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§ 43 Dnr 31374  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen sammanträder med 12 ledamöter och 1 tjänstgörande ersättare. 
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§ 44 Dnr 31375  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Björn Tisjö (M) som justerare av protokollet.   

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Björn Tisjö (M) som justerare av 
protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum måndagen den 20 april 
2020 klockan 12:30. 
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§ 45 Dnr 31373  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om att det har tillkommit ett 
extraärende till dagens möte avseende det pågående ärendet om den f.d. 
kommunchefens anställning (se § 53).  

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till 
dagordning för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3).     

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
8(38) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 46 Dnr 2020-00057 000 

 

Information från ordföranden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om: 

• Att den nya utvecklingschefen Jessica Karlsson arbetar sin första dag idag, 
den 14 april. Jessica deltar på dagens sammanträde och presenterar sig för 
kommunstyrelsen.  

• Att det just nu är mycket fokus på covid-19 och att hitta lösningar i 
organisationen för att hantera de situationer som uppstår med anledning 
av den. En fråga som bland annat har hanterats under påsken är hur vi på 
bästa sätt ska organisera skolbespisningen till gymnasieeleverna som får 
undervisning på distans. Kommunen har löst detta genom att erbjuda en 
matcheck till respektive elev om 60 kr/måltid. Checken finns tillgänglig i 
form av en QR-kod i en app under en viss tid på dygnet som varje elev kan 
ladda ned till sin telefon. Checken går att använda på vissa lokala 
restaruranger och matbutiker.  

Ordföranden hänvisar till att mer information kring kommunens arbete 
med anledning av covid-19 kommer ges i § 49 på dagens sammanträde. 

• Att Intresseföreningen i Moheda, som har arbetat för att få till en lek- och 
skatepark i Moheda, har hört av sig om att de saknar 900 000 kronor för att 
kunna färdigställa arbetet. 
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§ 47 Dnr 2020-00059 000 

 

Information från ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB, Frida Christensen (S), informerar 
kommunstyrelsen om aktuella frågor inom bolagskoncernen. Kommunstyrelsen 
informeras bland annat om: 

• Att samordningen av stöd- och serviceprocesser fortskrider.  

• Att bolagen ska delta på ett fullmäktigemöte för att presentera bolagens 
verksamheter för fullmäktige.   
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§ 48 Dnr 2020-00058 000 

 

Information från kommunchef/VD för Alvesta Kommunföretag 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunchefen informerar bland annat kommunstyrelsen om: 

• Att det råder mycket fokus covid-19.  

• Att det pågår ett ständigt arbete med kommunens ekonomi. 
Kommunchefen och ekonomichefen följer upp förvaltningarnas 
handlingsplaner och har aktiva dialoger med förvaltningarna om deras 
ekonomiska situation.  

• Att det även råder stort fokus på arbetet med att upprätta en ny styrmodell 
och en ny struktur för styrdokument.  

• Att utredningen om övergripande administrativa processer fortskrider. Nu 
utreds möjligheterna för att införa ett gemensamt kontaktcenter och en 
gemensam nämndsekreterarorganisation. Planen är att detta ska 
återkomma som ett ärende i juni.  

• Att även utredningen kring bolagsstrukturen fortskrider enligt planen. 
Planen är att detta ska återkomma som ett ärende i juni. 
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§ 49 Dnr 2020-00164 000 

 

Information om kommunens arbete med anledning av covid-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras bland annat om att krisledningsnämnden ännu inte 
har aktiverats. Däremot hålls nämnden informerad av krisledningsnämndens 
ordförande, om det skulle vara så att den skulle behöva bli det. 

Det finns dock en krisledningsorganisation på förvaltningsnivå som är igång. Det 
hålls bland annat ISF-möten två gånger i veckan som Länsstyrelsen och 
landshövdingen håller i. Där deltar kommunerna, Region Kronoberg, polisen och 
SOS. 

Kommunchefen informera också kommunstyrelsen om följande: 

• Den högre sjukfrånvaron som råder just nu. Den ligger just nu konstant på 
cirka 25-30 procent.  

• Hittills har vi störst påverkan inom omsorgsförvaltningens verksamheter, 
dels på grund av en högre sjukfrånvaro och dels på grund av att vi har fått 
in smitta på ett av våra särskilda boenden i kommunen. Det råder därför 
stor fokus på att säkerställa bemanningen och att säkerställa att vi har 
ändamålsenliga rutiner. Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har 
daglig kontakt med Region Kronobergs smittskyddsläkare.  

• Vår bemanning inom omsorgen såg först dyster ut inför påsken, med löste 
sig.  

• Kommunen har upprättat planer för hur vi ska organisera oss om vi skulle få 
en ännu lägre bemanning. Vi kan exempelvis komma i ett läge där vissa 
verksamheter tillfälligt får stängas för att ställa om personalen till en annan 
verksamhet.  

