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Kommunstyrelsens protokoll 

  

Plats och tid 
 
 
 
 

Digitalt möte via Teams, tisdagen den 10 november 2020 kl 09:00-12:00.  
Ordföranden leder mötet från ordförandens kontor på våning 5 i kommunhuset i Alvesta. 
 Paragrafer §§ 160-181 
Paragraferna behandlades i följande ordning: §§ 160-166, 177, 169, 167-168, 174, 170-173, 175-
176, 178-181 
Mötet ajournerades för fika mellan § 166 och § 177, klockan 09:55-10:10. 

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 
David Johansson (C) ersätter Mikael Lindberg 
(C) §§ 160-162 
Mikael Lindberg (C) §§ 163-181 
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 Sebastian Olsson (S) 
Lavinia Strömberg (S) 
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David Johansson (C) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 

Christer Brincner (KD) 
Annette Lindström (-) §§ 174, 170-173, 175-176, 
178-181 
Ulf Gustafsson (SD) 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Sandra Mowide, kommunsekreterare 
Per-Arne Jonsson, konsult från EFFSO § 177 
Johan Johansson, upphandlingschef § 177 
Dahn Delsmo, VA-chef § 169 
Ulf Carlsson, enhetschef § 169 
Per Elmgren, ekonomichef §§ 166-168, 174 
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Anslagsbevis för kommunstyrelsens möte 2020-11-10 

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

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-11-10 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-17 Datum då anslaget tas ned 2020-12-09 

Tid för överklagande 2020-11-18 – 2020-12-08 

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

Underskrift 
  

 Sandra Mowide   
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§ 160 Dnr 31374  

 

Närvaro 

Beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer närvaron.   

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 11 ledamöter och 2 tjänstgörande 
ersättare.  

Efter tre behandlade ärenden träder en ordinarie ledamot in i mötet, vilket gör att 
kommunstyrelsen från § 163 istället sammanträder med 12 ledamöter och 1 
tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida.   
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§ 161 Dnr 31375  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
 Kommunstyrelsen utser Thomas Johnsson (M) som justerare av protokollet.   

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Thomas Johnsson (M) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum måndagen 
den 16 november 2020 klockan 13:00.   
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§ 162 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).  

Det har tillkommit ett ärende sedan det första utskicket som heter ”Beslut om extra 
tilldelning av budgetmedel för år 2020 till Nämnden för arbete och lärande, 
Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden”. Ärendet var planerat att egentligen 
beredas upp i KSAU 17/11, KS 1/12 och KF 15/12, men eftersom ärendelistan till 
fullmäktige i december är kort kan det hända att det fullmäktigemötet ställs in. På 
grund av detta fick ärendet komma upp tidigare och har av denna anledning inte 
hunnit passera KSAU innan KS behandlar det.    
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§ 163 Dnr 2020-00057 000 

 

Information från kommunstyrelsen ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

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

• Ägarsamrådet som har ägt rum med Huseby Bruk. Bolaget har det tufft 
ekonomiskt under pandemin. Ägarna har därför kommit fram till att ägarna 
bör tillföra ett extra ägartillskott till Huseby Bruk AB. Detta ärende kommer 
att behandlas på nästa kommunstyrelsemöte.  

• Ägarsamrådet som har ägt rum med Växjö Småland Airport Bolaget har det 
tufft ekonomiskt under pandemin. Ägarna har därför kommit fram till att 
ägarna bör tillföra ett extra ägartillskott/ökat driftbidrag till bolaget. Detta 
ärende kommer att behandlas på nästa kommunstyrelsemöte. 

• Mötet som har ägt rum tillsammans med trafiknämndens presidium i 
Region Kronoberg. På detta möte diskuterades bland annat förutsättningar 
för kollektivtrafiken.  
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§ 164 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. 
Kommunstyrelsen informeras bland annat om att hon formellt är ordförande till 
dess att stämmoprotokollet är inlämnat till Bolagsverket. Bolagsstämman planeras 
att hållas i december. Det är först därefter som Lars-Olof Petersson (S), formellt, blir 
ordförande.  

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
10(37) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-10 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 165 Dnr 2020-00058 000 

 

Information från kommunchef/VD för Alvesta Kommunföretag 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Kommunchefen informerar bland annat kommunstyrelsen om att: 

• Just nu präglas arbetet återigen mycket av coronapandemin. Vi befinner oss 
nu inne i en andra väg och har fått återgå till strängare restriktioner. Just nu 
är vi rätt förskonade med sjukdomsfall inom vår äldreomsorg. Våra 
kranskommuner har just nu större smittspridning inom dessa 
verksamheter.   

• Vi har några lokala utbrott på enskilda skolor och förskolor. 

• Med anledning av de nya lokala allmänna råden har vi bland annat stängt 
ned simhallen för allmänheten och för en ständig dialog med föreningarna 
om situationen som råder.  

• Det är just nu ett ansträngt läge inom skolan med anledning av en högre 
sjukfrånvaro bland personalen.  

• Vi kan komma att behöva vidta fler åtgärder med anledning av 
smittspridningen, men att vi i dagsläget inte behöver stänga ned ytterligare 
verksamheter. Det är respektive nämnd som själva avgör huruvida deras 
respektive verksamheter ska bedrivas som vanligt eller ej. Alla större 
åtgärder kommuniceras dock med kommunledningen och 
krisledningsgruppen.   

• Vi kan inte förbjuda besök på våra särskilda boenden, men vi har ett väldigt 
restriktivt förhållningssätt till besökare just nu.  

