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Kommunstyrelsens protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 6 oktober 2020 kl 09:00-11:50 

Paragrafer §§ 140-159 
Paragraferna behandlades i följande ordning: § 140-142, 147-148, 146, 143-145, 149-151, 154-
157, 152-153, 158-159. 
Mötet ajournerades för fika mellan § 148 och § 146 klockan 09:45-10:00. 

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 
Torbjörn Svensson (S) ersätter Mikael Lindberg 
(C) 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
Rose-Marie Larsson (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 

Hans Svensson (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Ulf Larsson (L) 
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) ersätter Jan-Erik 
Svensson (AA) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Fredrik Jonsson (-) 

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

Christer Brincner (KD) 
Ulf Gustafsson (SD) 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Sandra Mowide, kommunsekreterare 
Per Elmgren, ekonomichef 
Peter Wallentin, konsult från Millwater 
Kjell Rosenlöf, kanslichef 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Måndagen den 12 oktober klockan 13:00 på våning 5 i kommunhuset 
Utsedd att justera: Juan Carlos Moreno Piriz (AA) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Sandra Mowide  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke (S)  

 Justerare 
  

 Juan Carlos Moreno Piriz (AA)  
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Anslagsbevis för Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-06 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

 

Sammanträdesdatum 2020-10-06 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-13 Datum då anslaget tas ned 2020-10-04 

Tid för överklagande 2020-10-14 - 2020-10-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Alvesta kommun, Centralplan 1, 342 80 Alvesta 
 

Underskrift 
  

 Sandra Mowide   
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§ 140 Dnr 31374  

 

Närvaro 

Beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer närvaron.   

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen sammanträder med 11 ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare.   
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§ 141 Dnr 31375  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
 Kommunstyrelsen utser Juan Carlos Moreno Piriz (AA) som justerare av protokollet.   

Sammanfattning 
 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Juan Carlos Moreno Piriz (AA) 
som justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum 
måndagen den 12 oktober 2020 klockan 13:00.   
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§ 142 Dnr 31373  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.    

Sammanfattning 
 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3).     
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§ 143 Dnr 2020-00057 000 

 

Information från kommunstyrelsen ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen. Kommunstyrelsen informeras om/diskuterar frågan om att en ledamot 
i kommunstyrelsen läckte information om ett sekretessärende innan det att 
sekretessärendet var avgjort i rätten. Ordföranden konstaterar att kommunen i 
detta fall inte lider någon ekonomisk skada av, men att förtroendet för 
kommunstyrelsen och dess ledamöter skadas.    
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§ 144 Dnr 2020-00059 000 

 

Information från ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.    

Sammanfattning 
 Den avgående ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB, Frida Christensen (S), 
informerar kommunstyrelsen om aktuella frågor inom bolagskoncernen. Vid dagens 
möte kommenteras bland annat den information som Millwater ger till 
kommunstyrelsen på dagens möte om centralisering/samordning av administrativa 
stödprocesser.   
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§ 145 Dnr 2020-00058 000 

 

Information från kommunchef/VD för Alvesta Kommunföretag  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Kommunchefen informerar bland annat kommunstyrelsen om: 

• Den Framtidsdag som anordnades av Alvesta Utveckling AB i förra veckan. 
På denna dag diskuterades bland annat vårt platsvarumärke.   

• Igår, måndagen den 5 oktober, anordnade Huseby Bruk AB i sin årliga 
utdelning av Florence Stephens stipendium till kvinnliga skogsägare/ dem 
som värnar om skogen. Representanter från Alvesta kommun närvarade.   
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§ 146 Dnr 2019-00371 000 

 

Information från konsultföretaget Millwater om utredningen av 
samordning av koncerngemensamma stöd- och 
serviceprocesser 

Beslut 
 Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning 
Peter Wallentin från Millwater besöker kommunstyrelsen för att informera 
kommunstyrelsen om den utredning som Millwater har gjort avseende möjlig 
samordning av koncerngemensamma stöd- och serviceprocesser. Millwaters 
uppdrag har varit att utreda vilka stödfunktioner som är lämpliga att centralisera 
och samordna avseende: 

• Kontaktcenter för kommunkoncernen (samlad serviceorganisation) 

• Administration för nämnder och bolagsstyrelser 

• Ekonomiadministration inom kommunkoncernen 

Utredningen kommer fram till att det finns många argument för att upprätta en 
samlad serviceorganisation/kontaktcenter för att avlasta förvaltningarna med 
enklare frågor och arbetsuppgifter i kombination med att medborgaren får 
snabbare svar/bättre hjälp.  