• Kommunen arbetar aktivt med att förutse beslut från regeringen. Har 
förberett inför olika scenarior. 

• Kommunen bevakar näringslivet och vilka signaler som kommer därifrån.  

• Kommunikationen är viktig i den rådande situationen. Vi kommunicerar 
framförallt digitalt. Men vi har märkt att förvaltningarna har sina egna 
informationskanaler de använder för att nå ut till våra medborgare. Dessa 
är väldigt viktiga att upprätthålla just nu.  

• Krisledningen arbetar ständigt.  
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§ 50 Dnr 2020-00116 020 

 

Information om det pågående arbetet inom den 
personalpolitiska riktningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
HR-chefen informerar kommunstyrelsen om delar av det arbete som just nu sker 
inom kommunens arbete i den personalpolitiska riktningen. Kommunstyrelsen 
informeras bland annat om: 

• Utbildningar som hålls för alla chefer inom Alvesta kommun. Utbildningarna 
avser lönebildningen, arbetsrätt, hållbart ledarskap m.m.  

• Arbetet som har gjorts för att följa upp sjukstatistiken på ett mer konkret 
sätt.  

• HR-avdelningen har digitaliserat kommunens personalakter. 

• Att det håller på att införas ett nytt löneanalysverktyg. 

• Att vi har bra sökanden till alla våra chefs- och specialisttjänster. 

• Att vi har en minskad personalrörlighet än tidigare. 

• Att vi hittills har klarat personalbemanningen i och med den rådande 
coronakrisen. 

• Att Alvesta kommun har bra relationer med de fackliga organisationerna.  

• Att vi har jämställda löner i Alvesta, kvinnor tjänar i många fall mer än 
männen. 
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§ 51 Dnr 2020-00114 042 

 

Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per mars 
månad 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per 200331 för 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2020, lämna en 
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast den 8:e arbetsdagen 
efterföljande månad.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till mars 2020 redovisar 
kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse som uppgår till 1,8 miljoner kronor. 
Det beror på övriga kostnader där största delen är kostnader som inte fallit ut än, 
samt återhållsamhet på grund av inköpsstopp. Prognosen av helårsutfallet 2020 
visar en positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor. Den främsta orsaken 
hänförs till ökade intäkter på IT, HR samt ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
då debitering av bolagen kommer ske för centraliserade administrativa 
stödprocesser.  

Bilagor 
Ekonomisk månadsrapport per 200331 för kommunstyrelsen, daterad den 7 april 
2020   

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Budgetansvarig 

Ekonom 
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§ 52 Dnr 2020-00113 042 

 

Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per mars 
månad 2020 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport för 

Alvesta kommun per mars månad 2020. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge alla nämnder i uppdrag att upprätta 
åtgärdsplaner för att förbättra sitt ekonomiska resultat och delge dessa till 
kommunstyrelsens möte den 2 juni. NAL, ON och UN får dessutom i 
uppdrag att närvara på kommunstyrelsens möte den 2 juni för att föredra 
deras uppdaterade åtgärdsplaner för budget i balans.    

Sammanfattning 
 I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista mars, framgår att nämnderna 
prognostiserar ett underskott på knappt 38 miljoner kronor, vilket tillika är en 
försämring med samma belopp mot beslutad budget. 

För gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader prognosticeras ett 
överskott totalt på knappt 13 miljoner kronor. Därmed skulle ett kommande 
resultat för året bli ett underskott på knappt 13 miljoner kronor vilket vore knappt 
25 miljoner kronor under 2020 års budgeterade resultat om 12 miljoner kronor. 

I och med denna prognos kommer kommunen inte heller under 2020 att nå 
balanskravet och riskerar då att få ett ytterligare återställningskrav under de tre 
kommande åren.    

Yrkanden 
1.  Per Ribacke (S) yrkar att kommunstyrelsen även beslutar att ge alla 

nämnder i uppdrag att upprätta åtgärdsplaner för att förbättra sitt 
ekonomiska resultat och delge dessa till kommunstyrelsens möte den 2 
juni. NAL, ON och UN får dessutom i uppdrag att närvara på 
kommunstyrelsens möte den 2 juni för att föredra deras uppdaterade 
åtgärdsplaner för budget i balans.  

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet 
med det utskickade förslaget och Per Ribackes (S) tilläggsyrkande.  

Via acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med det utskickade förslaget och Per Ribackes (S) tilläggsyrkande.   

