Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Möte på distans via Microsoft Teams, måndagen den 15 juni 2020 kl 14:00-20:00
Kommunfullmäktiges presidium leder mötet från Festsalen på Folkets Hus där
även allmänheten är välkomna att ta del av mötet.

Paragrafer

§§ 40-67
Mötet ajournerades mellan § 45 och § 46, klockan 14:22-14:24.
Mötet ajournerades mellan § 47 och § 48, klockan 16:17-16:42.
Mötet ajournerades mellan § 58 och § 59, klockan 18:40-18:55.

Beslutande

Se sida 3 för närvarolista.

Övriga närvarande

Se sida 3 för närvarolista.

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering: Torsdagen den 18 juni 2020 klockan 08:30 på våning 5 i kommunhuset.
Utsedda att justera: Ulf Larsson (L) och Tomas Öhling (M)
Utsedda att vara ersättare för ovan justerare: Linda Gustavsson (S) och Thomas Haraldsson (C)
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Justerarnas signaturer

Sandra Mowide
Hagart Valtersson (C)
Ulf Larsson (L)

Tomas Öhling (M)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Anslagsbevis för kommunfullmäktiges möte den 15 juni 2020
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Sammanträdesdatum

2020-06-15

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-19

Datum då anslaget tas ned

2020-07-11

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

Justerarnas signaturer

Sandra Mowide

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande

Justerarnas signaturer

Per Ribacke (S)
Frida Christensen (S)
Sebastian Olsson (S) §§ 40-60, §§ 62-67 p.g.a. jäv
Edina Maslac (S)
Lars-Olof Petersson (S)
Anita Lindstedt (S) §§ 40-57
Torbjörn Svensson (S) ersätter Anita Lindstedt (S) §§ 58-67
Robert Olesen (S) §§ 40-60, §§ 62-67 p.g.a. jäv
Martina Holmkvist Lundström (S)
Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande
Lavinia Strömberg (S)
Peter Johansson (S)
Sofie Årdh (S)
Lisbeth Holmqvist (S) ersätter Otto Berglund (S)
Linda Gustavsson (S)
Thomas Haraldsson (C)
Cristina Haraldsson (C) §§ 40-49
David Johansson (C) ersätter Cristina Haraldsson (C) §§ 50-67
Hagart Valtersson (C), Ordförande
Heléne Andersson (C)
Jonas Engkvist (C)
Monica Pihl (C)
Sven Sunesson (C)
Hans Svensson (V)
Björn Nilsson (V)
Anita Thörn von Rosen (MP) ersätter Hanna Evelyndotter (MP)
Thomas Johnsson (M)
Claudia Crowley Sörensson (M) §§ 40-60, §§ 62-67 p.g.a. jäv
Björn Tisjö (M)
Matz Athley (M)
Helén Gustavsson (M)
Tomas Öhling (M)
Gunilla Gustafson (M)
Niclas Salomonsson (M)
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande
Veronika Kobak (M)
Christer Brincner (KD)
Britt-Marie Olsson (KD)
Ulf Larsson (L)
David Kristiansson (SD)
Jens Arnebert (SD) ersätter Oskar Andersson (SD)
Nellie Nieminen (SD)
Annette Lindström (-)
Yvonne Erlandsson (SD)
Robin Berg (SD)
Ulf Gustafsson (SD)
Lars-Olof Franzén (AA)
Jan-Erik Svensson (AA)
Isabel Barindelli (AA)
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) ersätter Flor de Maria Ticeran Vela (AA)
Anders Sandgren (AA)
Utdragsbestyrkande
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Övriga närvarande

Justerarnas signaturer

2020-06-15

Camilla Holmqvist, kommunchef
Sandra Mowide, kommunsekreterare
Kjell Rosenlöf, kanslichef
Anna Rosander, ekonomichef
Pär Svensson, IT-chef
Fredrik Reinholdsson, ordförande för kommunrevisionen §§ 45, 47

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47

§ 48

§ 49
§ 50
§ 51

§ 52
§ 53

§ 54
§ 55
§ 56

§ 57
§ 58
§ 59

Justerarnas signaturer

Dnr 31374

Närvaro ..............................................................................................7
Dnr 31375

Val av justerare och tid för justering ...................................................8
Dnr 31373

Fastställande av dagordning ..............................................................9
Dnr 2020-00010 000

Information från kommunfullmäktiges ordförande............................. 10
Dnr 2020-00034 000

Allmänhetens frågestund ................................................................. 11
Dnr 2020-00019 000

Aktuellt från revisorerna ................................................................... 12
Dnr 2020-00088 042

Beslut om årsredovisning 2019 för Alvesta kommun ........................ 13
Dnr 2020-00140 044

Revisionsberättelse för år 2019 för Alvesta kommun och fråga om
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser ........................................... 15
Dnr 2020-00152 040

Förslag till ändrad arbetsprocess för budget 2021 med anledning av
osäkra budgetförutsättningar............................................................ 17
Dnr 2020-00190 003

Beslut om ny styrmodell för Alvesta kommun ................................... 19
Dnr 2020-00047 003

Beslut om ny policy för kommunala styrdokument............................ 21
Dnr 2020-00096 303

Beslut om revidering av bilaga F och bilaga G i Alvesta kommuns VAplan ..................................................................................................23
Dnr 2019-00355 000

Svar på motion (SD) om ny policy för modersmålsundervisning ....... 25
Dnr 2019-00357 000

Svar på motion (SD) om att införa klasseniorer som stödpersonal i
skolan ..............................................................................................27
Dnr 2019-00366 610

Svar på motion (KD) om fler vuxna på skolgården ........................... 29
Dnr 2019-00329 317

Svar på motion (M) och (KD) om väg- och gatubelysning ................ 30
Dnr 2019-00471 000

Svar på motion (MP, L och AA) om utbildning av förtroendevalda i
kommunallagens regelverk .............................................................. 33
Dnr 2019-00454 431

Svar på motion (M) om rening av Norra delen av sjön Salen............ 35
Dnr 2019-00367 700

Svar på motion (M) om etableringslån istället för försörjningsstöd .... 38
Dnr 2020-00156 000

Beslut om ny plan för hantering av extraordinär händelse i Alvesta
kommun 2020-2022 ......................................................................... 41
Utdragsbestyrkande
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§ 60

§ 61

§ 62
§ 63

§ 64

§ 65
§ 66
§ 67

Justerarnas signaturer

2020-06-15

Dnr 2018-00097 206

Beslut om revidering av justeringsfaktorn i plan- och bygglovstaxan
samt kart- och mättaxan................................................................... 42
Dnr 2020-00205 000

Beslut om årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för
Samordningsförbundet Värend ........................................................ 44
Dnr 2020-00165 003

Beslut om ny förbundsordning för Värends Räddningstjänstförbund 45
Dnr 2020-00226 045

Beslut om kommunal borgen för lån avseende investeringar på
Folkets Hus i Alvesta........................................................................ 47
Dnr 2020-00234 000

Anmälan av motion från Annette Lindström (-) om att införa
tjänstemannaansvar ......................................................................... 49
Dnr 2020-00126 000

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut ........ 50
Dnr 2020-00021 000

Redovisning av obesvarade motioner .............................................. 52
Dnr 2020-00032 000

Meddelanden ...................................................................................53

Utdragsbestyrkande
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§ 40

2020-06-15

Dnr 31374

Närvaro
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer närvaron.

Sammanfattning
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att
kommunfullmäktige sammanträder med 49 tjänstgörande ledamöter och
ersättare. Närvaron ändrades vid tre tillfällen under mötet på grund av att två
ledamöter avbröt sin tjänstgöring och i deras ställe trädde två ersättare in och
tjänstgjorde samt att det förekom jäv på ett ärende.
Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på
sida 3-4 i protokollet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 41

2020-06-15

Dnr 31375

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Kommunfullmäktige utser nedan personer till justerare och ersättande justerare
av protokollet.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan välja Ulf Larsson (L) och Tomas
Öhling (M) som justerare samt Linda Gustavsson (S) och Thomas Haraldsson (C)
som ersättare för justerarna av protokollet.
Justeringen äger rum torsdagen den 18 juni 2020 klockan 08:30 på femte våningen
i kommunhuset.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 42
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Dnr 31373

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna förslaget till dagordning
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 5-6 i protokollet).

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 43

2020-06-15

Dnr 2020-00010 000

Information från kommunfullmäktiges ordförande
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om pågående/aktuella ärenden i
kommunen. Kommunfullmäktige informeras bland annat om att
kommunfullmäktige kommer sammanträda från klockan 14:00, istället för klockan
18:30, fram till och med årsskiftet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 44

2020-06-15

Dnr 2020-00034 000

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Allmänheten ska, i enlighet med 24 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, vid
varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor inom
Alvesta kommuns kompetensområde.
På dagens sammanträde ställs inga frågor från allmänheten.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 45

2020-06-15

Dnr 2020-00019 000

Aktuellt från revisorerna
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning
Revisorerna har en stående punkt på kommunfullmäktiges sammanträden där
dem har möjlighet att lämna information till kommunfullmäktige om pågående
granskningar m.m.
På dagens sammanträde informerar kommunrevisionens ordförande, Fredrik
Reinholdsson (M), om den granskning som revisionen har gjort avseende
nämndernas hantering av budgetunderskotten samt kommunstyrelsens
uppsiktsplikt. Kommunrevisionens ordförande redovisar också resultatet från
granskningen av årsredovisningen för år 2019 och vilka kommande granskningar
som kommer att göras under år 2020.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

12(53)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 46

2020-06-15

Dnr 2020-00088 042

Beslut om årsredovisning 2019 för Alvesta kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna årsredovisning 2019 för Alvesta kommunkoncern.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en plan för återställning av
balanskravet.