Utredningen kommer fram till att det i dagsläget (på kort sikt) inte är aktuellt att 
centralisera administration för nämnder och styrelser. Däremot ser utredningen ett 
behov att stärka kommunledningsförvaltningens registrator- och arkivkompetens 
samt legitimitet hos förvaltningarna. På sikt ser dock utredningen att en sådan 
samordning är bra.  

Ekonomiadministrationen finns också fördelar med samordning, men behöver 
stärkas i gemensamma arbetssätt och rutiner.   
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§ 147 Dnr 2020-00264 042 

 

Beslut om delårsrapport för kommunstyrelsen per augusti 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk delårsrapport per 31 augusti 
2020 för kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Målen för kommunstyrelsens verksamheter bygger på de av kommunfullmäktige 
angivna målen i Budget 2020 med plan 2021-2022 och Verksamhetsplan med 
internbudget 2020 som är beslutad för kommunstyrelsen. Bedömning av målen för 
2020 görs samt resultat och händelser inom lednings- och verksamhetsprocesser 
beskrivs. 

Under 2020 har kommunledningsförvaltningens förvaltningsinterna arbete fortsatt 
att vara inriktat på att skapa helhet och arbeta med koncerngemensamma 
processer samt att lägga grunden till fortsatt arbete med service-, bemötande- och 
värdegrundsfrågor.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till augusti 2020 redovisar 
kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse som uppgår till 7,3 miljoner kronor. 
Budgetavvikelsen beror på övriga kostnader där största delen är kostnader som inte 
fallit ut än och satsningar som inte påbörjats på grund av Covid-19, samt 
återhållsamhet på grund av inköpsstopp. Intäkterna har även ökat på IT, HR samt 
ekonomi- och upphandlingsavdelningen då debitering av bolagen har skett. 
Omställningsarbetet är påbörjat för att finna balans mellan effektivisering och god 
nivå på stöd och serviceprocesser för hela koncernen. Detta omställningsarbete 
kommer på sikt att leda till att effektiviseringar effektueras för koncernen. 
Prognosen av helårsutfallet 2020 visar en positiv budgetavvikelse på 4,2 miljoner 
kronor.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-22 § 107 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende delårsrapport för 
kommunstyrelsen per augusti 2020 

Delårsrapport per 200831 för kommunstyrelsen, daterad den 15 augusti 2020   

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunrevisionen 
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§ 148 Dnr 2020-00263 042 

 

Beslut om delårsrapport för Alvesta kommun per augusti 2020  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Överlämna delårsrapport per augusti 2020 med helårsprognos till 
revisorerna för granskning. 

2. Föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsrapport per augusti 2020 med 
helårsprognos. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att ge de nämnder som har en negativ 
prognos i uppdrag att genomföra tidigare beslutade åtgärdsplaner för att 
långsiktigt uppfylla kravet på en budget i balans. 

4. Föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, vid 
lämpligt tillfälle, ta beslut om att upphäva det inköpsstopp och 
rekryteringsbegränsning som kommunfullmäktige fattade beslut om i 
oktober 2019. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar delårsrapport per augusti 2020 med 
helårsprognos upprättad utifrån lag (2018:587) om kommunal bokföring och 
redovisning. I delårsrapporten ska det finnas en samlad bedömning om målen för 
god ekonomisk hushållning uppnås samt bedömning av resultat enligt balanskravet 
utifrån helårsprognosen. Delårsrapporten ska granskas av revisorerna som ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat.  

På kommunstyrelsens möte redovisar ekonomichefen resultatet i delårsrapporten 
muntligen för kommunstyrelsens ledamöter. Ekonomichefen informerar bland 
annat om följande: 

Kommunen förväntas uppnå balanskravet 
Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun ett positivt resultat på 45,5 mnkr. 
Utfallet per augusti 2020 motsvarar en positiv budgetavvikelse på knappt 38 mnkr. 
Nämndernas utfall visar ett underskott mot budget om drygt 1 mnkr och gemensam 
finansiering visar ett utfall som överstiger periodens budget med drygt 38 mnkr. 
Överskottet förklaras främst av att placerade pensionsmedel redovisas till 
marknadsvärde istället för anskaffningsvärde (9 mnkr), regeringen ersättning för 
Coronapandemin och av ej utnyttjade avsatta strategiska medel.  