Bilagor 
0b Månadsrapport Alvesta kommun per mars 2020 
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1 KS 2003 

2 KFN 2003 

3 SBN 2003 

4 NAL 2003 

6 UN 2003 

7 ON 2003 

8 NMY 2003 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 

Ekonomichef 

Budgetansvarig 

Samtliga nämnder 
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§ 53 Dnr 2017-00399 020 

 

Beslut om förhandlingsmandat i ärendet om den f.d. 
kommunchefen Kristiina Kosunen Erikssons anställning 
 

Beslutet är förlagt med sekretess enligt 19 kap. 9 § OSL.  
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§ 54 Dnr 2020-00088 042 

 

Årsredovisning 2019 för Alvesta kommun 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till revisorerna 

för granskning. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
årsredovisning 2019 för Alvesta kommunkoncern. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en plan för återställning av 
balanskravet.  

Reservation 
Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om att 
godkänna årsredovisning 2019. 

Sammanfattning 
I enlighet med lagen om kommunal redovisning upprättar kommunstyrelsen en 
årsredovisning för Alvesta kommunkoncern. I Årsredovisningen finns bland annat 
en samlad bedömning av huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås 
samt en bedömning av huruvida balanskravet uppnås. Efter att kommunstyrelsen 
har fastställt årsredovisningen ska den granskas av de förtroendevalda revisorerna. 
Revisorerna kommer därefter att bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som kommunfullmäktige har fastställt.  

Kommunens bokslut för år 2019 visar ett resultat på 44,8 miljoner kronor, vilket är 
34,8 miljoner kronor bättre än budget. Nämndernas utfall är 41,5 miljoner kronor 
sämre än budget. De största negativa budgetavvikelserna finns inom nämnden för 
arbete och lärande samt omsorgsnämnden. Positiv budgetavvikelse för 
gemensamma nettokostnader och finansiering väger upp nämndernas underskott. 
Kommunens finansnetto uppgår till 70 miljoner kronor, varav avkastning 
pensionsmedel ingår med 9 miljoner och orealiserade vinster med 50 miljoner 
kronor. Det positiva resultatet som kommunen redovisar för 2019, återfinns inte i 
huvudsak inom den ordinarie verksamheten, utan kan i stort sett hänföras till 
finansnettot. 

Ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång sikt. 
Kommunens obalans i ekonomin för år 2019 med fortsatt negativa avvikelser för 
vissa nämnder ställer krav på fortsatta åtgärder och prioriteringar för att ekonomin 
långsiktigt ska vara i balans.  

Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det vill säga årets 
intäkter ska överstiga dess kostnader. Detta är ett lägre krav än god ekonomisk 
hushållning. I balanskravsresultatet justeras för bl.a. samtliga realisationsvinster 
samt orealiserade vinster och förluster på placerade pensionsmedel.  
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Balanskravsresultatet för 2019 är negativt, minus 13,3 miljoner kronor, och därmed 
uppfylls inte balanskravet. Kommunen har inga negativa resultat från tidigare år att 
återställa.  

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning är delvis 
uppfyllt för 2019. Det ekonomiska överskottsmålet uppfylls inte och ej heller 
verksamhetsmålen, de finansiella målen såsom de är uppsatta uppfylls och därmed 
uppfylls delvis målet om god ekonomisk hushållning.  Den största utmaningen 
framöver kvarstår som tidigare, det vill säga att stärka den ekonomiska ställningen 
för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar utveckling inom samtliga målområden.  

Yrkanden 
 Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att sidorna 47-48 i årsredovisningen inte ska 
accepteras utan att dem ska arbetas om utifrån gällande ägardirektiv för bolagen.   

Beslutsgång 
 Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har fyra förslag till beslut att ta 
ställning till. Det utskickade beslutsförslaget som innehåller tre beslutspunkter samt 
Lars-Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande avseende beslutsförslag 2.  

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning där ordföranden kommer att fråga kommunstyrelsen om de 
kan godkänna beslutsförslag 1 och 3 medan han på beslutsförslag 2 kommer ställa 
den mot Lars-Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner 
propositionsordningen.  

Beslutsförslag 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med beslutsförslag 
1, vilket innebär att kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
revisorerna för granskning. Via acklamation finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med beslutsförslaget.  

Beslutsförslag 2 och ändringsyrkandet 
Ordföranden ställer beslutsförslag 2 mot Lars-Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande 
och finner via acklamation att kommunstyrelsen har beslutat enligt det utskickade 
beslutsförslag 2, vilket innebär att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Alvesta 
kommunkoncern. 

Beslutsförslag 3 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med beslutsförslag 
3, vilket innebär att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en plan för återställning av 
balanskravet. Via acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med beslutsförslaget. 