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.
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
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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framöver kvarstår som tidigare, det vill säga att stärka den ekonomiska ställningen
för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar utveckling inom samtliga målområden.

Yrkanden
1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att sidorna 47 och 48 i årsredovisningen inte ska
godkännas och att dem ska arbetas om utifrån gällande ägardirektiv.
2. Per Ribacke (S) och Thomas Haraldsson (C) yrkar avslag på Lars-Olof Franzéns
(AA) yrkande och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
3. Annette Lindström (-), Anita Thörn von Rosen (MP), Nellie Nieminen (SD), Jens
Arnebert (SD), David Kristiansson (SD) och Yvonne Erlandsson (SD) yrkar bifall
till Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att
kommunfullmäktige har två förslag att ta ställning till; kommunstyrelsens förslag
och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelens förslag.
Votering begärs.

Votering
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige att en Ja-röst är en röst på
kommunstyrelsens förslag och en Nej-röst är en röst på Lars-Olof Franzéns (AA)
yrkande.
Efter genomförd votering finner ordföranden med 35 Ja-röster, 1 Avstår-röst och
13 Nej-röster att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag (se voteringslistan i bilaga 1 till protokollet).

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 54
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-26
Årsredovisning 2019 Alvesta kommun, 2020-04-06
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 33

Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Samtliga nämnder
Kommunrevisionen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr 2020-00140 044

Revisionsberättelse för år 2019 för Alvesta kommun och fråga
om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Reservation
Annette Lindström (-) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Kommunrevisionen har i sin revisionsberättelse för år 2019 redogjort för de
granskningar och det arbete som revisorerna har genomfört under år 2019.
Utifrån resultatet från genomförda granskningar lämnar kommunrevisionen
följande bedömningar:

Justerarnas signaturer

•

Revisorerna bedömer att nämnden för arbete och lärande (-22,4 mnkr),
omsorgsnämnden (-23,7 mnkr) och utbildningsnämnden (-3,5 mnkr) inte
har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Dessa tre nämnders styrning, uppföljning
och kontroll över verksamhet och ekonomi samt hörsamhet till fullmäktiges
beslut bedöms som mycket bristfälligt. Revisorerna kan inte i dessa tre
nämnders dokumentation se att de tillräckligt tydligt försökt åstadkomma
en verksamhet som ryms inom den av fullmäktige beviljade budgetramen.
Revisorerna kan inte i kommunstyrelsens dokumentation se att de har
vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt och ansvar för
kommunens samlade ekonomi. Sammantaget är revisorerna starkt kritiska
till dessa nämnder och till kommunstyrelsens bristande agerande.
Revisorerna bedömer att övriga nämnder har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

•

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

•

Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har
varit tillräcklig med undantag för ovan beskriven hantering av
budgetunderskotten i nämnden för arbete och lärande, omsorgsnämnden,
utbildningsnämnden och kommunstyrelsens hantering av sin uppsiktsplikt.

•

Revisorerna bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen
för år 2019 uppfylls samtliga mål.

•

Revisorerna bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att
verksamhetens utfall inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål
för verksamheten. Av kommunfullmäktiges samtliga
Utdragsbestyrkande
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resultatmått/indikatorer uppnås endast 30 %. Någon redovisning om vilka
åtgärder som vidtagits/behöver vidtas för att förbättra måluppfyllelsen sker
inte. Revisorerna bedömer måluppfyllelsen som svag.
Revisorerna tillstyrker, trots ovanstående kritik, att fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa
organ.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2019.

Yrkanden
1. Robert Olesen (S) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till revisorernas förslag
om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder.
2. Annette Lindström (-) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att
kommunfullmäktige har två förslag att ta ställning till; revisorernas förslag om att
bevilja ansvarsfrihet och Annette Lindströms (-) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med revisorernas förslag om att bevilja
ansvarsfrihet.

Bilagor
Revisionsberättelse 2019 för Alvesta kommun, 2020-04-24

Protokollsanteckning
Lars-Olof Franzén (AA) har inkommit med ett skriftligt yrkande om att styrelsen för
Alvesta Kommunföretag AB inte ska beviljas ansvarsfrihet. Yrkandet togs tillbaka av
Lars-Olof Franzén (AA) på sammanträdet eftersom ordföranden vägrade lägga
fram yrkandet för beslut med motiveringen att kommunfullmäktige inte kan
besluta om ansvarsfrihet för ett aktiebolag. Yrkandet och dess tillhörande bilagor
har därför lagts som en protokollsanteckning och som bilagor till protokollet (se
bilaga 2).

Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Samtliga nämnder
Kommunrevisionen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-00152 040

Förslag till ändrad arbetsprocess för budget 2021 med
anledning av osäkra budgetförutsättningar
Beslut
1. 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. 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
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 55
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-03-31
Direktiv för ekonomisk rapportering 2020 (fastställd av KS 2019-12-03)
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MakroNytt 2/2020, 2020-03-20
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 32
Kommunfullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning, 2018-09-25

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Ekonomichef
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Dnr 2020-00190 003

Beslut om ny styrmodell för Alvesta kommun
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna styrmodell för Alvesta
kommunkoncern.
2. Kommunfullmäktige beslutar att styrmodellen börjar tillämpas i samband
med budgetarbetet 2022.

Reservation
Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Framöver står samhället inför flera nya utmaningar, men också många gamla som
måste lösas på helt nya sätt. Vi behöver exempelvis fortsatt tackla utmaningar och
möjligheter med fler unga invånare samtidigt som vi får en åldrande befolkning. Vi
behöver kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt förmågor inom en
mängd olika yrken, vi behöver hänga med i den digitala utvecklingen och vi måste
kunna hantera allt tuffare ekonomiska förutsättningar.
För att vi ska klara av att lösa våra utmaningar, och samtidigt erbjuda hög kvalité
på våra välfärdstjänster, behöver vi som arbetar i Alvesta kommunkoncern tänka
och göra nytt inom alla verksamhetsområden. Vi måste också anpassa vår styrning
så att den tar tillvara på invånarnas, organisationernas, företagens och
medarbetarnas engagemang och förmågor.
Själva styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll
och över tid. Innehållet i modellen ska däremot säkerställa att den politiska
viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd
styrmodell för hur man styr blir det enklare för chefer och medarbetare att
fokusera på vad politiken styr emot.
Organisationers effektivitet styrs inte endast av modeller och dokument, det vill
säga strukturer. Styrningen påverkas också av organisationskultur, förhållningssätt,
värdegrund, medarbetskap/ledarskap etc. För att styrmodellen ska få genomslag
och effekt måste såväl struktur som kultur integreras i modellen.
Modellen bygger på en tillitsbaserad styrning. Tillitsbaserad styrning och ledning
handlar om styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens uppdrag
och invånarnas behov. Tillit innebär att skapa förtroende och att bygga goda
relationer. Tillit bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och
tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen och dess
invånare, företag och organisationer. Styrningen öppnar upp för dialog – både
inom organisationen och med de som vi finns till för.
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År 2015 antogs den politiska deklarationen Agenda 2030 för hållbar utveckling av
FN:s medlemsstater. De globala målen relaterar till de tre dimensionerna av
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda
2030 består av 17 odelbara globala mål, 169 delmål som sedan behöver brytas ner
till de lokala förutsättningarna i respektive kommun. En grundläggande del i
modellen är att Kommunfullmäktiges grunduppdrag utgår från perspektiven i
Agenda 2030. Vi som samhälle i Alvesta kommun ska tydligt ta vårt ansvar för att
uppnå agendan.
Styrmodellen syftar till att främja ett gemensamt arbetssätt för planering och
uppföljning. En utgångspunkt för styrningen är att vi kan lära oss av det som redan
har hänt. Vi kan, genom att systematiskt – med modernt IT-stöd - analysera
verksamheten och lära av varandra, förbättra kvaliteten och utveckla
verksamheten. Genom ett samordnat och systematiskt arbete med uppföljning,
analys och jämförelser, kan vi skapa en bättre helhetsbild av våra verksamheter
och våra resultat.