  



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
11(37) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-10 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 166 Dnr 2020-00358 041 

 

Beslut om Mål och budget 2021 med plan 2022-2023 

Beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. För god ekonomisk hushållning fastställs för Alvesta kommunkoncern de 
tre riktningarna och fyra fokusområdena med tillhörande mål, nyckeltal 
och särskilda uppdrag enligt förslaget i Mål och Budget 2021. 

 
2. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska 

styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte 
överskrids Om de av kommunfullmäktige antagna ramarna inte kan hållas 
ska detta snarast anmälas till fullmäktige.  

 
3. Budget 2021 utgår från oförändrad skattesats om 21:42 per skattekrona. 

 

4. Driftbudget år 2021 till nämnder och styrelser uppgår enligt nedan: 
 

   Nämnd/styrelse Driftbudget 2021 (tkr) 
Kommunstyrelsen 74 152 
Kultur- och fritidsnämnden 52 581 
Utbildningsnämnden 476 658 
Nämnden för arbete och lärande 225 721 
Omsorgsnämnden 352 282 
Samhällsbyggnadsnämnden 49 060 
Nämnden för myndighetsutövning 200 
Summa nettokostnader nämnderna           1 230 654 
Gemensam finansiering 1 243 654 

 Årets resultat               13 000 
 

 
Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett 
nettoanslag (verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter) 
per nämnd/styrelse. Kommande budgetomfördelningar under år 2020 
som är långsiktiga påverkar slutliga driftramar för år 2021. 

 
5. Investeringsbudget år 2021 med plan 2022-2023 beslutas enligt förslaget i 

Mål och Budget, som uppgår totalt till 119 miljoner kronor för år 2021. 
Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt över 10 miljoner 
kronor och därutöver medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda 
investeringsprojekt understigande 10 miljoner kronor, eller om 
investeringsprojektet finns specificerat som en central strategisk 
investering i Mål och budget 2021. 
 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
12(37) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-10 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Finansieringsgraden uppgår till 50% i investeringsbudgeten för år 2021. 
Om planerade investeringar för 2020 blir senarelagda kan 
finansieringsgraden tillfälligt understiga 50%.  
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan 
nämnder under år 2021. 

 
6. Fastställa resultat- respektive balansbudget för år 2021 och plan 2022-

2023 för kommunen enligt Mål och Budget och därmed anta den 
ekonomiska flerårsplanen. 

 
7. Anta resultat- och balansbudget för år 2021 och plan 2022-2023 för VA-

verksamheten enligt Mål och Budget. 
 

8. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 28 februari 2021 
besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2021 för 
information till kommunfullmäktige på sammanträdet i mars 2021. 
Verksamhetsplaner med internbudgetar ska utarbetas med utgångspunkt 
i kommunfullmäktiges budget och de närmare anvisningar som utfärdas 
om budgetarbetet från kommunstyrelsen (kommunlednings-
förvaltningen). Nämndernas uppdrag avser såväl internbudget för drift 
som för investeringar.  

 
Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även 
fastställa en internkontrollplan för 2021 som ska informeras om till 
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2021. 

 
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2021 omsätta lån alternativt ta 

upp nya lån till ett totalt belopp på högst  90 miljoner kronor. 
 

10. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om centrala strategiska anslag år 
2021 under gemensam finansiering enligt specifikation i Mål och Budget.  

 
11. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av 2021 

års driftbudgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär.  
 

12. Borgensramar för bolagen år 2021 enligt nedan 
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13. Nivå på borgen för föreningar på totalt 10 miljoner kronor. I beloppet 
inryms att kommunstyrelsen, vid behov, kan besluta om en utökning av 
borgen till föreningar med ytterligare 1,6 miljoner kronor.     

Sammanfattning 

 Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska 
inriktningar. Till kommunens vision ”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt- 
integrerar lokalt boende med globala möjligheter” finns tre politiska riktningar och 
fyra fokusområden med därtill kopplade kommunfullmäktigemål som konkretiserar 
kommunens ambitioner för en god ekonomisk hushållning. 
Budgeten innehåller såväl satsningar på verksamheterna som fortsatt fokus på 
kommunens investeringsbehov. Budgeten lyfter också fram flera viktiga uppdrag 
som skall prioriteras för att förbättra och utveckla hela kommunkoncernen.    

Yrkanden 
1. Per Ribacke (S), Lars-Olof Petersson (S), Frida Christensen (S), Mikael Lindberg 

(C) och Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till minoritetens budget (d.v.s. 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets budget). 

2. Thomas Johnsson (M), Claudia Crowley Sörensson (M) och Ulf Larsson (L) yrkar 
bifall till Alliansens budget och att beslutspunkt 4 i att-satserna som har 
publicerats ersätts med den driftsbudgeten som Alliansen har föreslagit. I 
övrigt är resterande att-satser ok.  

3. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till Alvesta Alternativets (AA) budgetförslag.   

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att 
kommunstyrelsen har fyra förslag till budget för år 2021 att ta ställning till. Tre av 
dessa budgetar har fått bifallsyrkanden, se yrkanden ovan.  

Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att han först kommer att ställa 
proposition på varje budget och att han därefter klargör vilken budget det är som 
han uppfattar att det är kommunstyrelsen har fattat beslut om att bifalla.  

Ordföranden ställer de fyra budgeterna mot varandra och finner vi acklamation att 
kommunstyrelsen har beslutat att bifalla minoritetens budget.   