Helårsprognosen för år 2020 indikerar på ett positivt helårsresultat på knappt 23,7 
mnkr för kommunen, vilket är knappt 12 mnkr bättre än budget. Balanskravet 
bedöms uppnås. Nämnderna prognostiserar för helåret ett underskott (-25,6 mnkr) 
och gemensam finansiering ett överskott (37 mnkr).  
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Förväntad hög nivå på investeringarna 
Årets investeringsbudget uppgår efter överföringar från året innan till 153,2 mnkr. 
Under årets åtta första månader uppgår investeringsutgiften till 37,3 mnkr. 
Prognosen för hela 2020 är att investeringar för totalt 94,5 mnkr kommer 
genomföras under året.  

Nämnderna har fortsatt negativa budgetavvikelser 
De större negativa budgetavvikelserna finns inom nämnden för arbete och lärande, 
omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden. Beträffande omsorgsnämnden beror 
underskottet i huvudsak på höga personalkostnader på grund av Corona-pandemin, 
minskade intäkter från Försäkringskassan och omfattande ärenden inom HSL.  

Nämnden för arbete och lärandes underskott beror framförallt på högre kostnader 
för gymnasieutbildning och Allbo Lärcenter samt ekonomiskt bistånd.  Inom 
utbildningsnämnden finns underskottet framförallt inom LSS och beror främst på 
nya kostnadsdrivande ärenden. 

Målen för god ekonomisk hushållning förväntas delvis uppfyllas 
Sammantaget är bedömningen efter åtta månader att kravet på god ekonomisk 
hushållning delvis kommer att uppfyllas för år 2020 samtidigt som balanskravet nås. 

De kommunala bolagen  
Bolagen och räddningstjänstförbundet tillsammans med kommunen, redovisar efter 
åtta månader ett utfall på 62 mnkr, som är något sämre än motsvarande period 
2019.  

Bolagen prognostiserar sammantaget cirka 2 mnkr sämre än budget. 

Effekterna av åtgärdsplaner, inköpsstopp och rekryteringsbegränsning 
Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om effekterna av inköpsstoppet och 
rekryteringsbegränsningen. Framförallt ses positiva effekter på respektive nämnds 
ekonomi utifrån de åtgärdsplaner som upprättades. Resultatet av inköpsstoppet ser 
vi främst i investeringsbudgeten, vilket är en av anledningarna till att vi inte 
genomfört de investeringar som egentligen låg i investeringsbudgeten. Däremot är 
effekten av rekryteringsbegränsningen svårare att följa upp på grund av Covid-19. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Delårsrapport för Alvesta kommun per augusti 2020 

Nämndernas beslutade delårsrapporter 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen, för granskning inför beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige, för beslut 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
15(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 149 Dnr 2020-00302 002 

 

Beslut om generell firmateckningsrätt och firmateckningsrätt 
för vissa handlingar för kommunstyrelsen 

Beslut 
kommunstyrelsen godkänner förslag till generell firmateckningsrätt och 
firmateckningsrätt för vissa handlingar för kommunstyrelsen enligt följande: 

Generell firmateckningsrätt för kommunstyrelsen  
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att på kommunstyrelsens vägnar 
teckna Alvesta kommuns firma:  

Underskrift Kommunstyrelsens ordförande Ordinarie 

 Kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande 

Ersättare 

Kontrasignering Kommunchef Ordinarie 

 Ekonomichef Ersättare 

 

Firmatecknare i andra ärenden inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna Alvesta 
kommuns firma var för sig inom respektive ansvarsområde och inom befintlig 
budget: 

• Kommunchef  
• Ekonomichef 
• Kanslichef 
• Utvecklingschef 
• HR-chef  
• IT-chef  
• Förvaltningschef för samhällsbyggnad 

 

Undertecknande av lånereverser och borgensförbindelser 
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att på kommunstyrelsens vägnar 
underteckna lånereverser och borgensförbindelser. 

