en lugn julhelg och julledighet i kommunen. 

• I januari hölls en koncernledningsträff där förvaltningschefer och VD:ar 
presenterade sina verksamhetsplaner och affärsplaner för varandra. Där 
diskuterades även vad som har gjorts och vilka utvecklingsområden de ser 
framåt i tiden.  

• Förvaltningarna påbörjar nu budgetarbetet inför 2020-2021. Den 19 mars 
kommer årets budgetdag att äga rum. Den kommer att vara på Högåsen 
mellan kl. 08:30-17:00. Kommunstyrelsens ledamöter, representant från de 
partier som inte är representerade i kommunstyrelsen, nämndpresidier och 
gruppledare kommer att få en inbjudan till budgetdagen.  

• Bokslutet för år 2019 håller på att utarbetas.  

Bolagskoncernen: 

• Pågående arbete med att se över affärsplanerna så att de har tydligare 
koppling till kommunfullmäktiges budget 

• Vad gäller centraliseringsprocessen så är förhoppningsvis avtalen färdiga 
sista mars. Sitter just nu i dialog med respektive bolag om hur de olika 
administrativa processerna ska se ut framöver. 

• VD för Alvesta Kommunföretag AB fick i december ett uppdrag från 
styrelsen för Alvesta Kommunföretag AB att se över bolagsstukturen i 
koncernen.  

Kommunen: 
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• Anneli Loberg, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen har påbörjat sin 
tjänst i kommunen. Hon och tidigare förvaltningschefen Mats Hoppe har 
haft introduktion under januari. Mats Hoppe kommer att gå in som 
tillförordnad förvaltningschef på utbildningsförvaltningen när nuvarande 
förvaltningschef tar ut sin semester innan hans chefsförordnande går ut.  

• Den 15 april tillträder Marit Persson som ny förvaltningschef för 
utbildningsförvaltningen. 

• Den 15 april tillträder Jessica Karlsson som avdelningschef för den nya 
utvecklingsavdelningen på kommunledningsförvaltningen.  
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§ 4 Dnr 2019-00399 044 

 
 

 

Svar på revisionsrapport om granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot de 
kommunala bolagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen med 
kommunledningsförvaltningens yttrande.  

Sammanfattning 
De kommunala revisorerna har granskat hur kommunstyrelsens lagstadgade 
uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen genomförs i Alvesta kommun. 
Revisorerna har undersökt systematik och genomförande av uppsiktsplikten och 
konstaterar att den kan förbättras och bli mer ändamålsenlig. Slutsatserna 
redovisas i rapporten Kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot de kommunala 
bolagen.  

Uppsikt och ägarfunktion för de helägda kommunala bolagen hanteras idag i 
huvudsak av moderbolaget Alvesta Kommunföretag. Delar av den styrningen och 
uppföljningen finns hos kommunstyrelsen idag men behöver utvecklas hos 
styrelsen för att bli än mer ändamålsenlig i förhållande till kravet om uppsiktsplikt 
enligt kommunallagen. För att förbättra arbetet föreslår 
kommunledningsförvaltningen att fasta rutiner för rapporter och möjligheter till 
frågor direkt till kommunbolagen införs vid kommunstyrelsens sammanträden.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-21 § 4 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

Kommunledningsförvaltningens yttrande, 2019-12-06 

Missiv till revisionsrapport, 2019-10-21 

Revisionsrapport, 2019-10-21 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

Revisorernas sakkunniga biträde 
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§ 5 Dnr 2019-00468 000 

 
 

 

Beslut om revidering av förbundsordning för 
kommunalförbundet VoB Kronoberg 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade 
förbundsordningen för kommunalförbundet VoB Kronoberg om samstämmiga 
beslut fattas av varje medlemskommuns fullmäktige.  