    

Bilagor 
Årsredovisning 2019 Alvesta kommun, daterad den 6 april 2020   
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 55 Dnr 2020-00152 040 

 

Beslut om ändrad arbetsprocess för budget 2021 med 
anledning av osäkra budgetförutsättningar 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att medge ett 

tillfälligt undantag från riktlinjer för budget och redovisning och beslutar att 
2021 års budget och affärsplaner ska fastställas av kommunfullmäktige 
senast i november månad 2020. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa en reviderad arbetsprocess för 
budget 2021.   

Sammanfattning 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning ska kommunfullmäktige 
fastställa nästa årsbudget och affärsplaner i juni månad varje år. Kommunstyrelsen 
har i beslut § 205 den 3 december 2019 fastställt en detaljerad arbetsprocess för 
2021 års budget som innebär ett planerat beslut om budgeten i fullmäktige i juni 
2020. 

Det kan konstateras att det rådande coronautbrottet får ekonomiska konsekvenser 
för kommuner och regioner, samhället i stort och den globala ekonomin. I en 
bedömning som SKR redovisar i MakroNytt 2/2020 den 20 mars framgår att det nu 
står helt klart att en markant svagare konjunktur väntar, i Sverige och omvärlden, 
och en utveckling som lär bli betydligt svagare än vad SKR räknade med i den 
senaste skatteunderlagsprognosen. SKR skriver vidare att osäkerheten i nuläget inte 
går att beskriva som annat än överväldigande stor. Därför ser inte SKR det som 
möjligt att i nuläget publicera nya, heltäckande, prognoser för konjunkturen och det 
kommunala skatteunderlaget. Istället kommunicerar man en prognosindikation för 
skatteunderlaget 2020 och inväntar i övrigt nästa ordinarie tillfälle för 
skatteprognos i slutet av april. Någon prognosindikation för 2021 görs ej, givet den 
betydande osäkerheten. 

Sammantaget kan konstateras att förutsättningarna att arbeta fram en budget för 
2021 enligt ordinarie tidplan har försvårats kraftigt, framförallt på grund av den 
mycket höga osäkerhet som råder kring de ekonomiska förutsättningarna. 
Bedömningen är därför att beslutsprocessen för 2021 års budget bör skjutas fram 
till hösten 2020, då de ekonomiska budgetförutsättningarna förhoppningsvis blivit 
mindre osäkra.  

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-03-31 

Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 32  

MakroNytt 2/2020, 2020-03-20 
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Kommunstyrelsens direktiv för ekonomisk rapportering, 2019-12-03 

Kommunfullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning, 2018-09-25  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 56 Dnr 2020-00151 002 

 

Beslut om komplettering till kommunstyrelsens 
delegationsordning avseende ersättande delegat för 
kommunstyrelsens ordförande 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

som ersättande delegat för kommunstyrelsens ordförande vid dennes 
frånvaro. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
som ersättande delegat vid frånvaro av både kommunstyrelsens 
ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 

3. Detta beslut är tillämpbart för alla delegationsbeslut som har delegerats till 
kommunstyrelsens ordförande, förutsatt att kommunstyrelsens ordförande 
är frånvarande och därmed ej kan tjänstgöra.  

Sammanfattning 
Som ett led i det pågående arbetet med smittskyddsbegränsning, och i syfte att 
kunna upprätthålla en effektiv organisation i händelse av sjukfrånvaro, föreslår 
kommunledningsförvaltningen en komplettering av kommunstyrelsens 
delegationsordning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens 
delegationsordning kompletteras med uppgift om ersättare för kommunstyrelsens 
ordförande vid dennes frånvaro. Detta för att exempelvis säkra att 
kommunstyrelsen fortsatt ska kunna fatta ordförandebeslut i ärenden som är så 
brådskande att styrelsens beslut inte kan avvaktas.  

Ersättarna får enbart fatta delegationsbeslut i kommunstyrelsens ordförandes ställe 
om kommunstyrelsens ordförande är frånvarande/inte kan tjänstgöra.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 34 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-03-23 

Beslutet skickas till 
Berörda delegater 
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§ 57 Dnr 2019-00117 739 

 

Beslut om att upphäva uppdrag att bygga nytt trygghetsboende 
vid Högåsen i Alvesta 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsluta tidigare 

uppdrag till AllboHus Fastighets AB att bygga trygghetsboende i Alvesta vid 
Högåsen, på grund av fördyrande markarbeten. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till 
kommunstyrelsen att arbeta för alternativ lokalisering av ett nytt 
trygghetsboende i Alvesta. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 61 ge AllboHus Fastighets AB i 
uppdrag att bygga trygghetsboende i Alvesta vid äldreboendet Högåsen i Alvesta för 
en ekonomisk ram på 17,2 mkr. Underlaget inför beslutet visade på en preliminär 
årshyra för förvaltningen på 1,2 mkr, vars kostnad kompenseras av hyresintäkter 
från de boende. Boendet omfattar elva tvårumslägenheter, tre trerumslägenheter 
och en samlingslokal för gemenskap. 