Yrkanden
1. Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att det ska vara kommunfullmäktige som ska
besluta om de specifika ägardirektiven för moderbolaget.
3. Per Ribacke (S) yrkar avslag till Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att
kommunfullmäktige har två förslag att ta ställning till; kommunstyrelsens förslag
till beslut och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut, 2020-06-02 § 81
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om styrmodell
Bilaga 1 Styrmodell för styrning och ledning
Arbetsutskottets beslut, 2020-05-12 § 52

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Utvecklingschef
Processansvarig
Ekonomichef
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Kommunfullmäktige
§ 50

Dnr 2020-00047 003

Beslut om ny policy för kommunala styrdokument
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag om policy för kommunala
styrdokument i Alvesta kommunkoncern.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag den 2019-10-15 §
143, i samband med beslut om att ta fram en styrmodell för Alvesta kommun, att
genomföra en översyn och bearbeta kommunkoncernens styrdokument. En avsikt
med översynen är att få en bättre struktur, tydlighet och enkelhet bland de
kommunala styrdokumenten. Ett resultat av detta bör kunna bli färre dokument
och en effektivare politisk styrning där nyckelorden i styrningen "vad, vem och
hur" tydliggörs.
Översynen av styrdokumenten inleddes med en inventering som visade att
kommunen hade ca 150 dokument – en del aktuella och uppdaterade, andra mer
eller mindre bortglömda men med formell giltighet, andra i stort behov av
uppdatering etc. Behov av en policy för styrdokument framkom. Ett grundläggande
beslut av kommunfullmäktige om struktur och begrepp som ska användas i
kommunkoncernen ger förutsättningar för ett planmässigt arbete med att ordna
upp styrdokumenten och aktualisera och koppla de till den styrmodell som ska
gälla. En handlingsplan för det arbetet blir en ”hur-fråga” som kommunchefen
beslutar om. Då förslag på ändringar av styrdokument redovisas förs frågan till
politisk nivå för beslut.
I ett förslag till policy för kommunala styrdokument regleras hur styrdokument ska
benämnas, hanteras och beslutas. Dokumenten är indelade efter syften och om
beslut om dokumenten ska tas av kommunfullmäktige, styrelse/nämnd eller
förvaltning/bolag. Indelningen är:
•

Organiserande styrdokument

•

Normerande styrdokument

•

Aktiverande styrdokument

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 § 82
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12, § 62
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-27
Förslag till policy för kommunala styrdokument, 2020-04-27
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Beslutet skickas till
Kommunchef
Kanslichef

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

22(53)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige
§ 51

Dnr 2020-00096 303

Beslut om revidering av bilaga F och bilaga G i Alvesta
kommuns VA-plan
Beslut
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 VAanläggning utanför verksamhetsområdet blir tydligare och risken för
tidskrävande tvister i framtiden minskar. Detta genom att VAhuvudmannen 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 LTApumpstationer 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 VAplanen antogs 2015. Om föreslagen revidering av bilaga F antas av
kommunfullmäktige bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det inte längre finns
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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
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 59
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
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2019-00355 000

Svar på motion (SD) om ny policy för modersmålsundervisning
Beslut
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
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 60
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
Fredrik Jonsson (-)
Utbildningsnämnden
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Dnr 2019-00357 000

Svar på motion (SD) om att införa klasseniorer som
stödpersonal i skolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 61
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
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Beslutet skickas till
Fredrik Jonsson (-)
Utbildningsnämnden
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Dnr 2019-00366 610

Svar på motion (KD) om fler vuxna på skolgården
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 62
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
Christer Brincner (KD)
Utbildningsnämnden
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Dnr 2019-00329 317

Svar på motion (M) och (KD) om väg- och gatubelysning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att
belysningsförändringar från kommuninnevånare ska tas upp för beslut i
Samhällsbyggnadsnämnden. En variant kan vara att när kommuninnevånare
angående belysningsförändring är oense om beslut från Alvesta kommun ska
ärendet tas upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden..

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

Yrkanden
1. Thomas Öhling (M), Crister Brincner (KD) och Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på
återremiss av ärendet med motiveringen att belysningsförändringar från
kommuninnevånare ska tas upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. En
variant kan vara att när kommuninnevånare angående belysningsförändring är
oense om beslut från Alvesta kommun ska ärendet tas upp för beslut i
Samhällsbyggnadsnämnden.
2. Sven Sunesson (C) och Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att
kommunfullmäktige har två förslag att ta ställning till; Tomas Öhling (M) m.fl.
yrkande om återremiss och Sven Sunessons (C) m.fl. bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Eftersom ett yrkande på återremiss är ett formellt yrkande kommer ordföranden
först att ställa proposition på yrkandet om återremiss för att kommunfullmäktige
ska avgöra om kommunfullmäktige ska behandla ärendet idag eller om
kommunfullmäktige väljer att återremittera ärendet.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige vill återremittera
ärendet. Via acklamation finner ordföranden att kommunfullmäktige inte vill
återremittera ärendet.
Votering begärs.

Votering
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en Ja-röst är en röst på att
ärendet ska avgöras idag och att en Nej-röst är en röst på Öhlings (M) m.fl.
yrkande om återremiss.
Efter genomförd votering finner ordföranden med 24 Ja-röster, 1 Avstår-röst och
24 Nej-röster att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet (se
voteringslistan i bilaga 1 till protokollet).
För att återremittera ärendet krävs det att minst en tredjedel av närvande
ledamöter och tjänstgörnade ersättare röstar för en återemiss (en s.k.
minoritetsåterremiss). I detta fall krävdes det därför minst 17 röster för att
ärendet skulle återremitteras.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 63
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 41
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-02-27
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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
Kommunstyrelsen
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§ 56

Dnr 2019-00471 000

Svar på motion (MP, L och AA) om utbildning av
förtroendevalda i kommunallagens regelverk
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen om utbildning av
förtroendevalda i kommunallagens regelverk i enlighet med
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Anita Thörn von Rosen (MP), Ulf Larsson (L) och Lars-Olof Franzén (AA) har i en
gemensam motion daterad 2019-11-29 föreslagit en utbildning för
förtroendevalda. Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en
utbildning om kommunallagens regelverk avseende förtroendevaldas behörighet
och om hur reglerna skall efterlevas genomförs för alla förtroendevalda i Alvesta
kommun inom första halvåret 2020. Motionärerna hävdar att det finns brister i
kunskap om lagregler och då speciellt kommunallagen. Förslagsställarna föreslår
att kommunen anlitar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för utbildningen.
Kommunen har relativt nyligen anordnat utbildning för samtliga ny- och omvalda
förtroendevalda i början på innevarande mandatperiod:
•

24 jan 2019 en heldag med bred genomgång om lagregler,
beslutsprocesser, revision, relationer mellan olika organ i kommunen m m.

•

7 feb 2019 en halvdag om kommunens övergripande arbete med budget m
m.

•

För ledamöter och suppleanter i kommunens bolag anordnades dessutom

•

8 maj 2019 en heldag om vad styrelsearbete innebär vad gäller roll, ansvar
m m.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att relevanta utbildningar redan har
genomförts om ansvar, befogenheter för förtroendevalda i kommunen så sent
som förra året. Utbildningsdagen den 24 januari tog bland annat upp reglering av
kommunernas uppdrag och organisation i lagstiftning, ansvar och uppgifter,
förtroendevaldas ansvar, rättigheter och skyldigheter, rollerna för förtroendevalda
respektive tjänstemän. Företaget pwc höll i dagen på uppdrag av kommunen.
Den halva utbildningsdagen 7 februari hade fokus på det som är mer specifikt för
Alvesta kommun vad det gäller organisation, mål och budget, ekonomistyrning,
arbetsgivarpolitik m m. Tjänstemän från kommunen ansvarade för dagen.
Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att ge råd och stöd till
förtroendevalda om lagregler men inte bedöma om det eventuellt finns brister i
kunskaper varken hos förtroendevalda i opposition eller majoritet. Förvaltningen
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kan dock konstatera att revisionen för 2019 inte funnit något att anmärka eller
notera varken i revisionsberättelser från auktoriserade revisor eller
lekmannarevisor i de kommunägda bolagen.

Yrkanden
1. Lars-Olof Franzén (AA) och Anita Thörn von Rosen (MP) yrkar bifall till
motionen i sin helhet med den förändringen att utbildningen även kan
genomföras under år 2020.
2. Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att
kommunfullmäktige har två förslag att ta ställning till; Lars-Olof Franzéns (AA) m.fl.
ändringsyrkande och Per Ribackes (S) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 § 90
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 59
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-20
Motion (MP, L och AA) om utbildning av förtroendevalda i kommunallagens
regelverk

Beslutet skickas till
Anita Thörn von Rosen (MP)
Ulf Larsson (L)
Lars-Olof Franzén (AA)
Gruppledare för Alvesta Alternativet
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Dnr 2019-00454 431

Svar på motion (M) om rening av Norra delen av sjön Salen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen med motiveringen att
samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en tydlig plan för arbetet med att rena
Norra salen där det framgår:
1. Vad som krävs för att rena Norra Salen, där Länsstyrelsen kan vara en viktig
part.
2. Kostnadsplan för arbetet
3. Ta fram en möjlig extern finansiering via bidrag och samarbetspartners.
4. Ta fram en tidplan för detta arbete.

Sammanfattning
I en motion som inkom den 15 november 2019 föreslår Tomas Öhling (M) att
etapp 2 av ”fördjupad undersökning av Norra Salen och inledande
åtgärdsplanering (ALcontrol Laboratories 2016-11-28) inleds så att en projektplan
tas fram samt hur finansieringen ska lösas för restaurering av norra delen av sjön
Salen.
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och
behandlade motionen på sin nämnd den 31 mars 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anse motionen som ett vällovligt initiativ
och konstaterar att det behöver fastställas ambitionsnivå, kostnader och tidsplan
innan en projektplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden redogör för att
vattenkvalitén i norra Salen styrs till största delen av tillrinnande vatten, främst
från Lekarydsån och Skaddeån.
Tidigare föreslagna vattenvårdsåtgärder inom nedre delen av Skaddeån möttes
tyvärr av stort motstånd från markägare och arrendatorer, och utan att ha dem
som samarbetspartners kan inte de föreslagna åtgärderna genomföras.
För att komma vidare togs motsvarande arbete ”förutsättningar för
vattenvårdsåtgärder i Lekarydsån och Tväråns nedre delar (Naturvårdscentrum
2018-12-30)” fram. Utifrån den har två av föreslagna våtmarker fått konkreta
planer där tillstånd och finansiering är klara och entreprenörer utsedda. De stora
regnmängderna som kommit sedan förra sommaren har dock fördröjt arbetet.
Vidare har den samordnande recipientkontrollen i Mörrumsån kompletterats med
extra provtagning i Norra Salen, Lekarydsån och Tvärån, detta för att förbättra
planeringsunderlaget och möjligheterna till resultatuppföljning.
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Kommunfullmäktige
Yrkanden

Tomas Öhling (M), Matz Athley (M) och Christer Brincner (KD) yrkar på att
motionssvaret återremitteras med motiveringen att samhällsbyggnadsnämnden
ska ta fram en tydlig plan för arbetet med att rena Norra salen där det framgår:
•

Vad som krävs för att rena Norra Salen, där Länsstyrelsen kan vara en
viktig part.