Bolag, miljoner kr Borgensramar Kredit koncernkonto
behov 2021 behov 2021

Allbohus 1 280,0 30,0
Alvesta Energi 100,0 10,0
Alvesta Elnät 58,0 5,0
Biva Bredband 22,0 1,0
Alvesta Renhållning 0,0 0,3
Alvesta Utveckling 10,0 3,0
Alvesta Kommunföretag 66,0 6,0
Huseby 0,0 1,0
Summa 1 536,0 56,3
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Votering begärs.    

Votering  
 Ordföranden utser minoritetens budget som huvudförslag.  

För att få fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på 
vardera ett av de tre andra budgetarna och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen har beslutat att utse Alliansens budget som motförslag.  

Votering begärs.  

Ordföranden utser Alliansens budget som huvudförslag i omröstningen av vilken 
budget som ska utses som motförslag till huvudförslaget.  

Därefter ställer ordföranden proposition på Alvesta Alternativets respektive 
Sverigedemokraternas budget. Via acklamation finner ordföranden att 
kommunstyrelsen har beslutat att utse Alvesta Alternativets budget som motförslag 
till Alliansens budget.  

Voteringen verkställs därefter genom att ordföranden instruerar kommunstyrelsen 
om att en Ja-röst är en röst på att utse Alliansens budget och att en Nej-röst är en 
röst på Alvesta Alternativets budget.  

§ 166 Omröstning för att utse motförslag till 
huvudförslaget 

Ja = Alliansens budget 
Nej = Alvesta Alternativets budget 
 
 Ja Nej Avstår 
Per Ribacke (S)   X 

Thomas Haraldsson (C)   X 

Thomas Johnsson (M) X   

Frida Christensen (S)   X 

Rose-Marie Larsson (S)   X 

Lars-Olof Petersson (S)   X 

Mikael Lindberg (C)   X 

Hans Svensson (V)   X 

Claudia Crowley Sörensson 
(M) 

X   

Ulf Larsson (L) X   

Fredrik Jonsson (-)   X 

Juan Carlos Moreno (AA)  X  

Lars-Olof Franzén (AA)  x  

Totalt 3 2 8 
 

Efter genomförd votering, med 3 Ja-röster, 2 Nej-röster och 8 Avstår-röster, 
konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat att utse Alliansens 
budget som motförslag till huvudförslaget (d.v.s. minoritetens budget).  
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Nu när kommunstyrelsen har utsett ett motförslag till huvudförslaget kan den 
slutliga voteringen om vilken budget som kommunstyrelsen väljer att bifalla, 
verkställas.  

Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på 
minoritetens budget och att en Nej-röst är en röst på Alliansens budget.  

§ 166 Omröstning om vilken budget som ska bifallas 

Ja = Minoritetens budget 
Nej = Alliansens budget 
 
 Ja Nej Avstår 
Per Ribacke (S) X   

Thomas Haraldsson (C) X   

Thomas Johnsson (M)  X  

Frida Christensen (S) X   

Rose-Marie Larsson (S) X   

Lars-Olof Petersson (S) X   

Mikael Lindberg (C) X   

Hans Svensson (V) X   

Claudia Crowley Sörensson 
(M) 

 X  

Ulf Larsson (L)  X  

Fredrik Jonsson (-)   X 

Juan Carlos Moreno (AA)   X 

Lars-Olof Franzén (AA)   X 

Totalt 7 3 3 
 

Efter genomförd votering, med 7 Ja-röster, 3 Nej-röster och 3 Avstår-röster, 
konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat att utse minoritetens 
budgetförslag som förslag till budget till fullmäktige.   

Bilagor 
Alliansens förslag till Budget 2021 för Alvesta kommun 

Alvesta Alternativets (AA) förslag till Budget 2021 för Alvesta kommun  

Skrivelse med förslag på att-satser tillhörande den politiska ledningens förslag till 
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 

Politiska ledningens förslag till Mål och budget 2021 med plan 2022-2023, version 2 

Sverigedemokraternas (SD) förslag till budget 2021 för Alvesta kommun    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 167 Dnr 2020-00352 042 

 

Beslut om Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per 
oktober månad 2020  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per oktober 
månad 2020 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 oktober 2020 redovisar 
kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse som uppgår till 7,7 miljoner kronor. 
Det beror främst 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. Prognosen av helårsutfallet 2020 visar en positiv 
budgetavvikelse på 5,2 miljoner kronor.  

Bilagor 
Ekonomisk månadsrapport per 201031 för kommunstyrelsen, daterad den 5 
november 2020  

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Ekonom 
Samtliga kommunrevisorer och deras sakkunniga biträde 
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§ 168 Dnr 2020-00351 042 

 

Beslut om Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per 
oktober månad 2020  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ekonomisk månadsrapport för Alvesta 
kommun per oktober månad 2020.  

Sammanfattning 
I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på knappt 18 miljoner kronor. 

Nämnderna har mellan augusti och oktober försämrat sina prognoser med två 
miljoner kronor främst inom placeringar inom vuxenvården på nämnden för arbete 
och lärande (1,1 mnkr) och ytterligare kostnader inom LSS-verksamheten inom 
utbildningsnämnden (1,6 mnkr). Detta resulterar i att nämnderna nu prognosticerar 
ett underskott på knappt 28 miljoner kronor (25,6 mnkr). 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett överskott mot budget på totalt på drygt 33 miljoner kronor (37,2 
mnkr). I SKRs skatteunderlagsprognos som presenterades i oktober sänktes Alvestas 
skatteintäkter med 4,2 mnkr. 