AllboHus redovisar i skrivelse 2019-12-04 att projektet bedöms bli dyrare främst 
beroende på att det kommer att krävas sprängning av berg i delar av området och 
att det är stora nivåskillnader på marken. Vad extrakostnaden blir är svår att 
beräkna men vid uppskattningar ges indikationer på fördyringar på cirka 4 mkr. 
AllboHus ser tre valalternativ för kommunen: öka investeringsramen, göra en ny 
upphandling med de nya förutsättningarna eller avbryta projektet. 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 35 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-16 

Skrivelse från AllboHus om byggnation av Trygghetsboende, 2019-12-04 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 58 Dnr 2020-00150 043 

 

Beslut om finansiering av Mötesplats Unga Vuxna från 
strategiska kontot 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anvisa 500 tkr till kultur- och fritidsnämnden till 
”mötesplats unga vuxna”, sommarlovsaktiviteter och ungas fria tid, att finansieras 
ur kontot för strategiska åtgärder, ”ung i Alvesta”, i 2020 års budget. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2019-06-17, § 73, mål och budget 2020 med plan 2021 
och 2022. I budgetens konto för strategiska åtgärder finns en delpost på 500 tkr, 
”ung i Alvesta”, som kommunstyrelsen kan besluta om. 

Kommunchefen har i samråd med berörda förvaltningschefer tagit fram ett förslag 
på en samverkande delverksamhet ”mötesplats unga vuxna i Alvesta”, som ligger i 
linje med Barnens bästa gäller. Förslag till verksamhet och arbetssätt bygger på att 
tre förvaltningar samverkar – utbildning, kultur/fritid och arbete och lärande - med 
lokaler, personal och aktiviteter. En ungdomscoach behöver anställas som även 
samordnar en del med fritidsgårdarna. Exempel på mötesplatser och aktiviteter är 
fik i kulturkällaren, ungdomsrådets möteslokal, läxhjälp för gymnasieungdomar, 
tillgång till idrottshallar på eftermiddagar, samverkan med föreningar för kurser och 
aktiviteter. 

Yrkanden 
1.   Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att kommunen inte ska anställa eller starta upp 

caféverksamheten, bland annat med hänvisning till rekryteringsstoppet.  

2. Thomas Haraldsson (C), Lars-Olof Petersson (S) och Mikael Lindberg (C) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

3. Thomas Johnsson (M) och Björn Tisjö (M) yrkar avslag på arbetsutskottets 
förslag till beslut.   

Beslutsgång 
 Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen har tre förslag till beslut att ta 
ställning till. Det är Thomas Haraldssons (C) m.fl. bifallsyrkande, Thomas Johnssons 
(M) m.fl. avslagsyrkande samt Lars-Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande.  

Ordföranden ställer proposition på respektive förslag och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärs.   

Votering 
 Ordföranden utser Thomas Haraldssons (C) m.fl. bifallsyrkande som huvudförslag.  



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
25(38) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Lars-Olof Franzéns 
(AA) ändringsyrkande mot Thomas Johnssons (M) m.fl. avslagsyrkande och finner 
via acklamation att kommunstyrelsen har beslutat att utse Thomas Johnssons (M) 
m.fl. avslagsyrkande som motförslag. 

Ordföranden instruerar därefter kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på 
Thomas Haraldssons (C) m.fl. bifallsyrkande och en Nej-röst är en röst på Thomas 
Johnssons (M) m.fl. avslagsyrkande.  

Efter genomförd votering finner ordföranden med sju Ja-röster, fyra Nej-röster och 
två Avstår-röster att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Thomas 
Haraldssons (C) m.fl. bifallsyrkande. 

Exakt utfall i voteringen redovisas sist i protokollet i en bilagd protokollsbilaga.    

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 36 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-23 

Beslutet skickas till 
För verkställande 
Ekonomichef 

Kultur- och fritidsnämnden 

För kännedom 
Nämnden för arbete och lärande 

Utbildningsnämnden  
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§ 59 Dnr 2020-00096 303 

 

Beslut om revidering av bilaga F och bilaga G i Alvesta 
kommuns VA-plan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera bilaga F och 
ta bort bilaga G i Alvesta kommuns VA-plan i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med ett ärende till kommunfullmäktige 
där nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera VA-planens 
riktlinjer för anslutning av fastigheter och gemensamhetsanläggningar utanför 
verksamhetsområdet. Mer exakt innebär detta att samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera bilaga F och ta bort bilaga G i 
Alvesta kommuns VA-plan.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit en VA-jurist granska bilaga F i VA-planen 
och har utifrån den granskningen tagit fram ett förslag om revidering av bilaga F. 
Revideringen förväntas få följande konsekvenser:  

• Förutsättningar för att ansluta till den allmänna VA-anläggningen för 
fastigheter utanför verksamhetsområdet kan kommuniceras på ett 
tydligare sätt. 