•

Kostnadsplan för arbetet

•

Ta fram en möjlig extern finansiering via bidrag och
samarbetspartners.

•

Ta fram en tidplan för detta arbete.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att
kommunfullmäktige har två förslag att ta ställning till; Tomas Öhling (M) m.fl.
yrkande om återremiss och kommunstyrelsens förslag till beslut.
Eftersom ett yrkande på återremiss är ett formellt yrkande kommer ordföranden
först att ställa proposition på yrkandet om återremiss för att kommunfullmäktige
ska avgöra om kommunfullmäktige ska behandla ärendet idag eller om
kommunfullmäktige väljer att återremittera ärendet.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige vill återremittera
ärendet. Via acklamation finner ordföranden att kommunfullmäktige vill
återremittera ärendet.
Votering begärs.

Votering
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en Ja-röst är en röst på
Öhlings (M) m.fl. yrkande om återremiss och att en Nej-röst är en röst på att
ärendet ska avgöras idag.
Efter genomförd votering finner ordföranden med 24 Ja-röster, 1 Avstår-röst och
24 Nej-röster att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet (se
voteringslistan i bilaga 1 till protokollet).
För att återremittera ärendet krävs det att minst en tredjedel av närvande
ledamöter och tjänstgörnade ersättare röstar för en återemiss (en s.k.
minoritetsåterremiss). I detta fall krävdes det därför minst 17 röster för att
ärendet skulle återremitteras

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 § 91
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 60
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-30
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23, 2020-03-31
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Fördjupad undersökning och inledande åtgärdsplanering, 2020-03-03
Motion (M) Rening av norra delen av sjön Salen, 2019-11-15

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr 2019-00367 700

Svar på motion (M) om etableringslån istället för
försörjningsstöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Thomas Johnsson (M), Claudia Crowley Sörensson (M), Björn Tisjö (M) , Matz
Athley (M), Helen Gustavsson (M), Tomas Öhling (M), Gunilla Gustafsson (M),
Nilcas Salomonsson (M), Rune Gustavsson (M), Veronika Kobak (M), Christer
Brincner (KD), Britt-Marie Olsson (KD), David Kristiansson (SD), Jens Arnebert (SD),
Nellie Nieminen (SD), Annette Lindström (SD), Yvonne Erlandsson (SD), Robin Berg
(SD) och Ulf Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
I en motion som inkom från Claudia Crowley Sörensson (M) den 23 september år
2019 föreslås det att Alvesta kommun inför etableringslån istället för
försörjningsstöd. Motionären föreslår att kommunen inför etableringslån med
återbetalningsskyldighet för den tid som passerar mellan att LMA ersättning och
etableringslån betalas ut. Etableringslånen ska betalas av under en period på tre
år.
Nämnden för arbete och lärande behandlade motionen på sin nämnd den 22 april
2020 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Förvaltningen för arbete och lärande har i en tjänsteskrivelse och i ett yttrande
redogjort för förvaltningens uppfattning i frågan.
Under tiden den nyanlände har asylsökande har denne rätt till LMA-ersättning,
vilket är en statlig ersättning för asylsökande vilken utbetalas i förskott via
Migrationsverket. När den nyanlände sedan får sitt uppehållstillstånd och
folkbokför sig på en adress har de flesta rätt till en annan statlig ersättning,
etableringsersättning. För att få etableringsersättning krävs att den nyanlände är
inskriven på Arbetsförmedlingen (AF), och har upprättat en etableringsplan. Det
kan ta olika lång tid att få en tid på AF, från ett par veckor till ett par månader.
Under den tiden uppstår ett glapp mellan LMA och etableringsersättning vilket
benämns som glapp 1. Omedelbart efter mötet på AF sätter
etableringsersättningen igång men då den utbetalas i efterskott, en månads
fördröjning, är den enskilde i behov av försörjningsstöd i avvaktan på att
etableringsersättningen betalas ut, vilket benämns som glapp 2.
Några av Sveriges kommuner har infört återkrav på det försörjningsstöd som
betalats ut under glapp 1 och 2 med en återbetalningsplan för den enskilde.
Majoriteten av kommunerna har dock inte detta system.
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Förvaltningen för arbete och lärandes uppfattning är att när det gäller bistånd till
försörjning ger socialtjänstlagen inget utrymme för att ge lån. Under vissa
förutsättningar kan kommunen besluta om bistånd mot återbetalning. Detta
regleras i 9 kapitlet socialtjänstlagen. Enligt huvudregeln är bistånd enligt 4 kapitlet
1 § socialtjänstlagen inte förenat med återbetalningsskyldighet. Vissa undantag
från huvudregeln kan ske, biståndet kan exempelvis återkrävas om det utgör ett
förskott på förmån eller ersättning. Det kan handla om att vänta på en förmån, när
en utbetalning från exempelvis Försäkringskassan är fördröjd.
Kommunen kan göra viss besparing genom att återkräva beviljat försörjningsstöd
men intäkten är också förenad med kostnader. I prop. 1996/97:124 s 93 ff kan
man läsa följande: ”administrativa skäl talar mot ett lånesystem som skulle kräva
en dyrbar återkravsverksamhet som kontinuerligt bevakar och reviderar
betalningsplaner och driver processer för att väcka talan om återkrav i de fall
beviljade lån inte betalas enligt uppgjord plan ”

Yrkanden
1. Claudia Crowley Sörensson (M), Robin Berg (SD),Thomas Johnsson (M) och
Christer Brincner (KD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
2. Sebastian Olsson (S), Lars-Olof Petersson (S), Robert Olesen (S), Björn Nilsson
(V), Frida Christensen (S), Helen Andersson (C), Lavinia Strömberg (S), Edina
Maslac (S) och Anita Thörn von Rosen (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att
kommunfullmäktige har två förslag att ta ställning till; kommunstyrelsens förslag
till beslut och Claudia Crowley Sörenssons (M) m.fl. bifallsyrkande till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Votering begärs.

Votering
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en Ja-röst är en röst på
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och att en Nej-röst är en röst på
Claudia Crowley Sörenssons (M) m.fl. bifallsyrkande till motionen.
Efter genomförd votering finner ordföranden med 24 Ja-röster, 1 Avstår-röst och
24 Nej-röster att kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen (se
voteringslistan i bilaga 1 till protokollet).
Eftersom voteringen utföll på sådant sätt att det blev lika mellan antalet Ja-röster
och Nej-röster blev ordförandens röst utslagsröst.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 § 92
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 61
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-04-24
Beslut från nämnden för arbete och lärande 2020-04-21, § 27
Tjänsteskrivelse från förvaltningen för arbete och lärande 2020-03-17
Yttrande från förvaltningen för arbete och lärande 2020-03-10
Motion (M) om etableringslån istället för försörjningsstöd 2019-09-23

Beslutet skickas till
Claudia Crowley Sörensson (M)
Gruppledare för Moderaterna
Nämnden för arbete och lärande
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Dnr 2020-00156 000

Beslut om ny plan för hantering av extraordinär händelse i
Alvesta kommun 2020-2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna plan för hantering av extraordinär
händelse 2020-2022.

Sammanfattning
Enligt 2 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner för varje
ny mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse om kommunernas arbete med
krisberedskap för perioden 2019-2022 (Dnr MSB 2018-09779; SKL 18/03101).
Enligt överenskommelsen ska planen vara beslutat av lägst kommunchef senast
den 31 december under mandatperiodens första år. Kommunchefen har beslutat
om planen och därmed är kravet uppnått. Enligt Alvesta kommuns reglemente för
krisledningsnämnden 2 §, 1 p. ska planen även underställas kommunfullmäktige
för godkännande.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 § 93
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 64
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-12-12
Förslag till Plan för hantering av extraordinär händelse 2020-2022, 2019-12-12

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunhchef
Utvecklingschef
Säkrehets- och beredskapssamordnare
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Dnr 2018-00097 206

Beslut om revidering av justeringsfaktorn i plan- och
bygglovstaxan samt kart- och mättaxan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra justeringsfaktorn i gällande plan- och
bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa till 1,0.
Den nya taxan föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Sammanfattning
Nämnden för samhällsplanering beredde upp ett ärende innehållande ett förslag
till revidering av justeringsfaktorn i plan- och bygglovstaxan samt kart- och
mättaxan i februari år 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet
på sitt sammanträde den 27 mars 2018. Arbetsutskottet beslutade då att
återremittera ärendet till nämnden med en önskan att nämnden på ett tydligare
sätt skulle motivera avgiftshöjningen på respektive nivå.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade det kompletterade beslutsunderlaget på
sitt sammanträde den 31 mars 2020 och har därefter återkommit med ärendet på
nytt.
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för vissa verksamheter, beslut och uppdrag.
Dessa avgifter i sin tur beläggs med en justeringsfaktor utifrån antalet invånare.
Kommunfullmäktige fastställde 2011-06-15, § 87, plan- och bygglovstaxa inklusive
kart- och mättaxa med en justeringsfaktor på 0,8, då Alvesta kommun hade
invånarantal klart under 20 000 invånare. Då kommunen har passerat 20 000 i
invånarantal under 2017 så ser samhällsbyggnadsnämnden ett behov av att
revidera justeringsfaktorn till 1,0. Detta i sin tur ger en bättre täckningsgrad på
beslut om förhandsbesked, nybyggnadskarta och hussättning enligt
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-03-31, § 19.