För 2020 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 12 miljoner kronor. Den 
totala budgetavvikelsen är alltså en positiv avvikelse på knappt 6 miljoner kronor. 

I och med denna prognos kommer kommunen under 2020 att nå balanskravet och 
kunna återställa 8,9 miljoner kronor av det återställningskrav på 13,3 miljoner 
kronor som kommunen har med sig från 2019.  

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

0b Månadsrapport Alvesta kommun per oktober 2020 

1 Ekonomisk månadsrapport KS oktober 

2 Ekonomisk månadsrapport KFN oktober 

3 Ekonomisk månadsrapport SBN oktober 

4 Ekonomisk månadsrapport NAL oktober 

6 Ekonomisk månadsrapport UN oktober 

7 Ekonomisk månadsrapport ON oktober 

8 Ekonomisk månadsrapport NMY oktober  



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
18(37) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-10 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Budgetansvarig 
Samtliga kommunrevisorer och deras sakkunniga biträde 
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§ 169 Dnr 2020-00390 346 

 

Beslut om VA-taxa för år 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från 1 januari 2021 totalt 
höja brukningsavgifterna i VA-taxan (avgifter för vatten och avlopp) med 3,6 % 
vilket fördelas med indexuppräkning med 0,8% och 2,8% för ökad brukningsavgift.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-27 § 80 om förslag till höjning av 
avgifter för Alvesta kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (VA-taxa). Det 
främsta skälet till den föreslagna höjningen av brukningsavgiften är den tidigare av 
kommunfullmäktige 2015 beslutade VA-planen med utpekade investeringsnivåer 
och en beräkning att det motsvarar en taxehöjning om 2,8% utöver KPI 
(KonsumentPrisIndex). Den totala höjningen om 3,6% beräknas ge 1,5 mkr i ökade 
intäkter 2021, vilket framförallt kommer att täcka ökade kapitalkostnader på grund 
av investeringar under senare år. Utförligare beskrivning av VA-taxan och förslaget 
om ändrad taxa framgår av handlingar från samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 170 Dnr 2020-00363 356 

 

Beslut om Renhållningstaxa för hushållsavfall och slam år 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till höjd 
renhållningstaxa för hushållsavfall och slamtömning 2021.  

Sammanfattning 
Styrelsen för Alvesta Renhållning AB har på sitt sammanträde den 14 oktober 2020 
upprättat ett förslag till höjning av renhållningstaxa för hushållsavfall för år 2021. I 
en gemensam skrivelse från VD för Alvesta Renhållning AB samt ordföranden i 
styrelsen för Alvesta Renhållning AB, presenteras de förslagna till förändringarna. 
Förslaget går ut på att renhållningstaxan för en villa med normalt abonnemang höjs 
med 75 kr/år inkl. moms. Vad gäller slambrunnstömning föreslås en höjning med 35 
kr/brunn inkl. moms. Som grund för de föreslagna höjningarna ligger att Alvesta 
Renhållning AB måste kompensera sig för ökade kostnader framför allt för den 
höjda skatten på avfallsförbränning, och även för löneökningar, ökade 
bränslekostnader samt ökat avfallsindex med ökade behandlingsavgifter för 
hushållsavfall och slam. Bolaget måste även kompenseras för ökade 
avskrivningskostnader för genomförda investeringar.  

Yrkanden 
1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på en höjning av renhållningstaxan med 

motiveringen att om bolaget enligt gällande ägardirektiven fått behålla 78% av 
vinsten så hade detta räckt till att täcka de ökade kostnader som här anges. 
Med kommunledningens hållning till bolagsvinster så kommer även nästa års 
eventuella vinst att berövas bolaget och renhållningskollektivet. Med ett 
sådant agerande blir taxehöjningarna i bolagen bara en förtäckt skattehöjning.   

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att det finns två 
förslag till beslut att ta ställning till, det utskickade beslutsförslaget samt Lars-Olof 
Franzéns (AA) avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner via acklamation att kommunstyrelsen bifaller utskickat förslag till beslut. 

Votering begärs.     
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Votering 
 Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på det 
utskickade beslutsförslaget och att en Nej-röst är en röst på Lars-Olof Franzéns (AA) 
avslagsyrkande.  

§ 170 Omröstning om renhållningstaxa 

Ja = Det utskickade beslutsförslaget 
Nej = Franzéns (AA) avslagsyrkande 
 
 Ja Nej Avstår 
Per Ribacke (S) X   

Thomas Haraldsson (C) X   

Thomas Johnsson (M) X   

Frida Christensen (S) X   

Rose-Marie Larsson (S) X   

Lars-Olof Petersson (S) X   

Mikael Lindberg (C) X   

Hans Svensson (V) X   

Claudia Crowley Sörensson 
(M) 

X   

Ulf Larsson (L) X   

Fredrik Jonsson (-)  X  

Juan Carlos Moreno (AA)  X  

Lars-Olof Franzén (AA)  X  

Totalt 10 3 0 
 

Efter genomförd votering finner ordföranden, med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 
att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.   