Sammanfattning 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg finns till för att tillgodose 
medlemskommunernas behov av insatser för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare enligt de bestämmelser som anges i Socialtjänstlagen (SOL) och lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). VoB Kronoberg fullgör sedan 
2004 större delen av sitt uppdrag genom VoB Syd AB som till hälften ägs av VoB 
Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver VoB Kronoberg numera endast 
Familjerådgivningen för medlemskommunerna. 

Förlag till revidering av förbundsordningen syftar till att anpassa skrivningarna till 
aktuella förhållanden, vilket innebär: 

• Att klargöra att huvuddelen av Kommunalförbundets uppdrag numera 
fullgörs av VoB Syd AB och att VoB Kronoberg endast svarar för drift av 
Familjerådgivningen. 

• Att korrigera hänvisningar till paragrafer i överensstämmelse med den nya 
kommunallagen. 

• Att VoB Kronoberg skall ha en revisor samt en ersättare.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-21 § 5 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Skrivelse från Kommunalförbundet VoB Kronoberg, 2019-11-20  

Förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet VoB Kronoberg, 
2019-11-01 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 6 Dnr 2019-00244 730 

 
 

 

Svar på motion (KD) om vårdserviceteam 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som 
besvarad med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 
I en motion från Kristdemokraterna föreslås Alvesta kommun att erbjuda de som av 
olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden anställning i ett 
vårdserviceteam. Vårdserviceteamet ska avlasta undersköterskor med 
arbetsuppgifter som inte kräver en undersköterskeutbildning, till exempel städ, 
promenader och social tid. 

För att nå en budget i balans har omsorgsnämnden (ON §61/2019) beslutat som en 
av flera åtgärder att omsorgsförvaltningen ska arbeta med att använda rätt 
kompetens. Som en del i detta ingår att successivt anlita servicepersonal för 
arbetsuppgifter som inte kräver en formell utbildning eller yrkeskompetens som 
exempelvis undersköterska. Den åtgärden syftar även till att höja statusen för 
yrkesgruppen undersköterska samt att bidra till att lösa utmaningen om 
kompetensförsörjning som omsorgsförvaltningen står inför. Omsorgsförvaltningen 
planerar att starta upp med detta inför sommaren 2020. Servicepersonalen kan 
vara anställd antingen direkt av omsorgsförvaltningen eller i olika 
arbetsmarknadssatsningar hos förvaltningen för arbete och lärande och riktar sig 
således till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Hur servicepersonalen ska organiseras, det vill säga om det ska vara ett särskilt 
team, är inte beslutat.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-21 § 6 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-07 

Omsorgsnämndens beslut, 2019-11-13  

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen, 2019-10-16 

Motion (KD) om vårdserviceteam, 2019-05-22 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 7 Dnr 2019-00212 000 

 
 

 

Svar på motion (M) om laddstationer för elbilar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen 
om laddstationer för elbilar med att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden redovisa 
förslag på avgift för laddning av elbilar.  

Sammanfattning 
Tomas Öhling (M) har i en motion daterad 2019-04-23 föreslagit att kommunen ska 
avgiftsbelägga de kommunala laddplatserna och att laddplatserna max för nyttjas 
två timmar vid korttidsparkering. Tankning och tidsbokning ska betalas och bokas 
enkelt utan ökad administration. Berörda parter ska tillfrågas vid utplacering samt 
att elen inte får komma från kolkraft. För närvarande är laddning gratis. Idag finns 
laddplatser i kommunal regi som kan utnyttjas av privatpersoner på Allbotorget, 
Sjöparkens reseparkering samt Vislandas reseparkering.  

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-10 § 101 yttrat sig över motionen och 
föreslagit en översyn med målet att en avgift för laddplatserna som motsvarar 
elkostnaden införs. Nämnden konstaterar också att all el som köps av kommunen är 
förnybart (sol, vind, vatten). 

Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
men anser att ett kommande förslag på avgift för parkering på laddplats behöver 
även ta hänsyn till:  

• Övriga kostnader för laddplatsen  

• En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el då ett köp av el endast 
kan ske mellan bilanvändare och eldistributör 

• Samarbete med annan aktör, till exempel Alvesta Energi, för att tillgodose 
ellagens krav 

• En kommun kan inte heller subventionera eller ge bort el, då detta inte är 
förenligt med likställighetsprincipen 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-21 § 7 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-12-10 
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Motion (M) om laddstationer för elbilar, 2019-04-23 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 8 Dnr 2019-00356 000 

 
 

 

Svar på motion (SD) om att avgiftsbelägga laddning i 
kommunens laddstolpar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen 
om avgiftsbeläggning av kommunens laddstolpar med att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att redovisa förslag på avgift för laddning av elbilar.  

Sammanfattning 
Fredrik Jonsson (SD) har i en motion daterad 2019-09-08 föreslagit att 
kommunfullmäktige inför en marknadsmässig avgift för laddning av elbilar med 
kommunens laddstolpar. För närvarande är laddning gratis och Jonsson anser att 
den som köper en elbil bör betala för tankningen själv. Idag finns laddplatser i 
kommunal regi som kan utnyttjas av privatpersoner på Allbotorget, Sjöparkens 
reseparkering samt Vislandas reseparkering.  

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-10 § 102 yttrat sig över motionen och 
föreslagit en översyn med målet att en avgift för laddplatserna som motsvarar 
elkostnaden införs.  

Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
men anser att ett kommande förslag på avgift för parkering på laddplats behöver 
även ta hänsyn till:  

• Övriga kostnader för laddplatsen  

• En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el då ett köp av el endast 
kan ske mellan bilanvändare och eldistributör 

• Samarbete med annan aktör, till exempel Alvesta Energi, för att tillgodose 
ellagens krav 

• En kommun kan inte heller subventionera eller ge bort el, då detta inte är 
förenligt med likställighetsprincipen 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-21 § 8 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2019-12-10 
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Motion (SD) om att avgiftsbelägga laddning i kommunens laddstolpar, 2019-09-08 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 9 Dnr 2019-00354 000 

 
 

 

Svar på motion (SD) om att införa ett debatt- och 
voteringssystem 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om 
debatt- och voteringssystem med hänvisning till kommunledningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 
Fredrik Jonsson (SD) har i en motion daterad 2019-09-08 föreslagit att ett debatt- 
och voteringssystem införs hos kommunfullmäktige och kommunens nämnder. 
Förslaget bygger på att nu när alla ledamöter i fullmäktige och nämnder har erhållit 
läsplattor där handlingar inför sammanträden är tillgängliga kan det vara en bra idé 
att utrusta plattorna även med ett system för debatt och votering. Det skulle kunna 
spara viss tid vid voteringar och underlätta ordning vid sammanträden. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det program som nämns i motionen 
passar för läsplattor, fungerar för kommuner och ger vissa pluseffekter. 
Totalkostnad via så kallad molnetlösning med fritt antal användare är drygt 150 000 
kr per år. Med hänvisning till kommunens ekonomiska läge och den begränsade 
tidsvinsten och nyttan med det föreslagna systemet, föreslås avslag på motionen. 
Kommunfullmäktige har nyligen beslutat om inköpsstopp och rekryterings-
begränsning för kommunen. Fullmäktige och flertalet nämnder har för närvarande 
underskott gentemot sina budgetar.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-01-21 § 9 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

Motion (SD) om att införa ett debatt- och voteringssystem, 2019-09-08 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 10 Dnr 2019-00358 000 

 
 

 

Svar på motion (SD) om fiber till alla i Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen 
om fiber till alla i Alvesta kommun med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 
Fredrik Jonsson (SD) har i en motion daterad 2019-09-08 föreslagit att kommunen 
med omedelbar verkan upprättar en plan för att påbörja en utbyggnad av fibernät i 
hela Alvesta kommun. Jonsson föreslår även att kommunen tar fram en byggplan 
minst fem år framåt tillsammans med berörda företag för en strategi för 
samförläggning så att man inte gräver upp ny asfalt med mera. 