• Ansvarsgränsen mellan VA-huvudmannen och företrädare för en privat VA-
anläggning utanför verksamhetsområdet blir tydligare och risken för 
tidskrävande tvister i framtiden minskar. Detta genom att VA-
huvudmannen ej dimensionerar ledningar eller tillhandahåller/äger/bistår 
med LTA-pumpstationer utanför verksamhetsområdet.  

• Fastighetsägare utanför verksamhetsområdet kommer behöva ta mer 
ansvar för utformningen av sin privata VA-anläggning vid en anslutning till 
kommunal VA. De VA-avgifter de ska betala till VA-kollektivet kommer 
däremot att minska.  

• VA-kollektivets kostnad för administration av avtal och information, 
dimensionering av ledningssystem, inköp och hantering av LTA-
pumpstationer minskar.  

• Alvesta kommuns riktlinjer för anslutningar utanför verksamhetsområdet 
kommer vara mer lik andra VA-huvudmäns riktlinjer för anslutningar 
utanför verksamhetsområdet. 

Bilaga G i VA-planen innehåller ett förslag på inrättandet av en ny halvtidstjänst för 
VA-rådgivning. En halvtidstjänst enligt de premisser för finansiering och 
arbetsuppgifter som beskrivs i bilaga G i VA-planen har inte inrättats sedan VA-
planen antogs 2015. Om föreslagen revidering av bilaga F antas av 
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kommunfullmäktige bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det inte längre finns 
behov av inrättandet av en VA-rådgivare.  Eftersom nämnden ännu inte har 
verkställt det som omnämns i bilaga G och eftersom nämnden bedömer att det nu 
istället kommer att kunna verkställas på annat sätt genom revidering av bilaga F, 
bedömer samhällsbyggnadsnämnden att en borttagning av bilaga G inte medför 
några förändringar av hur samhällsbyggnadsförvaltningens arbete bedrivs.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 37 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-16 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-02-11 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-01-24 

Förslag till revidering av VA-planens bilaga F - Riktlinjer för anslutning av privata VA-
anläggningar utanför VO, 2020-01-24 

Alvesta kommuns VA-plan, 2015-04-28 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 60 Dnr 2019-00355 000 

 

Svar på motion (SD) om ny policy för modersmålsundervisning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning 
I en motion som inkom den 10 september 2019 föreslår Fredrik Jonsson (SD) att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa ett 
styrdokument om modersmålsundervisningen i Alvesta. Motionären menar att 
Alvesta kommuns praxis för modersmålsundervisningen behöver ”stramas upp” för 
att följa de lagar och föreskrifter som finns. I motionen återfinns förslag som syftar 
till att förbättra undervisningen samt begränsa erbjudandet om 
modersmålsundervisningen. 

Utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och behandlade 
motionen på sin nämnd den 16 december 2019. Utbildningsnämnden beslutade att 
anta utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Utbildningsnämnden 
konstaterar att modersmålsundervisningen i Alvesta inte sker på osäkra grunder 
och att undervisningen följer lagar och gängse praxis. Motionären föreslår 
exempelvis att lärarna inom modersmålsundervisningen bör vara legitimerade. 
Utbildningsnämnden framför dock att detta inte är ett krav enligt skollagen. Vidare 
framför utbildningsnämnden att flera av de förslag som tas upp i motionen redan 
görs idagsläget. Exempelvis erbjuds enbart modersmålsundervisning till elever som 
går i årskurs 1-9, vilket är det som föreslås i motionen.  

Utöver utbildningsnämndens yttrande önskar kommunledningsförvaltningen även 
komplettera svaret med att det är utbildningsnämnden, och inte kommunstyrelsen, 
som ansvarar för modersmålsundervisningen i Alvesta kommun. Detta framgår av 
kommunstyrelsens respektive utbildningsnämndens reglementen som har 
fastställts av kommunfullmäktige. Med anledning av detta bedömer inte heller 
kommunledningsförvaltningen det som lämpligt att kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att skapa ett styrdokument om modersmålsundervisning.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 38 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-02 

Utbildningsnämndens beslut, 2019-12-16 

Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen, 2019-12-09 

Motion från Fredrik Jonsson (SD), 2019-09-08  
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 61 Dnr 2019-00357 000 

 

Svar på motion (SD) om att införa klasseniorer som 
stödpersonal i skolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen som besvarad. 

Sammanfattning 
I en motion som inkom den 10 september 2019 föreslår Fredrik Jonsson (SD) att 
kommunfullmäktige beslutar att införa klasseniorer i Alvesta kommun. Motionens 
intentioner är att erbjuda pensionärer möjlighet att arbeta ideellt som stödpersonal 
i klasserna.  