Bilagor 
Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2020-10-27 § 128 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om renhållningstaxa för 
hushållsavfall och slam  

Styrelseprotokoll från ARAB 2020-10-14 

Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och slam 2021  

Taxa för slamtömning 2021, 2020-10-19 

Renhållningstaxa 2021, 2020-10-19 

Renhållningstaxor 2019. 2020 och 2021    

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 171 Dnr 2020-00353 001 

 

Beslut om samlad serviceorganisation för kommunkoncernen  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Uppdra till kommunchefen att inrätta ett koncerngemensamt kontaktcenter 
som utgår från kommunledningsförvaltningen 

2. Uppdra till kommunchefen att inrätta en samordnad ekonomiadministration 
som utgår från kommunledningsförvaltningen 

3. Finansiera införandeprocessen för båda processerna under 2021 med medel 
från strategiska kontot 

4. Återkomma till kommunstyrelsen med underlag för beslut om 
betalningsmodell/ramjustering för finansiering av driftorganisationen 

5. Det bör ske en kontinuerlig återkoppling i projektet till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges budget 2020 finns ett särskilt uppdrag att arbeta mot ökad 
samordning mellan kommundelen och de kommunala bolagen för en mer effektiv 
kommunkoncern. De stöd- och serviceprocesser som avses är 
ekonomi/upphandling, HR/löneadministration, IT/digitalisering, 
kommunikation/säkerhet/lokalsamordning och kundtjänst/administration, dvs de 
processer som bör göras på ett liknande sätt i hela koncernen. Grunduppdraget för 
respektive nämnd och bolag berörs inte av detta.  

Målet är främst att skapa en modern och effektiv kommunkoncern som ska 
säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare oavsett 
förvaltning eller bolag. En invånare i Alvesta kommun ska få ett likvärdigt och 
professionellt bemötande från våra medarbetare i sin kontakt med kommunen. 
Detta borgar även för att kommunens resurser används på ett effektivt sätt. 

De förväntade positiva effekterna av den utökade samordningen inom koncernen är 
en större samsyn kring styrning, arbetssätt, effektivitet och uppföljning samt en 
bättre medborgarservice. Arbetet har delats upp i två delar och först ut har 
samordningen kring Ekonomi, HR och IT skett mellan kommundelen och bolagen. 
Avtal mellan kommunen och bolagen är tecknade i nästan alla fall och hela denna 
del förväntas vara klar under innevarande år. 

Steg två i uppdraget ger förslag på samordning av kommunikation, kundtjänst och 
administration i kommunkoncernen. Då dessa delar idag organiseras på flera olika 
sätt inom både kommundelen och bolagen har det krävts en djupare genomlysning 
för att ta fram konkreta exempel på genomförande. Konsultbolaget Millwater 
Management AB har därför genomfört en utredning och kartläggning av nuläget i 
kommunkoncernen och ge förslag på nya arbetssätt och genomförande. 
Utredningen har genomförts under maj-augusti 2020 och koncernledningsgruppen 
samt andra nyckelpersoner inom respektive område har intervjuats som underlag i 
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utredningen. Omvärldsbevakning och goda exempel på hur andra kommuner 
arbetar med frågorna belyses också i rapporten.  

Resultatet av rapporten visar att vi idag har brister i kommunikation, tillgänglighet 
och samordnad service för våra medborgare. Det finns stora samordningsvinster 
genom att införa ett gemensamt kontaktcenter där kompetens inom samtliga 
kommunens verksamhetsområden kan samlas för att ge service både externt och 
internt i kommunen. Detta gäller såväl digital kommunikation i olika kanaler, digitala 
e-tjänster som besök och telefoni. Det kräver initialt ett stort arbete att samla 
kompetensen men kommer på sikt skapa en effektivare och mer samordnad 
organisation som ger en bättre service för invånare och medarbetare. 

Rapporten visar också att vi idag har otydliga rutiner och roller vad gäller 
ekonomiadministrationen. Den är dessutom spridd på många olika personer i hela 
organisationen vilket gör att genomförande av de rutiner som finns beskrivna i 
ekonomihandboken utförs på ett olikvärdigt sätt och med skiftande kompetens. 
Lösningen enligt rapporten är att samordna all ekonomiadministration på 
kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning för att säkerställa att 
kommunens ekonomiadministration sker på ett korrekt sätt för bästa möjliga 
uppföljning och effektivitet. 

Rapporten ger oss också råd kring samordning av nämndadministration. Här råder 
man oss att först inrätta ett Kontaktcenter och därefter fortsätta arbetet med 
gemensamma rutiner och arbetssätt mellan nämnder och bolag för att säkerställa 
myndighetsutövningen. Att införa ett Kontaktcenter förväntas underlätta för 
nämnds- och bolagsadministrationen och blir en naturlig följd av det fortsatta 
utvecklingsarbetet för en bättre intern och extern service.  

Alla förändringar syftar till att använda kommunkoncernens resurser på bästa sätt 
så att fokus kan vara på kärnverksamhetens utveckling och kvalitet. 

Budget för etablering och drift 

Enligt konsulten är en rimlig budget för en etablering av ett kontaktcenter för första 
året som drivs i projektform 2 375 000 kr och därefter en driftbudget på 3 630 000 
kr. Uppgifterna bygger på erfarenheter från tidigare etableringar i svenska 
kommuner. Driftkostnaderna beräknas vara ungefär som de kostnader vi har idag 
eller mindre men då har en stor utveckling skett kring Kontaktcentrets uppdrag och 
utveckling.  

För en etablering av ekonomiadministrationen är en rimlig budget för projektets 
genomförande ungefär 500 000 kr under ett år. Därefter en driftorganisation som 
understiger de kostnader som finns idag utspridda i hela koncernen. 

Observera att kostnaden för lokalanpassning inte finns med i någon beräkning. Det 
ska också beaktas att omställningskostnader kan uppstå i en övergångsperiod för 
båda projekten.  

Yrkanden 
1. Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.    