Yrkanden
David Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 § 94
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 65
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-31 § 19
Arbetsutskottets beslut om återremiss, 2018-03-27 § 32
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2018-03-02
Beslut från nämnden för samhällsplanering, 2018-02-13 § 6
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2020-00205 000

Beslut om årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för
Samordningsförbundet Värend
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta kommuns del godkänna
årsredovisningen för Samordningsförbundet Värend för 2019
2. Bevilja styrelsen i samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för år 2019.

Jäv
Sebastian Olsson (S), Robert Olesen (S) och Claudia Crowley Sörensson (M) deltar
inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Värend har överlämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2019 till kornmunfullmäktige för beslut. Revisorerna för
Samordningsförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen för
Samordningsförbundet Värend beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 § 97
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 68
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-04-23
Brev till medlemmarna om årsredovisning och revisionsberättelse 2019
Årsredovisning för Samordningsförbundet Värend 2019

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Värend

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 62

2020-06-15

Dnr 2020-00165 003

Beslut om ny förbundsordning för Värends
Räddningstjänstförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa ny förbundsordning för kommunalförbundet Värends
räddningstjänstförbund, under förutsättning att Växjö kommun och
förbundsdirektionen fattar motsvarande beslut .
2. Godkänna avtal om Alvesta och Växjö kommuners samarbete genom
medlemskap i kommunalförbundet Värends räddningstjänstförbund
3. Anta nytt reglemente för förbundsdirektionen i kommunalförbundet
Värends räddningstjänstförbund

Sammanfattning
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som sedan 2002 ansvarar för
räddningstjänsten i Alvesta och Växjö kommuner.
Kommunalförbundet styrs av en politisk direktion bestående av sex ledamöter och
sex ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare är utsedda av respektive kommuns
kommunfullmäktige, ordföranden kommer alltid från Växjö kommun. Direktionen
beslutar om budget, mål och inriktning av verksamheten samt principiella
myndighetsärenden. Centrala styrdokument för kommunalförbundet vad gäller
ändamål, organisation ansvar, budget och ekonomisk styrning är förbundsordning
och reglemente för direktionen.
Ägarna och tillika medlemmarna i förbundet, Alvesta och Växjö kommuner, har
haft en diskussion och analys hur förbundet kan styras tydligare och bli bättre
synkroniserat med kommunernas planerings- och uppföljningsprocesser. Parterna
är nu eniga om att förbundet ska vara underställt Växjö kommuns processer och
riktlinjer för ekonomi, budget, personalfrågor och i övrigt Växjö kommuns olika
policys. Växjö kommun åtar sig särskilt att regelbundet hålla Alvesta kommun
uppdaterad om arbetet med process, budget, ekonomi och motsvarande.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 § 98
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 69
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
Beslut från Värends Räddningstjänst
Förbundsordning
Avtal mellan Alvesta och Växjö kommuner
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-15

Reglemente för förbundsdirektionen
Styrdokument VRTFB 2019

Beslutet skickas till
Värends Räddningstjänstförbund
Växjö kommun

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 63

2020-06-15

Dnr 2020-00226 045

Beslut om kommunal borgen för lån avseende investeringar på
Folkets Hus i Alvesta
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att
utreda och säkerställa att beslutet 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. .

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 och skulder 3,3 mkr.

Yrkanden
1. Thomas Johnsson (M), Claudia Crowley Sörensson (M) och David Kristiansson
(SD) yrkar i första hand avslag på ärendet med motiveringen att ärendet strider
mot 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)
2. I andra hand yrkar Thomas Johnsson (M), Claudia Crowley Sörensson (M) och
David Kristiansson (SD) på återremiss för att utreda och säkerställa att beslutet
inte strider emot kommunallagen, 2 kapitlet Kommunala angelägenheter, 8§
Stöd till andra näringsverksamheter, sista stycket Individuellt inriktat stöd till
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-15

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.
3. Sofie Årdh (S), Lars-Olof Franzén (AA), Lars-Olof Petersson (S) och Helen
Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har tre förslag till beslut att ta
ställning till 1) Thomas Johnssons (M) m.fl. avslagsyrkande på ansökan om
kommunal borgen, 2) Thomas Johnssons (M) m.fl. yrkande om återremiss av
ärendet och 3) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Eftersom ett yrkande på återremiss är ett formellt yrkande kommer ordföranden
först att ställa proposition på yrkandet om återremiss för att kommunfullmäktige
ska avgöra om kommunfullmäktige ska behandla ärendet idag eller om
kommunfullmäktige väljer att återremittera ärendet.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige vill återremittera
ärendet. Via acklamation finner ordföranden att kommunfullmäktige inte vill
återremittera ärendet.
Votering begärs.

Votering
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en Ja-röst är en röst på
Thomas Johnssons (M) m.fl. yrkande om återremiss och att en Nej-röst är en röst
på att ärendet ska avgöras idag.
Efter genomförd votering finner ordföranden med 19 Ja-röster, 1 Avstår-röst och
29 Nej-röster att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet (se
voteringslistan i bilaga 1 till protokollet).
För att återremittera ärendet krävs det att minst en tredjedel av närvande
ledamöter och tjänstgörnade ersättare röstar för en återemiss (en s.k.
minoritetsåterremiss). I detta fall krävdes det därför minst 17 röster för att
ärendet skulle återremitteras.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 § 99
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-05-27
Folkets Hus Årsredovisning för år 2019
Anhållan om kommunal borgen för lån avseende investeringar på Folkets Hus

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 64

2020-06-15

Dnr 2020-00234 000

Anmälan av motion från Annette Lindström (-) om att införa
tjänstemannaansvar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader.

Sammanfattning
Annette Lindström (-) har inkommit med en motion med titeln
"Tjänstemannaansvar på riktigt". I motionen framhåller Lindström (-) att det bland
annat saknas möjligheter till välfungerade ansvarsutkrävande gällande hanteringen
av våra offentliga resurser när det är kommunala tjänstemän som har fattat beslut.
Lindström (-) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag:
1. Att återinföra tjänstemannaansvaret
2. Att införa kommunfullmäktigeansvar ska omfattas av straffansvaret

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 65

2020-06-15

Dnr 2020-00126 000

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
Beslut
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 perioden 2018-01-01 – 2019-12-31 har kommunfullmäktige fattat cirka 21
beslut av uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är totalt 11 av
dessa 21 beslut som har verkställts. Därutöver bedömer förvaltningarna att
ytterligare 8 beslut kommer att verkställas inom kort, men som i samband med
uppföljningen enbart kan bedömas som delvis verkställda.
I samband med denna uppföljningen har vi även kontrollerat huruvida de beslut
som i tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” har verkställts sedan
den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar att 15 av 21 ej
verkställda beslut från år 2016-2017 har verkställts.
Totalt sett har fullmäktige 15 beslut mellan åren 2016-2019 som ännu inte har
blivit verkställda. Av dessa 15 beslut bedömer dock förvaltningarna att 10 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 samtliga dessa tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har
verkställts eller ej.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 § 100
Arbetsutskottets beslut 2020-05-12 § 70
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-04-24
Bilaga 1 – Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

50(53)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-15

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 66

2020-06-15

Dnr 2020-00021 000

Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
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
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 65
Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 42
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-03-23
Lista över obesvarade motioner, 2020-03-23

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 67

2020-06-15

Dnr 2020-00032 000

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning
Följande meddelanden delges till kommunfullmäktige:
1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-05 § 39 om avgift för
laddplatser för elbilar
2. Redovisning av ej verkställda beslut 2020-04-07
3. Granskning av nämndernas hantering av budgetunderskott och hur
kommunstyrelsen hanterat sin uppsiktsplikt, 2020-04-28
4. Granskning av årsredovisning 2019 för Alvesta kommun, 2020-04-28

Bilagor
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-05 § 39 om avgift för laddplatser för
elbilar
Redovisning av ej verkställda beslut 2020-04-07
Granskning av nämndernas hantering av budgetunderskott och hur
kommunstyrelsen hanterat sin uppsiktsplikt, 2020-04-28
Granskning av årsredovisning 2019 för Alvesta kommun, 2020-04-28

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Voteringslista 1/3 för kommunfullmäktiges möte den 15 juni 2020
Ordinarie ledamöter

Parti Närvaro

Tjänstgörande ersättare Närvaro

§ 46
Ja = KS förslag
Nej = Franzéns (AA)