 

Underskrift Ekonomichef Ordinarie 

 Budgetansvarig ekonom, 
ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen 

Ersättare 

Kontrasignering Kommunchef Ordinarie 
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 Kanslichef Ersättare 

 

Undertecknande av ansökningar/finansiering av projekt där underskrift av 
kommunens firmatecknare krävs 

Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar underteckna 
ansökningar om bidrag/finansiering av projekt där EU, statliga myndigheter eller 
andra externa aktörer helt eller delvis står som finansiärer. 
 

Underskrift Kommunchef Ordinarie 

 Kanslichef Ersättare 

 
Undertecknande av ansökningar om bidrag eller utbetalning av bidrag där 
underskrift av kommunens firmatecknare krävs 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar underteckna 
ansöka om bidrag och/eller utbetalning av bidrag från EU, statliga myndigheter 
eller andra externa aktörer. 
 
Underskrift Kommunchef Ordinarie 

 Kanslichef Ersättare 

 
I och med ovanstående upphävs kommunstyrelsens beslut 2019-09-10 § 113, 
Generell firmateckningsrätt och firmateckningsrätt för vissa handlingar för 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Firmatecknare är en civilrättslig term som används för personer som utsetts av 
styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda 
bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Begreppet firmatecknare finns inte i 
kommunallagen. Kommunstyrelsen ansvarar för flera verksamhetsområden och 
behöver därför besluta om firmatecknare för olika ansvarsområden. Dels finns det 
avdelningar under kommunstyrelsen vid kommunledningsförvaltningen, dels 
verksamhetsområden som tillhör kommunstyrelsen men som handläggs av 
förvaltningen för samhällsbyggnad. Nu gällande generell firmateckningsrätt etc. 
antogs i kommunstyrelsen den 10 september 2019 (KS § 113). Nu aktuellt förslag 
om nytt beslut om firmatecknare innebär att den nya avdelningen vid 
kommunledningsförvaltningen, utvecklingsavdelningen, finns med personalchef 
benämns numera HR-chef.  

Förslaget bygger på dels att det finns en generell firmateckningsrätt som har lagts 
på kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommunchef och 
ekonomichef, dels att det finns firmateckningsrätt inom särskilda ansvarsområden. 
Firmateckningsrätten för avdelningschefer och andra inom sina respektive 
ansvarsområden innebär att administrationen förenklas på så sätt att rätten att 
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underteckna avtal läggs på den tjänsteman som normalt handlägger den typen av 
ärenden och har delegation att besluta inom området. Rätten att teckna firma följer 
av ansvar för ett specifikt verksamhetsområde och budgetansvar för samma 
område. 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-22 § 109 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Samtliga avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen 
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 150 Dnr 2020-00321 040 

 

Beslut om ramverk för samhällsinvesteringar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om 
ramverk för samhällsinvesteringar i Alvesta kommun.  

Sammanfattning 
I kommunens Mål & budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020 finns 
ett uppdrag att ta fram ett ramverk för ”samhällsinvesteringar”. Uppdraget är 
kopplat till ett mål i planen. Under rubriken hållbar tillväxt i verksamhetsplanen 
finns målet att Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för 
att etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning 
för att fler medborgare ska bli självförsörjande.  

Målbeskrivningen fortsätter med: För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi 
ständigt sträva efter förbättringar och bästa möjliga resursutnyttjande i 
demokratisk dialog med invånare, företagare och besökare. Verksamhetsplanen 
anger att ett ramverk för att möjliggöra samhällsinvesteringar tas fram av 
kommunledningsstaben.  

En definition av samhällsinvesteringar 

Vad som mer precist avses med ”samhällsinvesteringar” är ännu inte definierat för 
Alvesta kommun. En utgångspunkt som är naturlig i en första avgränsning av 
samhällsinvesteringar är de investeringar där kommunen finansierar helt själv eller 
genom att ge bidrag och har rådighet eller kontroll över. Rent generellt kan man 
påstå att nästan alla kommunala investeringar – skolor, byggnader, vattenledningar, 
sportanläggningar m.m. - är samhällsinvesteringar. Sen finns kategorin där 
kommunen eller ett kommunalägt bolag är med och medfinansierar en investering 
eller satsning med bidrag, som hos kommunen/bolaget då blir det en kostnad 
direkt, som inte kan skrivas av över tid.  