Kommunkoncernens strategi för digitalisering, bredband och IT, beslutad av 
kommunfullmäktige juni 2019, konstaterar att ”Alvesta Kommun strävar efter att 
erbjuda invånarna tillgång till snabbt och bra bredband för att tillgodose 
kommunikation till de tjänster som erbjuds via Internet. För att kunna fungera i ett 
digitaliserat samhälle för ung som gammal behövs en tillförlitlig snabb digital 
kommunikation. Bredbandsutbyggnaden spelar en central roll för att öka 
användningen av digitala tjänster och skall vara möjlig för alla medborgare oavsett 
var man bor och verkar i kommunen.” De mål som avses följas enligt strategin är de 
som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) satt upp. För att konkretisera 
genomförandet av strategin ska handlingsplaner tas fram. Det är ännu inte gjort för 
bredbandsdelen. 

Kommunens främsta verktyg för att konkret bygga ut fibernätet är delägandet i det 
regionala bredbandsbolaget Wexnet. Wexnet arbetar på en konkurrensutsatt 
marknad och har att förhålla sig till den. För flera av de områden och orter som 
nämns i motionen har hushåll och företag bredband, är på väg att få bredband – 
eller saknar. I avvaktan på den handlingsplan som ska tas fram enligt fullmäktiges 
beslut om digitaliserings- och bredbandsstrategi har kommunledningen 
kontinuerliga diskussioner med Wexnet.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, 2020-01-21 § 10 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion (SD), daterad den 8 september 2019 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 11 Dnr 2019-00219 000 

 
 

 

Beslut om nya avfallsföreskrifter för Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna nya 
avfallsföreskrifter för Alvesta kommun med giltighet från och med 1 maj 2020.  

Sammanfattning 
Ett förslag på nya avfallsföreskrifter för Alvesta kommun har under 2019 tagits 
fram. Under tiden 15 augusti till den 15 september var förslaget ute på samråd. Den 
stora ändringen i förslaget till nya föreskrifter jämfört med de gällande 
föreskrifterna är att kravet på hemkompostering vid månadstömning av sopkärl tas 
bort. Numera har hushållen lite matavfall och övrigt avfall som slängs, vilket gör att 
kärlet inte hinner fyllas särskilt mycket på två veckor. Fastighetsägare anser att man 
har för lite matavfall för en egen hemkompost och man vill göra rätt för sig att 
sortera matavfall i den gröna påsen.  

För att fastighetsägare ska kunna få månadstömning kommer det krävas en 
ansökan till bygg- och miljöavdelningen. Det gör det enklare att följa upp om 
månadstömning fungerar eller inte. Beslut om månadstömning kommer i första 
hand att godkännas, men uppstår det problem i form av att det är 
felsorterat/överfullt kärl kommer beslutet att återkallas.  

Genom att ha ett beslut om månadstömning utan hemkompost kan man i framtida 
renhållningstaxa ha olika taxor på månadstömning beroende på om hushållen har 
hemkompost eller inte. 

När avfallsföreskrifterna har beslutats kommer bygg- och miljöavdelningen 
tillsammans med Alvesta Renhållning AB gå ut med information till 
kommuninvånarna om de nya avfallsföreskrifterna och dess tillämpning.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-01-21, § 11 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Förslag på avfallsföreskrifter 2020, 2019-11-12 

Avfallsföreskrifter 2007 

Arbetsutskottets beslut 2019-10-29, § 113 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-10 
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Förslag till nya avfallsföreskrifter, 2019-10-10 

Bilaga 1, synpunkter under samrådstid, 2019-10-10 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 12 Dnr 2020-00023 000 

 
 

 

Beslut om Wexnet AB:s deltagande i skapande av 
bolaget Sydlänk AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Wexnet 
AB:s deltagande i bildande av bolaget Sydlänk AB förutsatt att alla ägarkommuner 
fattar samstämmiga beslut.  

Sammanfattning 
Wexnet AB föreslår i styrelsebeslut 2019-11-14 sina ägarkommuner att godkänna 
Wexnet:s deltagande i bildande av bolaget Sydlänk AB, i enlighet med redovisat 
beslutsunderlag. 