Ja

1. Per Ribacke

S

1

1

2. Frida Christensen

S

1

1

3. Sebastian Ohlsson

S

1

1

4. Edina Maslac

S

1

1

5. Lars-Olof Petersson

S

1

1

6. Anita Lindstedt

S

1

1

7. Robert Olesen

S

1

1

S

1

1

9. Tomas Hedevik

S

1

1

10. Lavinia Strömberg

S

1

1

11. Peter Johansson

S

1

1

12. Sofie Årdh

S

1

1

13. Otto Berglund

S

-

14. Linda Gustavsson

S

1

1

15. Thomas Haraldsson

C

1

1

16. Cristina Haraldsson

C

1

1

17. Heléne Andersson

C

1

1

18. Jonas Engqvist

C

1

1

19. Monica Pihl

C

1

1

20. Sven Sunesson

C

1

1

21. Hans Svensson

V

1

1

22. Björn Nilsson

V

1

1

23. Hanna Evelyndotter

MP

-

24. Thomas Johnsson

M

8. Martina Holmqvist
Lundström

Lisbeth Holmqvist

Anita Thörn von
Rosen

1

Avstår

Nej

1

1

1
1
1

25. Claudia Crowley Sörensson

M

1

1

26. Björn Tisjö

M

1

1

27. Matz Athley

M

1

1

28. Helén Gustavsson

M

29. Tomas Öhling

M

1
1

1
1

30. Gunilla Gustafson

M

1

1

31. Niclas Salomonsson

M

1

1

32. Rune Gustavsson

M

1

1

33. Veronika Kobak

M

1

34. Christer Brincner

KD

1
1

35. Britt-Marie Ohlsson

KD

1

1

L

1

1

37. David Kristiansson

SD

38. Oskar Andersson

SD

1
-

39. Nellie Nieminen

SD

1

40. Anette Lindström

-

1

41. Yvonne Erlandsson

SD

1

1

42. Robin Berg

SD

1

1

43. Ulf Gustafsson

SD

1

1

44. Lars-Olof Franzén

AA

1

1

45. Jan-Erik Svensson

AA

1

1

46. Isabel Barindelli

AA

1

1

47. Flor De Maria Ticeran Vela

AA

-

48. Anders Sandgren

AA

1

49. Hagart Valtersson, ordf

C

1

36. Ulf Larsson

RESULTAT

45

1

1
Jens Arnebert

1

1

1
1

Juan Carlos Moreno

1

1
1
1

4

35

1

13

2

Voteringslista 2/3 för kommunfullmäktiges möte den 15 juni 2020
Ordinarie ledamöter

Parti Närvaro

Tjänstgörande ersättare Närvaro

§ 55

§ 57

Ja = Avgörs idag
Nej = Återremiss

Ja = Återremiss
Nej = Avgörs idag

Ja

Avstår

Nej

Ja

Avstår

Nej

1. Per Ribacke

S

1

1

1

2. Frida Christensen

S

1

1

1

3. Sebastian Ohlsson

S

1

1

1

4. Edina Maslac

S

1

1

1

5. Lars-Olof Petersson

S

1

1

1

6. Anita Lindstedt

S

1

1

1

7. Robert Olesen

S

1

1

1

8. Martina Holmqvist

1
S

1

1

9. Tomas Hedevik

S

1

1

1

10. Lavinia Strömberg

S

1

1

1

11. Peter Johansson

S

1

1

1

12. Sofie Årdh

S

1

1

1

13. Otto Berglund

S

-

1

1

14. Linda Gustavsson

S

1

1

1

15. Thomas Haraldsson

C

1

1

1

16. Cristina Haraldsson

C

-

1

1

17. Heléne Andersson

C

1

1

1

18. Jonas Engqvist

C

1

1

1

19. Monica Pihl

C

1

1

1

20. Sven Sunesson

C

1

1

1

21. Hans Svensson

V

1

1

1

22. Björn Nilsson

V

1

1

1

23. Hanna Evelyndotter

MP

-

24. Thomas Johnsson

M

Lundström

Lisbeth Holmqvist

David Johansson

Anita Thörn von
Rosen

1

1

1

1

1
1

1
3

25. Claudia Crowley Sörensson

M

1

1

1

26. Björn Tisjö

M

1

1

1

27. Matz Athley

M

1

1

1

28. Helén Gustavsson

M

1

1

29. Tomas Öhling

M

1
1

1

1

30. Gunilla Gustafson

M

1

1

1

31. Niclas Salomonsson

M

1

1

1

32. Rune Gustavsson

M

1

1

1

33. Veronika Kobak

M

1

1

34. Christer Brincner

KD

1
1

1

1

35. Britt-Marie Ohlsson

KD

1

1

1

L

1

1

1

37. David Kristiansson

SD

1

1

38. Oskar Andersson

SD

1
-

1

1

39. Nellie Nieminen

SD

1

1

1

40. Anette Lindström

-

1

41. Yvonne Erlandsson

SD

1

1

1

42. Robin Berg

SD

1

1

1

43. Ulf Gustafsson

SD

1

1

1

44. Lars-Olof Franzén

AA

1

1

1

45. Jan-Erik Svensson

AA

1

1

1

46. Isabel Barindelli

AA

1

1

1

47. Flor De Maria Ticeran Vela

AA

-

1

1

48. Anders Sandgren

AA

1

1

1

49. Hagart Valtersson, ordf

C

1

36. Ulf Larsson

RESULTAT

Jens Arnebert

1

1

1

Juan Carlos Moreno

1

1

1
24

1

24

24

1

24

4

Voteringslista 3/3 för kommunfullmäktiges möte den 15 juni 2020
Ordinarie ledamöter

Parti Närvaro

Tjänstgörande ersättare Närvaro

§ 58

§ 63

Ja = Avslå motionen
Nej = Bifalla motionen

Ja

Avstår

Nej

Ja = Återremiss
Nej = Avgöras idag

Ja

Avstår

Nej

1. Per Ribacke

S

1

1

1

2. Frida Christensen

S

1

1

1

3. Sebastian Ohlsson

S

1

1

1

4. Edina Maslac

S

1

1

1

5. Lars-Olof Petersson

S

1

1

1

6. Anita Lindstedt

S

-

1

1

7. Robert Olesen

S

1

1

1

S

1

1

1

9. Tomas Hedevik

S

1

1

1

10. Lavinia Strömberg

S

1

1

1

11. Peter Johansson

S

1

1

1

12. Sofie Årdh

S

1

1

1

13. Otto Berglund

S

-

1

1

14. Linda Gustavsson

S

1

1

1

15. Thomas Haraldsson

C

1

1

1

16. Cristina Haraldsson

C

1

1

1

17. Heléne Andersson

C

1

1

1

18. Jonas Engqvist

C

1

1

1

19. Monica Pihl

C

1

1

1

20. Sven Sunesson

C

1

1

1

21. Hans Svensson

V

1

1

1

22. Björn Nilsson

V

1

1

1

23. Hanna Evelyndotter

MP

-

1

1

24. Thomas Johnsson

M

8. Martina Holmqvist
Lundström

Torbjörn Svensson

Lisbeth Holmqvist

Anita Thörn von
Rosen

1

1

1

1

1
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25. Claudia Crowley Sörensson