En bakgrund till diskussion om samhällsinvesteringar är att samhällets olika sektorer 
offentligt-privat-ideellt allt mer blandas, och ideell sektors roll blir allt viktigare och 
ofta sätter tonen då samhällsfrågor diskuteras. Det finns en potential att få större 
utväxling genom föreningsarbetet och att föreningar ”kan få andra goda stöd”. 
Möjligheten att använda pengar från bolagen istället för att ”skatta bort pengar” 
kan vara en väg. Vanligtvis blir den nu aktuella typen av bidrag till 
samhällsinvesteringar i bolagen bedömd av skattemyndigheten som ej giltig 
omsättning och avdragsgill kostnad. 

För spåret om samhällsinvesteringar genom medfinansiering för kommunen finns 
exempelvis: 

Statlig infrastruktur, speciallagstiftning finns där en variant på avskrivning kan 
tillämpas 

Bidrag till föreningar/organisationer via framförallt kultur & fritidsförvaltningen 
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Särskilt bidrag till föreningsinvesteringar exempelvis konstgräsplan, lekpark, 
skatepark 

Bredband, både utvecklingsprojekt luftburet och fiberutbyggnad 

Ramverk för samhällsinvesteringar 

Alvesta kommun och dess bolag kan besluta om den speciella kategorin 
samhällsinvesteringar genom medfinansiering enligt punkterna ovan. 
Dotterbolagen i koncernen Alvesta Kommunföretag får göra det efter beslut och 
uppdrag från moderbolaget Alvesta Kommunföretag.  

Investeringar genom medfinansiering ska vara sådana som är utanför den primära 
verksamheten för kommunen/bolagen men är bra för samhället och ger 
samhällsnytta/social nytta 

Samhällsinvesteringen innebär en kostnad aktuellt år, inte en utgift som kan skrivas 
av flerårigt 

Avtal ska upprättas med mottagaren om syfte, förväntad motprestation, 
redovisning av underlag för utbetalning, vad som händer om investeringsprojektet 
försenas, inte blir av etc. 

Vid strategiska och principiella beslut samt transaktioner över vissa belopp hos 
bolagen gäller beslutsfördelning enligt generellt ägardirektiv och specifika 
ägardirektiv för respektive bolag.   

Yrkanden 
1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att samhällsinvesteringar som är kopplade till 

kommunens förvaltningar/nämnder ska beslutas genom kommunens 
förvaltningar/nämnder.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att det finns två 
förslag till beslut; arbetsutskottets förslag och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs.    

Votering 
 Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på 
arbetsutskottets förslag och att en Nej-röst är en röst på Lars-Olof Franzéns (AA) 
yrkande. 

Efter genomförd votering finner ordföranden med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Se det 
exakta omröstningsresultatet i Bilaga 1 – Voteringslista.    

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-22 § 110 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,  
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 151 Dnr 2020-00322 041 

 

Beslut om ramjustering mellan kultur- och fritidsnämnden och 
utbildningsnämnden avseende omorganisation av 
skolfritidsledare 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Om en permanent ramöverföring på 1 711 000 kronor från 
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. 

2. Utbildningsnämnden kompenseras för år 2020 med 1 711 000 kronor som 
finansieras från kontot för Övriga strategiska åtgärder. 

Sammanfattning 
Vid bildandet av kultur- och fritidsnämnden den 1 januari år 2017 beslutades det att 
ansvaret för skolfritidsledarna skulle överföras från utbildningsnämnden till den 
nybildade kultur- och fritidsnämnden. Där fanns redan tidigare viss 
fritidsgårdsverksamhet kopplad till Alvesta centralort samt en fältassistent. I 
överföringen behöll skolorna en del personal som fick nya arbetsuppgifter. Två 
tjänster delades mellan skola och fritidsgård i Moheda och Vislanda. Den nya 
organisationen innebar också att man skulle växla tjänster mellan skola och 
fritidsgård under dag och kvällstid.  

Efter en försöksperiod på ca två år kunde man se att detta inte fungerade väl. För 
att kunna återgå till en fungerande verksamhet med kontinuitet återinrättades två 
tjänster som skolfritidsledare. 