Ett antal för respektive kommun samt regionala kommunala bredbandsbolag har 
tecknat en avsiktsförklaring med målet att starta ett nytt regionalt stadsnätsbolag 
kallat Sydlänk AB. Bolaget ska ha till uppgift att sälja och erbjuda förbindelser i södra 
Sverige mot nationella aktörer och tillsammans med andra motsvarande på den 
regionala nivån erbjuda förbindelsetjänster på nationell nivå. Denna typ av 
samverkande bredbandsbolag är efterfrågat av flera olika parter. Liknande regionala 
samarbeten finns redan idag i andra delar av landet. 

Mer om bakgrund, analys och beslutsunderlag finns i material redovisat av Wexnet.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-12-21, § 12 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Styrelseprotokoll från Wexnet, 2019-11-14 

Beslutsunderlag Sydlänk AB, 2019-11-01 

Missiv om formerande av dotterbolag Sydlänk AB, 2019-11-22 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 13 Dnr 2015-00385 212 

 
 

 

Information om gemensam strategi för den strategiska 
planeringen i Alvesta och Växjö kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om ett förslag till gemensam strategi som har 
utarbetats för den strategiska planeringen i Alvesta och Växjö kommuner.  

Bakgrunden till ärendet är att kommunstyrelserna i Växjö och Alvesta beslutade 
under hösten 2015 att upprätta en gemensam översiktsplan. Enligt Alvestas beslut 
ska planens omfattning ha sin utgångspunkt i väg 25 mellan Växjö och Alvesta. 
Enligt Växjös beslut ska ett av två huvudsyften vara "att redovisa översiktliga 
strategier, inriktningar och strukturer för den fysiska planeringen såsom 
transportsystem, markanvändning, bebyggelseutveckling, näringsliv och 
besöksnäring i ett gemensamt helhetsperspektiv". Utgångspunkten i kommunernas 
arbete innebar således att stärka regionens strategiska utveckling genom en 
gemensam syn på hur detta kan genomföras. 

Under hösten 2019 har Alvesta och Växjö kommuner utarbetat ett förslag på 
strategi i enlighet med kommunstyrelsernas tidigare beslut. Det omnämns inte 
längre som en gemensam översiktsplan. Strategin kommer att beredas upp för 
beslut i båda kommunerna under första kvartalet 2020. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar också om att denna strategi inte är en 
översiktsplan eller strategi enligt plan- och bygglagen, utan är ett gemensamt 
arbete mellan kommunerna för att fastställa gemensamma prioriteringar över det 
geografiska område där Alvesta och Växjö har gemensamma beröringspunkter med 
fokus på sträckningen längs med väg 25.  

Bilagor 
Projektsammanfattning, 2020-01-09 

Strategikarta Alvesta-Växjö, 2019-12-20 

Projektrapport, 2019-12-19 
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§ 14 Dnr 2019-00516 000 

 
 

 

Beslut om utveckling av destination Åsnen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Ersätta AB Destination Småland med 376 000 kr 2020 för 9 månaders 
arbete vilket finansieras med 2020 års budget för övriga strategiska 
åtgärder 

2. I budgetarbetet för 2021 arbeta med frågan om långsiktig finansiering av 
stöd till destinationen Åsnen.  

Sammanfattning 
En avsiktsförklaring om utveckling av destinationen Åsnen har i december 2019 
signerats av ordförandena i kommunstyrelserna i Alvesta, Tingsryd och Växjö samt 
VD för AB Destination Småland. Kommunerna redovisar i avsiktsförklaringen att 
vardera kommunen bidrar med 376 000 kr för 2020, Växjö kommun även 
motsvarande summa för 2021 och 2022.  