Utbildningsnämnden behandlade motionen på sin nämnd den 16 december 2019 
och beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Utbildningsnämnden 
konstaterar att det redan i dagsläget finns ett flertal skolor där pensionärer finns 
med och stöttar i verksamheten. Arbetsuppgifterna dem emellan varierar men det 
är framförallt på raster och på lunchen som pensionärerna närvarar som 
”rastfaddrar”. Det finns dem som deltar på lektioner men det förekommer i mindre 
omfattning än dem som tjänstgör som rastfaddrar.  Anledningen till att pensionärer 
inte kan nyttjas i större utsträckning i verksamheten är på grund av att en hel del av 
arbetsuppgifterna varken kan eller får utföras av någon annan än lärarna. Mot ovan 
bakgrund och utifrån redan befintliga insatser ser utbildningsnämnden inga skäl till 
att det ska fattas ytterligare beslut för införande av klasseniorer.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det är varje rektor som i första hand 
ska bedöma huruvida skolan behöver ta in extrapersonal eller inte. Därutöver har 
fullmäktige, genom reglementet, gett utbildningsnämnden ansvaret att säkerställa 
detsamma. Med anledning av att nämnden och dess förvaltning inte bedömer att 
det föreligger något behov av extra beslut i frågan föreslår 
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 39 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-23 

Utbildningsnämndens beslut, 2019-12-16 

Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen, 2019-11-25 

Motion från Fredrik Jonsson (SD), 2019-09-09 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 62 Dnr 2019-00366 610 

 

Svar på motion (KD) om fler vuxna på skolgården 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen som besvarad. 

Sammanfattning 
I en motion som inkom den 18 september 2019 föreslår Christer Brincner (KD) att 
det bör fattas beslut om fler vuxna på skolgården för att skapa en tryggare miljö för 
eleverna. I motionen föreslås det att det sker genom dels befintlig personal såsom 
fritidsledare och socialpedagoger, dels genom att erbjuda pensionärer att vara 
rastvakter mot gratis fika/lunch som ersättning. 

Utbildningsnämnden behandlade motionen på sin nämnd den 16 december 2019. 
Utbildningsnämnden konstaterar att det redan i dagsläget finns insatser 
motsvarande dem som omnämns i motionen. Utbildningsnämnden konstaterar 
också att det är respektive rektor som enligt skollagen och arbetsmiljölagen 
ansvarar för både organisering av verksamheten och upprätthållande av en trygg 
miljö. Med anledning av detta ser utbildningsnämnden inga skäl till att det tas 
ytterligare beslut gällande bemanning på raster.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 40 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-23 

Utbildningsnämndens beslut, 2019-12-16 

Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen, 2019-11-25 

Motion (KD) om fler vuxna på skolgården, 2019-09-18  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
32(38) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 63 Dnr 2019-00329 317 

 

Svar på motion (M) och (KD) om väg- och gatubelysning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen 
och att ge nämnden för samhällsbyggnad i uppdrag att verkställa uppdraget med 
att ta fram en kommunövergripande belysningsplan att redovisas till 
kommunstyrelsen i december månad 2020.  

Sammanfattning 
I en motion från Thomas Öhling (M) och Christer Brincner (KD), daterad den 28 maj 
2019, föreslås det bland annat att medborgare i kommunen ska kunna ansöka om 
utökad belysning på landsbygden och att finansiering av detta ska tas upp i 
budgetarbetet. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet på sin nämnd den 11 februari 
2020. Av samhällsbyggnadsförvaltningens och samhällsbyggnadsnämndens svar 
framgår det att det i dagsläget råder en osäkerhet kring hur Alvesta kommuns 
landsbygdsbelysning kommer att se ut i framtiden. Detta beror på att regelverken 
från Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ändrats. Exakt hur 
stor påverkan förändringarna har på Alvesta kommuns landsbygdsbelysning är ännu 
för tidigt att avgöra eftersom testperioden som pågår avseende tillämpningen av de 
nya reglerna ännu inte är slutförd. Samhällsbyggnadsförvaltningen anger att det 
enbart är en (1) anläggning i hela kommunen som hittills uppfyller de nya kraven 
(den ligger i Silkesnäs). Kostnaden för att uppgradera en belysningsanläggning från 
trästolpar med luftledning till eftergivliga stolpar med markförlängd kabel (likt 
anläggningen i Silkesnäs) är cirka 1 miljon kronor per kilometer belyst väg. Bara 
längs med Trafikverkets vägar kommer den kommunala belysningen att kosta cirka 
50 miljoner kronor att uppgradera. Detta innebär att det framöver kommer att 
krävas omfattande investeringar för att uppgradera resterande av kommunens 
belysningsanläggningar på landsbygden. På grund av detta bedömer 
samhällsbyggnadsnämnden att Alvesta kommun i dagsläget bör vara restriktiva med 
förändringar av sina belysningsanläggningar. Nämnden bedömer alltså att Alvesta 
kommun inte bör välja en egen lösning innan det är klarlagt hur de nya regelverken 
och dess tillämpning kommer att påverka kommunen.  