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-10-27 § 123 
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om en samlad 
serviceorganisation för kommunkoncernen 

Millwater - Alvesta - Rapport utredning administration och kontaktcenter 2020-10-
08 

Bilaga 1 – Handbok procesledningsmodell 

Bilaga 2 - Tjänstekatalog och leveranstrappa 

Bilaga 3 - Kommunledningsstabens uppdrag 

Bilaga 4 - Kommunledningsstabens processer 

Bilaga 5 - Bakgrund till kontaktcenterutvecklingen inom Sveriges kommuner   

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
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§ 172 Dnr 2019-00478 003 

 

Beslut om Tillgänglighetsplan för 2020-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Anta tillgänglighetsplan för Alvesta kommun 2020 – 2023 

2. Uppdra till kommunens nämnder, styrelse och helägda aktiebolag att för 
respektive verksamhet beakta tillgänglighetsplanen  

Sammanfattning 
Tillgänglighetsplanen för Alvesta kommun 2020 - 2023 tar i de fyra delområdena: 
fysisk miljö, information/kommunikation, kommunen som arbetsgivare, 
upphandling, upp mål och ambitionsnivåer för god tillgänglighet för personer med 
funktionsvariation. Förslag till plan har diskuterats vid flera tillfällen i 
tillgänglighetsrådet. 

Alvesta kommuns vision och budget 2020 med plan 2021–2022 inkluderar 
kommunens mål med att arbeta med tillgänglighet. I budgetdokumntet står det att 
Alvesta kommun ska vara välkomnande och spegla samhällets mångfald genom att 
ta till vara människors multikulturella erfarenheter och kompetenser. Vi har 
nolltolerans mot diskriminering och eftersträvar jämlikhet mellan könen i alla 
avseenden. Det är viktigt att göra Alvesta kommun till en arbetsplats som är 
tillgänglig och inkluderande för alla.  

Tillgänglighetsplanen har som utgångspunkt i FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, Regeringens nationella handlingsplan för 
handikappolitiken, diskrimineringslagen samt plan- och bygglagen. 

Eftersom frågor om tillgänglighet berör alla kommunens verksamheter delas 
ansvaret för planens genomförande av hela kommunkoncernen. Detta ska 
genomsyra samtliga verksamheters planering och beslut. Tillgänglighet innebär att 
Alvesta kommun som organisation ska vara tillgänglig för alla oavsett 
funktionsförmåga. Tillgänglighetsplanen ska arbetas in och konkretiseras i 
tillämpliga delar inom respektive nämnd och bolag.  

Yrkanden 
1. Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-10-27 § 124 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om Tillgänglighetsplan 2020, 
2020-10-19 

Tillgänglighetsplan 2020-2023 (Förslag 2020-10-19) 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 173 Dnr 2020-00360 000 

 

Beslut om att upphäva inköpsstopp och 
rekryteringsbegränsning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Rekryteringsbegränsningen som antogs av kommunfullmäktige i oktober 
2019 upphör att gälla omgående. 

2. Inköpsstoppet som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2019 upphör 
att gälla från och med det nya budgetåret. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-29 om att, bland annat, införa 
rekryteringsbegränsning och inköpsstopp med omedelbar verkan (§ 143).  

Beslutet fattades efter att delårsrapporten upprättats. I delårsrapporten 2019 
framgick att man prognostiserade att balanskravet inte skulle uppnås, vilket också 
blev ett faktum. I delårsrapporten som avser 2020 prognostiseras att resultatet 
kommer att nå en nivå som innebär att balanskravsresultatet kommer att 
återställas i sin helhet och därmed undanröjs en anslagspost som annars skulle 
påverka budgetarbetet 2021-2023. Det är dock väldigt angeläget att de åtgärder 
som nämnderna fattat beslut om genomförs för att nå en budget i balans.  

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Samtliga kommunrevisorer och deras sakkunniga biträde 
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§ 174 Dnr 2020-00361  

 

Beslut om extra tilldelning av budgetmedel för år 2020 till 
Nämnden för arbete och lärande, Omsorgsnämnden och 
Utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

1. Godkänna extra tilldelning av budgetmedel 2020 till Nämnden för arbete 
och lärande 10 miljoner kronor och Omsorgsnämnden och 
Utbildningsnämnden vardera 5 miljoner kronor som finansieras från övriga 
strategiska kontot. 

2. Omfördelningen är tillfällig och gäller endast för 2020. 

Sammanfattning 
I månadsrapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober framgår att 
Alvesta kommuns nämnder prognosticerar ett underskott på knappt 28 miljoner 
kronor. Samtidigt prognostiseras ett centralt överskott (gemensam finansiering 
inklusive strategiska medel) på 33 miljoner kronor, som inte minst beror på statliga 
bidrag för covid-19. 

För att undvika ett stort överskott på centrala medel föreslås istället att medel 
omfördelas ut till de verksamheter som prognostiserar underskott enligt nedan 
tabell. Omfördelningen är tillfällig och gäller endast för 2020, s.k. korta 
budgetmedel. 