Vid ett möte i november 2019 mellan ordförande och förvaltningschef i respektive 
nämnd beslutade man om en ny organisation där samtliga skolfritidsledare skulle 
tillhöra kultur- och fritidsförvaltningen. I denna överenskommelse tog kultur- och 
fritidsförvaltningen över finansieringen från utbildningsförvaltningen för de två 
återinsatta tjänsterna, de delade tjänsterna i Moheda och Vislanda samt en 
personal kopplad till friluftsbasen Klappudden, med löfte om en överföring av 
kostnaderna. Dessa uppgick till en summa av 1,7 miljoner. I dessa 1,7 miljoner ingår 
lönekostnader på 1 661 000 kronor samt 50 000 för övriga personalkostnader. För 
att kunna fortsätta bedriva verksamheten enligt tagna riktlinjer krävs en permanent 
ramöverföring på 1 711 000 kronor från utbildningsnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-22 § 111 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om ramjustering mellan kultur- 
och fritidsnämnden och utbildningsnämnden avseende omorganisation av 
skolfritidsledare 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 152 Dnr 2020-00324 040 

 

Beslut om kapitaliseringen av Kommuninvest 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Alvesta kommun betalar in till Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”) ett insatsbelopp om 3 388 000 kronor samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 800 kr per invånare. 

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av fullmäktiges beslut ovan att 
bemyndiga ekonomichefen att på kommunstyrelsens uppdrag vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

Sammanfattning 
Alvesta kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. I november 2010 
upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. 
Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de 
nivåer som krävs av Finansinspektionen. 

Alvesta kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-10 till 3 388 
000 kronor, jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. På grund av de nya 
kraven från Finansinspektionen har föreningsstämman beslutat om nya krav på 
kapitalinsatser från medlemmarna. Aktuellt förslag på insatser innebär för Alvesta 
kommun inbetalning på mellan 7,5 mkr till 18 mnkr sammanlagt under åren 2020 -
2024.  

Kapitalinsatsen innebär inte någon driftkostnad utan ska ses som en bra och 
nödvändig placering. Under de senast 5 – 7 åren har återbäringen varit reporäntan 
+ 2 procent. För 2019 – då det var negativ reporänta – blev utfallet 1,75 procent. 
Kommuninvest ambition är att kunna hålla återbäringen på reporänta +2 procent 
över tiden till de som har kapitalinsats. 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-22 § 112 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om kapitaliseringen av 
Kommuninvest 
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Bilaga till tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om kapitaliseringen av 
Kommuninvest 

Information om kapitalisering 

Bilaga 1 Förslag missiv och beslutsformulering 

Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt företagslån 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
25(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 153 Dnr 2020-00226 045 

 

Beslut om kommunal borgen för lån avseende investeringar på 
Alvesta Folkets Hus 

Beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja Alvesta 
Folketshusförening ekonomisk förening borgen såsom för egen skuld för ett lån på 
800 tkr med en amorteringstid på 15 år till underhåll/investeringar i föreningens 
fastighet. Detta innebär att nivån på borgen för föreningar enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 73 punkt 13 ökas från 8,0 till 8,8 mkr och 
kommunstyrelsen kan vid behov besluta om utökning av borgen till föreningar med 
ytterligare 0,4 mkr.   

Sammanfattning 
Alvesta Folketshusförening har i skrivelse daterad 2020-05-15 anhållit om 
kommunal borgen för lån med 800 tkr till investeringar i föreningens egenägda 
fastighet.  

Föreningen uppger att den ansökt om lån i bank med en tänkt amorteringstid på 15 
år. Pengarna ska användas till eftersatt underhåll av affärslokaler, framförallt 
ventilation men även förbättringar av elinstallationer för en godtagbar 
säkerhetsnivå. Med nya hyresgäster och förändrad verksamhet kan det komma att 
ställas andra krav. 