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar också att Alvesta kommun redan idag 
använder den nyaste tillgängliga tekniken vad gäller val av armaturer vid 
nybyggnad.  

Möjligheten för medborgarna att framföra synpunkter på gatubelysning finns också. 
Alla synpunkter som inkommer angående detta hanteras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 Vad gäller finansiering av utbyggnad av landsbygdsbelysning så är även detta något 
som redan idag behandlas inom nämndens budgetprocess för investeringar.  



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
33(38) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 41 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-27 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2020-02-11 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-01-28 

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-01-28 

Motion (M) och (KD) om väg- och gatubelysning, 2019-05-28  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
34(38) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 64 Dnr 2020-00109 113 

 

Val av representant till arbetsgruppen för förvaltning av 
Nybygdenarvet 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser David Johansson (C) som ny representant i till 
arbetsgruppen för Nybygdenarvet. 

Sammanfattning 
Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att entlediga Cristina Haraldsson 
från sitt uppdrag i Nybygdenarvet. Kommunstyrelsen har därför i uppdrag att välja 
en ny representant till Nybygdenarvet. 

Beslutet skickas till 
Gruppledare för Centerpartiet 

David Johansson (C) 

Omsorgsförvaltningen 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
35(38) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 65 Dnr 2020-00021 000 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
redovisningen av obesvarade motioner.   

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom tolv månader ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 

Vid en uppföljning av obesvarade motioner den 3 mars 2020 noterades det att det 
vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt 16 obesvarade motioner. Sex av dessa 
motioner har redan behandlats av nämnderna och kommer, om 
ärendeberedningen går som planerat, ha besvarats av kommunfullmäktige efter 
sammanträdet den 17 mars. Ytterligare fyra motioner bedöms vara besvarade efter 
kommunfullmäktiges sammanträde den 5 maj.  

Tre av dessa 16 motioner har ännu inte godkänts av fullmäktige och kommer att 
remitteras för besvarande först när fullmäktige har behandlat dem på sitt möte den 
17 mars.  

Det finns i dagsläget inga motioner som överskrider, eller bedöms kommer 
överskrida, beredningsfristen på tolv månader.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 42 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-23 

Lista över obesvarade motioner, 2020-03-23  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
36(38) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 66 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 från upphandlingschef 2020-03-23 om avslag om begäran om 
allmän handling avseende inkomna CV och beskrivning av KMA 

Delegationslista från upphandlingschef 2020-03-10 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
37(38) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 67 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 
Skrivelse om redovisning av skolutredning 2020-02-25 

Redovisning Rymliga Rummet 2020-03-02 

Protokoll från Alvesta Energi AB 2020-02-11 

Protokoll från Alvesta Elnät AB 2020-02-11 

Protokoll från Alvesta Kommunföretag AB 2020-02-25 

Protokoll från Alvesta Elnät AB 2020-03-24 

Protokoll från Bredband i Värend AB 2020-03-24 

Protokoll från Alvesta Energi AB 2020-03-24 

Protokoll från Alvesta Renhållnings AB 2020-03-18 

Protokoll från Alvesta Utveckling AB 2020-03-11 

Protokoll från Alvesta Kommunföretag AB 2020-03-02 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
38(38) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 68 Dnr 2020-00017 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen har några övriga ärenden de vill 
aktualisera på dagens möte. 

Inga övriga ärenden aktualiseras på dagens möte. 

 



   

Kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2020 
§ 58    

Ja = Bifall 
Nej = Avslag    

Ledamöter Parti Närvaro Tjänstgörande 
ersättare Närvaro Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej 

1. Per Ribacke S 1   1            

2. Thomas Haraldsson C 1   1            

3. Thomas Johnsson M 1     1          

4. Frida Christensen S 1   1            

5. Ros-Marie Larsson S 1   1            

6. Lars-Olof Petersson S 1   1      
 

     

7. Mikael Lindberg C 1   1      
 

     

8. Hans Svensson V 1   1      
 

     

9. Claudia Crowley Sörensson M - Björn Tisjö 1   1    
 

     

10. Ulf Larsson L 1     1    
 

     

11. Fredrik Jonsson - 1     1          

12. Jan-Erik Svensson AA 1    1     
 

     

13. Lars-Olof Franzén AA 1    1       
 

   

RESULTAT  12  1 7 2 4      
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