 
 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-11-06 

Helårsprognos nämnderna Budget Prognos Prognostic erad Extra ti l lskott Prognostic erad
och  resultat budgetavv av budgemedel budgetavv

2020
 Helår 2020 Helår 2020 Helår 2020 efter justering

Mkr per oktober per oktober
+överskott

-underskott

Kommunstyrelsen 72,6 67,2 5,4 5,4
Kultur- och fritidsnämnden 53,8 53,0 0,7 0,7
Utbildningsnämnden 463,2 472,0 -8,7 5,0 -3,7
Nämnden för arbete och lärande 218,2 241,1 -22,9 10,0 -12,9
Omsorgsnämnden 343,7 350,7 -7,0 5,0 -2,0
Samhällsbyggnadsnämnden 50,5 45,5 5,0 5,0
Nämnden för myndighetsfrågor 0,2 0,2 0,0 0,0
Summa nettokostnader 
nämnder (exkl gemensamma 
nettokostnader) 1 202,1 1 229,7 -27,6 20,0 -7,6
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 175 Dnr 2020-00234 000 

 

Svar på motion (-) om att införa tjänstemannaansvar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Reservation 
Fredrik Jonsson (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Annette Lindström (-) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att återinföra tjänstemannaansvaret och att införa 
kommunfullmäktigeansvar som ska omfattas av straffansvaret. 

I den stora ämbetsmannareformen 1976 försvann en del av det straffrättsliga 
ansvaret för offentliga tjänstepersoner. Kvar blev brottet tjänstefel som kunde leda 
till böter eller fängelse. Endast fel i samband med myndighetsutövning blev 
straffbart, ringa fel undantogs. 
Tjänstefel regleras i brottsbalken (Brb ,20 kap 1 §). den som vid myndighetsutövning 
uppsåtligen eller av oaktsamhet genom handling eller underlåtenhet åsidosätter 
vad som gäller för uppgiften kan dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst 
två år. 
Den som med uppsåt begått grovt tjänstefel kan dömas till fängelse lägst sex 
månader och högst sex år. 

Tjänsteansvaret gäller inte bara för tjänstemän utan också för ledamöter i 
kommunala nämnder och styrelser i den mån uppgifterna gäller 
myndighetsutövning. Däremot är kommunfullmäktigeledamöter undantagna från 
tjänstefelsansvar. 

Oaktat det sedan 1970-talet mildare straffansvaret kan en kommunal tjänsteperson 
självklart bli föremål för ett arbetsrättsligt, disciplinärt förfarande vid försummelser, 
förseelser eller annan oredlighet.  Arbetsgivaren kan också vid misstanke om brott 
som tjänstefel, grovt tjänstefel, mutbrott, brott mot tystnadsplikt eller annat 
allvarligare brott välja att göra en åtalsanmälan hos åklagare. 

Riksdagen har nyligen efter en motion (KD) 2019720:696, beslutat utreda frågan om 
att återinföra tjänstemannaansvaret i Sverige. 

Slutligen kan konstateras att det endast är Sveriges riksdag som har rätten att 
besluta om ny eller förändrad lagstiftning. Alvesta kommun har inte möjligheten 
och skäl föreligger inte att tillstyrka motionen.  

Yrkanden 
1. Fredrik Jonsson (-) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen att han 

önskar att det framtagna svaret förtydligas med en tydligare hänvisning till 
gällande lagrum (se skriftlig motivering i Bilaga 1)   



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
31(37) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-10 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att 
kommunstyrelsen har två förslag att ta ställning till; personalutskottets förslag och 
Fredrik Jonssons (-) yrkande på återremiss.  

Eftersom ett yrkande om återremiss är ett formellt yrkande kommer ordföranden 
först att ställa proposition på det yrkandet.  

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är kommunstyrelsens mening att 
avgöra ärendet idag eller om kommunstyrelsen önskar återremittera ärendet. Via 
acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska 
avgöras idag.  

Ordföranden finner därefter att enbart ett förslag kvarstår, nämligen 
personalutskottets förslag, och frågar om det är kommunstyrelsens mening att 
besluta i enlighet med detta förslag. Via acklamation finner ordföranden att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med personalutskottets förslag.    

Bilagor 
Personalutskottets beslut 2020-10-20 § 59 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen som svar på motion om att 
införa tjänstemannaansvar på riktigt 

Motion från (-) om Tjänstemannaansvar på riktigt, daterad 21 maj 2020.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 176 Dnr 2020-00382  

 

Yttrande till förvaltningsrätten i ärende om beslut § 77 2020-
09-29 om ny ordning för ägarombud och stämmodirektiv till de 
av kommunen helägda aktiebolagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen bestrider i yttrande i mål 4761-20 till förvaltningsrätten i Växjö 
att det överklagade beslutet kommunfullmäktiges 2020-09-26 § 77, upphävs.  

Avstår 
Lars-Olof Franzén (AA) och Ulf Larsson (L) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 
Ulf Larsson, Vislanda, Lars-Olof Franzén, Hjortsberga, Anita Thörn von Rosen, 
Lönashult, och Christer Brinkner, Alvesta, har hos förvaltningsrätten begärt 
laglighetsprövning med bland annat krav om verkställighetsförbud av 
kommunfullmäktiges beslut i september 2020 om ny rutin för att utse ägarombud 
för de kommunägda aktiebolagen. 

De klaganden har begärt s k verkställighetsförbud (inhibition), men fått avslag på 
det då rätten inte funnit tillräckliga skäl för att besluta om inhibition i avvaktan på 
den slutliga prövningen i målet. 