Folketshusföreningen har idag kommunal borgen för befintliga lån på 2,3 mkr. 
Flerårsöversikten i föreningens årsredovisning för 2019 visar minusresultat efter 
finansiella poster de senaste åren på cirka -200 till -500 tkr samt krympande 
soliditet. Nyckeltalet var 24,8% för 2019. Balansomslutningen är 4,4 mkr, eget 
kapital 1,1 mkr oh skulder 3,3 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att återremittera ärendet om 
ansökan om borgen till Alvesta Folkets Hus. Återremissen ställde krav på att utreda 
och säkerställa att ett beslut om borgen inte strider emot kommunallagen, 2 
kapitlet Kommunala angelägenheter, 8§ Stöd till andra näringsverksamheter, sista 
stycket Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det 
finns synnerliga skäl för det. (Lag 2019:835).  

Utredning ska var opartisk och omfatta ett yttrande ifrån SKR:s jurister att beslutet 
inte strider emot kommunallagen. Ärendet bör också prövas av konkurrensverket 
för att säkerställa att inte beslutet strider emot konkurrenslagstiftningen och 
därigenom förorsakar Alvesta kommun konkurrensskadeavgift. 

Yttranden har inhämtats från opartiska parter enligt ovan där de fått aktuellt 
skriftligt underlag för bedömning och analys. 

Yttrande från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
Olof Moberg, förbundsjurist vid SKR, har i yttrande framfört att ”….torde föreningen 
inte vara att bedöma som näringsidkare i kommunallagens mening och ett stöd till 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
26(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

föreningen står därför inte i strid med kommunallagens förbud mot riktat 
näringslivsstöd. Att föreningen i sin tur hyr ut verksamhetslokaler till kommersiella 
aktörer förändrar inte den bedömningen, i vart fall inte så länge föreningen 
tillhandahåller dessa verksamhetslokaler på marknadsmässiga villkor och 
tillhandahållet inte heller utgör större delen av föreningens samlade verksamhet.” 

Yttrande från Konkurrensverket 
Per Jonsson vid Konkurrensverkets enhet för tips och klagomål har lämnat ett 
yttrande i mail svarat med: ”Frågor om kommunal borgen för privata initiativ (t.ex. 
en förening) faller utanför konkurrenslagen. Frågorna regleras inom 
kommunallagen och EU:s statsstödsregler.” 

Beslutförslaget som läggs fram på nytt i kommunstyrelsen den 6 oktober 2020 är 
samma beslut som kommunstyrelsen fattade i § 99 den 2 juni 2020.  

Yrkanden 
1. Thomas Johnsson (M) yrkar avslag på ärendet. 

2. Lars-Olof Petersson (S) och Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till 
beslutsförslaget (kommunstyrelsens beslut i § 99 den 2 juni 2020).    

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att det finns två 
förslag till beslut; det utskickade beslutsförslaget (kommunstyrelsens beslut i § 99 
den 2 juni 2020) och Thomas Johnssons (M) avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut i 
ärendet.  

Votering begärs   

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på 
kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet och att en Nej-röst är en röst på 
Thomas Johnssons (M) avslagsyrkande.  

Efter genomförd votering finner ordföranden med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med sitt tidigare beslut i § 99 den 2 juni 
2020. Se det exakta omröstningsresultatet i Bilaga 1 – Voteringslista.   

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

Yttrande från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2020-09-25 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-22 § 113 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15 § 63 

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 § 99 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-05-27 
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Anhållan om kommunal borgen för lån avseende investering på Alvesta Folkets Hus 

Folkets Hus årsredovisning för år 2019 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 154 Dnr 2020-00333 631 

 

Långsiktig lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i 
Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna viljeinriktningen i den långsiktiga lokalförsörjningstrategin för 
förskolor och skolor i Alvesta kommun. 

2. Ge kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
samt nämnden för arbete och lärande i uppdrag att återkomma med 
kostnadsberäknade underlag för beslut kring varje enskilt objekt. 

3. Ge utbildningsnämnden i uppdrag att komplettera utredningen med en 
särskild genomlysning av Vislandaskolans lokalbehov. 

Sammanfattning 
Funktionella undervisningslokaler är av stor betydelse för arbetsmiljön och 
måluppfyllelsen i förskola och skola. Ett strategiskt och systematiskt arbete med 
lokalplanering är därför centralt. Den genomförda skolutredningen visar på en 
mängd möjligheter för att effektivisera och förbättra lokaler och arbetsmiljö för 
såväl barn, elever och personal. De största och viktigaste objekten som identifierats 
är följande: 

• En tillbyggnad eller nybyggnation av förskolan i Moheda som ersätter 
befintliga paviljonger. 