Destination Småland ska tillsammans med de tre kommunerna upprätta en 
handlingsplan med prioriterade aktiviteter. Utgångspunkt är de olika områden om 
erbjudanden till kommunerna som är identifierade i en slutrapport om framtida 
organisation. En utvärdering av arbetssätt mellan kommunerna och Destination 
Småland 2020 ska ske senast 1 november 2020. 

Thomas Haraldsson (C) informerar om att Destination Åsnen är ett projekt som i 
mars 2020 kommer att upphöra och att man lyfter in verksamheten från projektet 
till Destination Smålands verksamhet. Främst ska pengarna gå till 
personalkostnader.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-12-21, § 14 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Avsiktsförklaring utveckling av destination Åsnen 

Rapport om en långsiktig driftsorganisation för destination Åsnen 

Beslutet skickas till 
AB Destination Småland 
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Ekonomichef 
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§ 15 Dnr 2019-00506 000 

 
 

 

Information om medborgarundersökningen och 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Kanslichefen informerar kommunstyrelsen om Alvesta kommuns resultat i 
medborgarundersökningen och Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) år 2019.  

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning, det vill säga en undersökning 
om hur medborgarnas upplever kommunen som en plats att bo i. Alvestas 
genomsnittliga resultat i undersökningen är 53. Detta är något lägre än rikssnittet. 
Däremot har kommunens resultat ökat jämfört mot tidigare, vilket tyder på att vi 
blir bättre. 

KKiK är ett nationellt projekt som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför 
och som omfattar cirka 260 kommuner. Det är en undersökning som mäter ett 
antal statistiska värden inom områdena barn och unga, stöd och omsorg samt 
samhälle och miljö. Undersökningen syftar till att ge ett underlag till kommunerna 
om verksamheternas kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Utifrån det kan 
kommunerna få en indikation på svaret på frågan ”Vad får vi ut av pengarna?”. 

Bilagor 
Alvesta kommuns kvalitet i sammanfattning (KKiK) 

Skrivelse om medborgarundersökningen 2019 

Medborgarundersökningens tabell- och diagram 
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§ 16 Dnr 2020-00061 042 

 
 

 

Ekonomisk information 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Ekonomichefen delger kommunstyrelsen ekonomisk information. Kommunstyrelsen 
informeras bland annat om hur förvaltningarna har arbetat med inköpsstoppet. 
Förvaltningarna vittnar om stor återhållsamhet. Mycket stoppas tidigare i dialog 
med chef eller förvaltningschef innan det ens kommer som en skriftlig ansökan till 
ekonomichefen och kommunchefen. 

Ekonomichefen informerar även kommunstyrelsen om det preliminära bokslutet för 
år 2019.   
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§ 17 Dnr 2020-00062 002 

 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av fattade 
delegationsbeslut.  

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

Bilagor 
Delegationsbeslut 2020-12-22 av kommunstyrelsens ordförande om fullmakt 

Delegationsbeslut 2019-12-20 av kommunstyrelsens ordförande om yttrande i mål 
5135-19 

Delegationsbeslut 2019-12-19 av kommunstyrelsens ordförande om 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2020-00022 000 

 
 

 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan 
verksamhet som bedrivs i kommunens företag.  

För att kommunstyrelsen ska hållas informerade om vad som sker både inom den 
egna nämnden som i hela kommunkoncernen delges kommunstyrelsen 
meddelanden innehållande information om vad som är på gång i kommunen. Det 
kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden eller protokoll från andra 
myndigheter som delges till kommunstyrelsen i detta ärende.  

Bilagor 
Arbetsutskottets protokoll, 2020-01-21 

Missiv om granskning av Alvesta Utveckling AB. 2019-12-20 

Revisionspremomoria om granskning av Alvesta Utveckling AB, 2019-12-20 

Personalutskottets protokoll, 2019-12-16 

Protokoll från kommunala pensionärsrådet, 2019-12-05 
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§ 19 Dnr 2020-00017 000 

 
 

 

Övriga ärenden  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning 
 Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen har några övriga 
ärenden att lyfta på dagens sammanträde. 

Inga övriga frågor aktualiseras.    
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