I bifogat förslag till yttrande till förvaltningsrätten föreslås att kommunstyrelsen 
bestrider att det överklagade beslutet upphävs. Av yttrandet framgår bland annat 
att kommunstyrelsen har att företräda kommunen i samtliga mål och ärenden, 6 
kap 15 § kommunallagen. I detta ligger också att utse ombud och utfärda fullmakt. 
Det är också kommunstyrelsen som utövar ägaransvaret för kommunala bolag. Det 
framgår vidare att kommunstyrelsen har en särskild uppsiktsplikt över bolagen, 6 
kap 9 § kommunallagen. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Förslag på yttrande till förvaltningsrätten i Växjö 

Beslutet skickas till 
Kanslichef 
Förvaltningsrätten 
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§ 177 Dnr 2020-00337 059 

 

Information om kategoristyrningsprojektet avseende inköp och 
upphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
 Kommunchefen inleder ärendet med att bland annat informera kommunstyrelsen 
om att detta är en återrapportering av kategoristyrningsprojektet som är en del av 
det större uppdraget som kommunchefen har fått i samband med kommunchefen 
fick i uppdrag om att se över våra koncerngemensamma stöd- och serviceprocesser. 

Per-Arne Jonsson, konsult från företaget EFFSO, informerar därefter 
kommunstyrelsen om det katergoristyrningsprojekt som EFFSO har deltagit till att 
göra i Alvesta tillsammans med upphandlingsavdelningen. Jonsson informerar bland 
annat kommunstyrelsen om projektets uppdragsbeskrivning, kategoristyrning, 
rekommendationer, resurser och finansiering m.m. inom området inköp och 
upphandling. Om projektet genomförs fullt ut enligt plan så beräknar EFFSO att vi 
inom tre år kommer göra en besparing på cirka 22 miljoner.    
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§ 178 Dnr 2020-00020 020 

 

Redovisning av sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av Alvesta kommuns 
sjukfrånvarostatistik per augusti månad 2020.    

Sammanfattning 
Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12 
gånger per år. 

Per augusti 2020 ser vi samma nivå av sjukfrånvaron i Alvesta kommun som i juli 
månad. P g a coronavirus så uppmanas all personal att stanna hemma och 
sjukskriva sig även vid milda symtom på förkylning vilket gör att sjukfrånvaron ökat.  
Under senaste 12 månaderna har den stigit från 6,29 % till 7,53 %. Störst ökning ser 
man inom OF och UF. Där finns det flest personal som inte kan jobba hemifrån utan 
de får sjukskriva sig p g a risk för coronasmitta medan de som kan jobba hemifrån 
gör det vid lättare symtom. 

Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar 
har tidigare ökat senaste året men de senaste månaderna sjunker den p g a att så 
många sjukskrivit sig under perioden. KLF har för närvarande inga inom denna 
kategori. 

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har ökat inom OF, UF samt KFF men troligtvis härrör det också från 
coronapandemin med ökad frånvaro för lätta symtom på förkylning.  

Bilagor 
Personalutskottets beslut 2020-10-20 § 57 

Sjukfrånvarostatistik för kommunledningsförvaltningen per augusti månad 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per augusti månad 2020 

Beslutet skickas till 
HR-chef 
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§ 179 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. Under rubriken Bilagor nedan redovisas en lista över de 
delegationsbeslut som vid detta möte har delgetts till kommunstyrelsen.  

Bilagor 
Delegationslista från upphandlingschef 2020-11-10 

Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande – Fördelning av statlig 
ersättning till förvaltningarna gällande sjukfrånvaro per september månad 2020, 
2020-10-26 

Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande – Beslut om ekonomiskt stöd 
till Alvesta Motorklubb 2020-10-20 

Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande – Yttrande till 
förvaltningsrätten i Växjö för laglighetsprövning i mål 4761-20 angående inhibition 
2020-10-20 

Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande – Fördelning av statlig 
ersättning till förvaltningarna gällande sjukfrånvaro per augusti månad 2020, 2020-
09-30 
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§ 180 Dnr 2020-00331 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 

Slutligt beslut från Växjö Tingsrätt i mål nr T 131-20 avseende Kristiina Kosunen 
Erikssons anställning, 2020-10-29 
Länsstyrelsens beslut om fördelning av nyanlända till länets kommuner 2021 

Protokoll från Samordningsförbundet Värend 2020-10-16 

Protokoll från Alvesta Kommunföretag AB januari 2020 - oktober 2020 

Protokoll från Alvesta Utveckling AB januari 2020 - september 2020 

Protokoll från Alvesta Renhållning AB 2020-10-14 

Protokoll från VoB Kronoberg 2020-09-21 

Protokoll från Alvesta Energi AB 2020-09-15 

Protokoll från Alvesta Elnät AB 2020-09-15 
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§ 181 Dnr 2020-00017 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens ledamöter har något 
övrigt ärende de vill lyfta på dagens sammanträde. På dagens sammanträde 
aktualiseras följande: 

• Lars-Olof Franzén (AA) lyfter frågan om att han inte uppfattade att det 
rådde sekretess i ärendet om den f.d. kommunchefens anställning och 
menar på att det inte står något om detta i kommunstyrelsens protokoll 
från mötet den 15 september 2020.  

Ordföranden informerar Franzén (AA) om att ordföranden informerade 
kommunstyrelsen om att ärendet var förlagt med sekretess till dess att 
överenskommelsen var färdig och att han inte visste hur lång tid det skulle 
ta. I sammanfattningen av ärendet i protokollet står det dessutom att 
ärendet var belagt med sekretess.  

• Hagart Valtersson (C) informerar kommunstyrelsen om att fullmäktiges 
möte den 24/11 kommer att hållas digitalt och likaså gruppledarmötet den 
20/11. 

• Claudia Crowley Sörensson (M) informerar Lars-Olof Franzén (AA) om att 
hon anser att det är allvarligt att en ledamot i kommunstyrelsen inte inser 
att ett ärende är sekretessbelagt när detta påtalas.   
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