• Nybyggnation för att säkerställa behov för skola och förskolor i Grimslöv. 

• Nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

• Nybyggnation för att ersätta paviljonger vid Allbo Lärcenter. 

• Påbörja planering för en förskola med sex avdelningar i östra Alvesta. 

Utredningen visar att det behövs en fördjupad utredning av behoven för 
Vislandaskolan varför behov av tillbyggnad/ersättning för paviljonger kan tillkomma. 
För övrigt finns ett flertal förslag i utredningen som är av organisatorisk karaktär 
som utbildningsnämnden fortsätter att arbeta med.   

Yrkanden 
1. Thomas Johnsson (M), Lars-Olof Petersson (S), Thomas Haraldsson (C), Frida 

Christensen (S) och Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till 
beslutsförslaget.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-22 § 114 
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun 

Powerpointpresentation – Utredning om långsiktigt behov av utbildningslokaler 
2020-05-29  

Utredning behov av undervisningslokaler - slutredovisning 

Uppdrag 

Bilaga 1 lokalutredning 

Bilaga 2 Prognos till 2030 förskolebarn och elever Alvesta 

Bilaga 3 Sammanställning lokalutredning med kostnader 

Bilaga 4 Skatelövsskolan och Grimsgården skiss situationsplan 200306 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 155 Dnr 2020-00126 000 

 

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad 
uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.  

Sammanfattning 
Enligt § 26 i kommunfullmäktiges arbetsordning bör kommunfullmäktige få en 
återrapportering av fattade beslut på dess ordinarie sammanträde i april och 
oktober månad.  

Återrapporteringen som presenteras i detta ärende innehåller en uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär. Återrapporteringen 
innehåller ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att 
verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program. 
Besvarandet av motioner är inte inkluderade i återrapporteringen eftersom detta 
följs upp och redovisas separat till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen. 

Under år 2020 har kommunfullmäktige hittills fattat cirka 7 beslut av 
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 2 av dessa 7 beslut 
som har verkställts. Därutöver bedömer förvaltningarna också att ytterligare 4 
beslut kommer att verkställas inom kort, men som i samband med uppföljningen 
enbart kan bedömas som delvis verkställda.  

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i 
tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har 
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar 
att 9 av 26 ej verkställda beslut från år 2016-2019 har verkställts.  

Totalt sett har fullmäktige 20 beslut mellan åren 2016-2020 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 20 beslut bedömer dock förvaltningarna att 15 beslut är delvis 
verkställda/kommer verkställas inom kort. Det är därmed 5 beslut som bedöms som 
ej verkställda.  

I bilagan ”Bilaga 1 - Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut” 
redovisas besluten tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har 
verkställts eller ej.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-22 § 115 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut 2020-09-18 

Bilaga 1 - Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2020-09-18 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
31(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sida 
32(35) 

Sammanträdesdatum 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 156 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 september 2020 noterades det 
att det vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt nio obesvarade motioner. En av 
dessa nio motioner har ännu inte godkänts av fullmäktige. Sju av motionerna har 
redan beretts av nämnderna/utskotten och är påväg upp i beredningskedjan för 
beslut.  

Ingen av dessa nio motioner överskrider, eller bedöms kommer överskrida, 
beredningsfristen på tolv månader.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-22 § 116 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-09-03 

Lista över obesvarade motioner 2020-09-03 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
33(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 157 Dnr 2020-00062 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner 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 
Delegationslista från upphandlingschef 2020-09-22 

 



 

Kommunstyrelsen  
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 158 Dnr 2020-00330 101 

 

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 
Beslut från förvaltningsrätten i Växjö mål nr 3380-20 2020-09-07 

Arbetsutskottets protokoll 2020-09-01 

Personalutskottets protokoll 2020-09-01 

Styrelseprotokoll från Alvesta Renhållning AB 2020-09-09 

Protokoll från Samordningsförbundet Värend 2020-09-04 

Protokoll från extra bolagsstämma med Växjö Småland Airport AB 2020-08-31 

 



 

Kommunstyrelsen  
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Sammanträdesdatum 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 159 Dnr 2020-00017 000 

 

Övriga ärenden 

Sammanfattning 
 Inga övriga ärenden aktualiseras på dagens möte.  
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