M

1

1

1

26. Björn Tisjö

M

1

1

1

27. Matz Athley

M

1

1

1

28. Helén Gustavsson

M

1

1

29. Tomas Öhling

M

1
1

1

1

30. Gunilla Gustafson

M

1

1

1

31. Niclas Salomonsson

M

1

1

1

32. Rune Gustavsson

M

1

1

1

33. Veronika Kobak

M

1

1

34. Christer Brincner

KD

1
1

1

1

35. Britt-Marie Ohlsson

KD

1

1

1

L

1

1

1

37. David Kristiansson

SD

1

1

38. Oskar Andersson

SD

1
-

1

1

39. Nellie Nieminen

SD

1

1

1

40. Anette Lindström

-

1

41. Yvonne Erlandsson

SD

1

1

1

42. Robin Berg

SD

1

1

1

43. Ulf Gustafsson

SD

1

1

1

44. Lars-Olof Franzén

AA

1

1

1

45. Jan-Erik Svensson

AA

1

1

1

46. Isabel Barindelli

AA

1

1

1

47. Flor De Maria Ticeran Vela

AA

-

1

1

48. Anders Sandgren

AA

1

1

1

49. Hagart Valtersson, ordf

C

1

36. Ulf Larsson

RESULTAT

Jens Arnebert

1
1

Juan Carlos Moreno

1

1

1

1
24

1

24

19

1

29
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Alvesta kommunfullmäktiges ärende nr 8 den 15.6 2020
Förslag till beslut
Alvesta Alternativets ledamöter föreslår
att styrelsen för Alvesta Kommunföretag AB ej medges ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret med följande motiveringar:
1. Styrelsen har brutit mot fullmäktiges givna ägardirektiv när det gäller principer för
koncernbidrag och ägartillskott. Man har i stället för att återföra 78 % av bolagens
redovisade resultat behållit hela resultatet om 13,4 miljoner kronor i det egna bolaget
och därefter fördelat 6,3 miljoner kronor till AllboHus AB där flertalet av
styrelseledamöterna också innehar samma roll som i Alvesta Kommunföretag AB.
Några mindre belopp har gått Alvesta Utveckling och BIVA. I praktiken innebär det
att man plundrat Renhållningsbolaget och Energibolagen. Bilaga A § 19 och E.
2. Den 7 maj 2018 skrivs ett nytt avtal mellan Alvesta kommun och Stefan Karlsson nu
som t.f. kommunchef och därefter som samhällsstrateg vilket undanröjer tidigare avtal.
En lön om 90.000 kronor i månaden sätts i det nya avtalet. Den 9.5 2019 attestera VD
Camilla Holmqvist fakturan 14115083 ställd till Alvesta Kommunföretag AB
avseende arvode och personalkostnader för Stefan Karlsson för tiden 1.1 – 31.12 2019.
Beloppet 598 147,20 motsvarar 40% av en lön på 90.000 inkl. personalkostnader. Till
detta skall läggas 25 % moms eftersom bolaget inte är registrerat för moms eftersom
ingen verksamhet bedrivs i bolaget. Inga handlingar som styrker varken anställning
eller belopp finns i beslutsform hos Alvesta Kommunföretag AB. Bilaga B och F
3. Den 13.2 2019 attestera ordföranden Per Ribacke fakturan 14111686 ställd till Alvesta
Kommunföretag AB avseende arvode och personalkostnader för VD Camilla
Holmqvist för tiden 1.1 – 31.12 2019 á kronor 805 837 kronor. Detta motsvarar 40 %
av en lön på 97000 kronor inkl. personalkostnader och 25 % i moms. Inget
anställningsavtal eller beslut om arvode finns i Alvesta Kommunföretag AB. Noterbart
är också att VD Camilla Holmqvist anställdes först den 1.2 2019. Bilaga C
4. Alvesta Kommunföretag AB har genom sitt agerande ökat lönekostnader för bolaget
med 1 242 816,90 + 310 704 i moms som ej är lyftbar då bolaget inte är
momsregistrerat. Dessa kostnader om totalt 1 553 521 kronor är inte protokollförda.
Bilaga B och C
5. Bolaget har ingen budget för sin verksamhet och någon sådan har heller aldrig varit
uppe till diskussion enligt protokollen från 2018, 2019 och 2020.
6. Alvesta Renhållnings AB är i grunden ett renhållningskollektiv där eventuella vinster
skall återinvesteras i verksamheten. Det framgår inte om detta varit möjligt då Alvesta
Kommunföretag AB behållit hela vinsten. Bilaga A § 19.
7. God revisionssed säger att kostnader skall belasta den verksamhet som nyttjar objektet.
Att bolaget skulle nyttja 40 % av kommunchefens och samhällsstrategens tid låter

orimligt med tanke på den verksamhet som beskrivs i ägardirektiven. Där går att
utläsa: ”Övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga
och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Alvesta kommun genom att
utfärda specifika ägardirektiv till dotter bolagen.” Med omvänd ordning åtgår det
enbart 60 % av kommunchefens arbetstid att leda och styra kommunen.
8. Styrelsen i Alvesta Kommunföretag AB har givit order till Utvecklingsbolaget att
genomföra uppgifter som inte hör till deras grannlaga verksamhet och som i grunden
utgör inblandning i en styrelse med egen juridisk person. Styrelsen har vidare initierat
utbetalningar från samma dotterbolag som inte skattemässigt är hänförligt till
näringsverksamhet. Detta innebär att dessa utbetalningar från dotterbolaget skall
återföras vid inkomstbeskattning. Detta innebär en ökad belastning för kommunen
jämfört med direkta bidrag via Kultur & Fritid. Bilaga H.
9. Kommunfullmäktige beslöt den 2018-06-19 att ge Kultur & Fritidsnämnden i uppdrag,
att i samråd med det lokala föreningslivet, vidare utreda möjligheten att inrätta en
aktivitetsplats och lekplats i Moheda. 2019-01-30 § 7 beslutar styrelsen i Alvesta
Kommunföretag AB att uppdra till Alvesta Utveckling AB att lämna ett bidrag på 75
tkr till Moheda Intresseförening för en förstudie av intresse och möjligheter att bygga
en skatepark i Moheda. I Alvesta Utvecklings protokoll från den 2019-03-14 § 9
behandlas uppdraget från Kommunföretag. I protokollet redovisas att
överenskommelse har träffats med föreningen och bidraget betalats ut. Frågan är
varför ett uppdrag från fullmäktige till Kultur & Fritidsnämnden utan någon form av
beslut tagits över av ett kommunalt bolag? Bilaga G, H och I.
Alvesta den 14 juni 2020
Lars-Olof Franzén
Alvesta Alternativet

ALVESTA KOMMUfSIFöRET
Org.nr

AG AB

Styrelseprotokoll

556696-1602

Plats och tid

Beslutande

Kommunhuset,

våning

Frida Christensen,

5 2020-03-02,

ordförande

Per Ribacke
Thomas
Fredrik

Haraldsson
Jonsson

Ej närvarande

Thomas

Johnsson

Tjänstemän

Camilla

Holmqvist,

Paragrafer

2/2020

2020-03-02

16 - 21

Sekreterare
Camilla Holmqvist

usterare
Thomas Haraldsson

VD, sekreterare

kl. 13:00

- 13:05

2020-03-02

öppnande

%16 Sammanträdets
Närvaron

och hälsar ledamöter

styrelsemötet

öppnar

Ordföranden

och övriga närvarande

välkomna.

enligt ovan.

fastställs

E)17 Val av justerare
utsågs Thomas

dagens protokoll

Till att justera

Haraldsson.

E)18 Dagordnin@
till dagordning

Utsänt förslag

2019

E)19 Koncernbidra@

tisdag 25 februari

styrelsemötet

Vid senaste

om Kommunföretags
årsbokslut

och

2019.

innan boksIutsdispositioneri
där de från 2019 nya
och ägartillskott
blev diskuterat.

hanteras

av ränteavdrag

begränsningarna

informerades

med koncernbidrag

upplägg

Alternativa

resultat

preliminära

dotterbolagens

godkänns.

Efter diskussion

tog styrelsen

mars 2020 kl
beslut att @odkänna informationen samt vid extra styrelsemöte måndag 2
13.00,

Styrelsen

av frågan

behandlingen

fortsätta

om koncernbidrag.

att anta nedanstående

beslutade

förslag

till fördelning

av koncernbidrag

för

2019.

Skickade

Koncernbidrag

Allbohhus

7 871 680

AB

Alvesta kommunföretag

Fastighetsföretag

Utveckling

Alvesta

Energi

AB

Alvesta

Energi

Elnät

12 850 586
AB

5 055 880
687 967

Arab

632 980

Summa
Alvesta Energi koncern

%20 Övriza frå@or

Ordförande

avhandlades.

avslutas
avslutade

mötet.

566

6 368 000

AB

Biva

E121 Mötet

13 483

Netto

5 611 886
6 368 000
805

996

5 055 880

-7 794

706

967

-4 367

913

805

Alvesta

Inga övriga frågor

Mottagna

687

996

697 684

g 717

-632 980

27 ogg 093

27 ogg 093

o

18 594 433

6 441 531

-I2 152 902
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Författningssamling
Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda
aktiebolag
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen
Antagen: KF § 66/2018

Ägardirektiv för Alvesta kommunföretag
AB
Kommunfullmäktige utövar ägarstyrning över dotterbolagen genom
Moderbolaget och Moderbolagets verksamhet syftar till att:
-

vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med
dessa om vilka frågor som ska lyftas till kommunfullmäktige för
ställningstagande respektive godkännande

-

övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga
och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Alvesta kommun genom
att utfärda specifika ägardirektiv till dotterbolagen

-

genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag på sikt nå ökad
effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser

-

genom de kommunala bolagens verksamhet bidra till kommunens tillväxt

-

genom de kommunala bolagens verksamheter göra Alvesta till en attraktiv
kommun att bo och verka i samt uppleva

-

uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i
förvaltningsform

-

skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning av löpande
avkastning från kommunens bolag till ägaren Alvesta kommun i form av
utdelning, räntebetalning och liknande ekonomiska transaktioner. Principer för
koncernbidrag och ägartillskott framgår av bilaga.

Moderbolaget ska utöva Alvesta kommuns övergripande ägarroll i förhållande till
av kommunen delägda bolag.
Verksamhetens inriktning
Moderbolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i
kommunala bolag. Moderbolaget ska utgöra Moderbolag i en koncern som omfattar
Alvesta kommuns helägda bolag. Moderbolaget är underordnat ägaren Alvesta kommun
och har att följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen från tid till annan
utfärdade kommunal vision, koncernmål, riktlinjer, direktiv, program och andra
styrdokument under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordningen, tvingande
lag eller annan författning.
Moderbolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I
den rollen ligger att övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens
verksamheter och utöva aktiv ägarstyrning av bolagen i enlighet med detta ägardirektiv
Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag

Författningssamling
Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda
aktiebolag

samt riktlinjer, program och andra styrdokument som ägaren delger Moderbolaget.
Moderbolaget ska se till att de övriga bolagen i koncernen följer av kommunfullmäktige
beslutad kommunal vision och antagna koncernmål samt för respektive bolag utfärdade
ägardirektiv, under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordning, tvingande lag
eller annan författning. Moderbolaget ska ha en löpande kommunikation med
dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår de långsiktiga
målen som fastställts i ägardirektiven. Moderbolaget ska genomföra resultat- och
skattemässiga dispositioner inom Alvesta kommuns bolagskoncern för att optimera
koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning och se
till att de kommunala bolagen aktivt arbetar för en hållbar utveckling i sina
verksamheter.
Ekonomiska och finansiella mål
Moderbolaget ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation. Bolaget
ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med
utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker.
Bolaget ska verka för att koncernens soliditet ska uppgå till minst 10 % i genomsnitt
under de fem senaste åren. Undantag för enskilt år kan beslutas av kommunstyrelsen.
Moderbolaget ska se till att dotterbolagen marknadsvärderas vid behov.

Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag
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Författningssamling
Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda
aktiebolag

Bilaga 1

Principer för koncernbidrag och ägartillskott
Alvesta Kommunföretag AB bildades hösten 2006. Kommunföretag har ingen egen
verksamhet utan har en funktion som den kommunala ägaren av fyra helägda
kommunala bolag. Uppdraget är att samordna och styra dotterbolagen till en helhet för
bästa kommunnytta.
Kostnader i Kommunföretag är vissa omkostnader samt kostnader som är hänförliga
till köpet från kommunen av de helägda kommunala bolagen (räntor på lån och
borgensavgifter). Modellen för att täcka kostnader i moderbolaget och uppnå det krav
på överskott/vinst som kommunstyrelsen ställt om 2,5 prisbasbelopp per år, har
finansierats genom koncernbidrag från dotterbolagen AllboHus Fastighets AB,
Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållning AB samt Alvesta Utveckling AB.
I syfte att utveckla koncernen i ett ytterligare steg i samordning för kommunnytta där
de lokala resurserna tillvaratas på bästa sätt, har en för Alvesta ny modell tagits fram.
Arbetssättet ska gälla från bokslutet 2017. Den föreslagna modellen används ofta i
andra kommunala koncerner.
En förändring är att bilden av dotterbolagens resultaträkningar kommer att se sämre ut,
men den totala ekonomin och balansräkning med soliditet kommer att vara på samma
sätt för dotterbolagen.
Modellen innebär sammanfattningsvis praktiskt tre steg
 Dotterbolagen lämnar som koncernbidrag hela skattemässiga resultatet före
koncerngemensamma dispositioner och skatt till moderbolaget
 Kommunföretag återför 78 procent (resultatet minus de 22 procent bolagen normalt
skulle betalat i skatt) av koncernbidraget som ägartillskott till berört bolag, som
bokar upp tillskottet under fritt eget kapital
 Kommunföretag täcker sina kostnader och får om utrymme finns möjlighet att t ex
lämna ägartillskott, finansiera gemensamma verksamheter/aktiviteter eller lämna
utdelning till kommunen. I de fall erhållna koncernbidrag enligt denna modell inte
räcker för att täcka Kommunföretags egna kostnader eller om det finns andra
särskilda skäl, t ex skattemässiga, kan det bli aktuellt med annan modell med
koncernbidrag från dotterbolagen.
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arb€tsgivarensavrift€rförp€nsionsir!betaLningarsrorhslaperiodmtillochmst201#-}2-31S
dä Stefafl Karlssön avs€r st! avBlutä s£n angtällmimg i Alvesta kommum B€fat€!ringen
omfattasifl€ea¥ävtali€riiglömerevision.Igöngälderiållsk®mp©nsationmedfemb€talda

:eg|eis:e¥ffimar#=#ru:tåvårS;¥?feni#iffäså;.€:år#i#::,&å:#::öåä#å"depg:#in¥¥pä=i
s3mestördagartiilåmpas.

5, Vid egen uppsägnång av mstälining Öch förofldnamd€ gom kommun€hef, €mika VD för
Alv8Sta Kommmf®f6tag AB Ööh vicg VD ror Alv£sta Utvecklrig ÅB samt fflsffiiffing s®m

samh#llsstia{eg, gäller m uppsägning#tid om tre månadfir. m abetsriv"en sägff upp
anstäl}ningm oöh/$1ler förordnande efter dSn ? maj 2018 Öch roFS dän 31 däcember 20å 9,
löp" uppsägningstid£n till cN;h med den S i de€amber 2Ö19,

O.gartiaatisnsnr

Besä*¢sadreö$

Pa©tad"

T€k"

Hsms'ft

Ei#t " farvaltilngen

212800"39

C¢t}ffiblaÅ ]

342 80 Å!vffita

Ö4?2-ls® 00 vx

#ww{@1v3Bi_a.o¥

klk@ffilve#ft.§S

•7ZeH% &

•ffl #ö*#äun

6. St£fan Karlsson ffir ufidsr anställrimgen och firoFdngndståden ågna sig å€ Sgsn bisyssEa
utanffir arbötstidsn. Bisysslm ffl inte rubb& förir®ffld€t ffir Stefam Karisssns arbete ellgr
nägon mnafl afb3tgtag#gs oparfisffl6t i arb8SB* inom Alvestä kommm, ell©r ku" avses
skflda kommtmöns aflseemde.

n3tta aiftäl har uppfättats i tvä exmplar, varav pariema tagit var &i#

Alvestid©n 7 maj, 2018 `

Per Rjbacke
Kommungtyr©igens ordffi#"de

2t2)
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§ämmanträde&pmtcköll
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§vär pä mödbörgar*ärsläg skätöpark i im®hsd&
BeslLÄtsL&ftd®#läg

1`

Pr®fflköål ffäffi k®mmuffistyrfflssffh datg¥ai &©n 5 jHri åöi 8.

2` Pra£oknål ftäH kflmmHHstyreiä#flä #rb#gu#k##, dft{3r&t dgSt } 3
mäj 2Ö18.

3. Tjänsteskriv$1sä ffån k®fflm"åsttåäHggför¥aiffling". däSsfad
äem i maj 2Öi8.
4. ¥ttramd¥ ffån ku]tur" #ch ffitidgflämmdSfig dffitgrä€ dsn l ä april
2$18*

5.

Medbörgärförslftg, d&€sfad den 14jul{ &Ö17`

RE!tiSgär#I§e
Dffl 3 £ SktBbSr å017 bgS`!utads kömffiu#fflllmäErigs ät€ g¢dkä#ffia
behftnfiifig¥n av #gt inko`mma medböFga#öf§läg§i Sffi äm ska€ppark i
M®tiSda. Äffe"dst h&r ggriaffi desE r€mift£rat& ffåffi kSmffiuflsfiffelsen

tiål kujtir- cmh ffitidsnLämnden* Pä kult#ff- öSh ffitid"ämnden§
&aårimanträd© d#n 16 &priå 20ä 8 bg31utädS näffimd£" &t€ fiFffi}&

koxä:a"mfflt*mäktigB be§luta aft ställa ¥ig pösifiv tili Sn fcjrffiati
uträdriifig äv fö¥slags€ ftffi ffit& iffä#& an äkätspa¥k i Mökådä¥
Kciffir¥i"fiÅgdSngs förv &£tnifigän fijreälår att ftri!tur- S£fi

ffitidmämndeft ffir i upffidr&g äff fSftga# utrriä mäjristst£m affi £r"äftä
€n skfftqpark i Möhäda~ Utr®dmäffigm bör skg i säffivg¥¥eam ffi#d dst
¥®kafi& ffir£ffiifig§Iivst föf aft u*¥S#ffia itiä" Sch &© äv©r möjliga

driftslösningar.

BgslHt
KQmmunfirilmäktigg basl utä* aft :
i.

Ställa sig ¥®siti¥ tiLä möö#ÖäEariäörsä®gö€s intgfl{iönsr Ööh gä

kulturm #gh ffi€idsnämndgm i "Fpdräg a#å i äamffid mgd dgt
lok&ia förenir%gsliv€i, vidäti£ u*Sda möj lighe£gn` a# äffä#ä sm
¥kst#pa¥k £ M®hsd&®

Pr#£®k¢llst Ski#ka8 i!ll
K,ultur~ Ö€h ffitädgmämfid®H

Fri{idäichef
Föf$1flgsä{äElaffem

Sitiå

Sammääfiträdäsdätum

4fltsäi

mEEEE

§äffimanträdäsprH€Sköll

!fflflm

2G18€8-j9
K®mffiumfu}lmäk€iäe

RF § 76

K§ 20* 7/372Ög19

S¥ar på m®dbörgafftirslaö ängäendS a« "nyffiä ön ds! ä¥
Bri#Sisvävffi*isffi i M¢h#då tiii äktiviteEtäspi&tä OGh igkpiati±
BSslutiBufltiörl@g
1.

P¥titi3kS£1 fiäm ksmmmsftyH€&ssnS ritårat dsÄ3 5 j"#i 3Öl 8*

2,

Pro*akSj¥ fr#3 k#mmmsäyf©lsäfiä strb¥*8utsköftS datisffit dgm 15
ffiÄj 2$18.

3 ` Tjärigffisffivelsä ffiffi kSmm"riisdmiRggfsrvalffirigsn¢ dRt©rati
4.

dgm } maj 2018.
Me#bcifgarför§åag, dat©gääS d®n £ #Semt¥3`r 2S17*

Rsd®görs!§e
B§ffi 19 dgeemb€r 2Ö 17 b£sl#kd€ k®mmunfillffiäftigs at€ gödkäffi#ä
beh"fflirÅgari av ftSt irikSmna mSdbsrgärffirsiagSg ®m a# ftHväffida §H
öe3 äv Boffs}ötzsv&llön i Mohäda tiil gfl aktivitSt§p¥atii oSh l£kff åats.
Är€"d©t ski#kadss Sill kömmunsäyräls#n för b©rgtinåmg £tå#ffl ägx

måffiadsr. Deffi Z4 j anuari 2S å s remiftsrad£ k®mmtffis*Äsffi ä#sffidg€
tilå kulttff® Ö#h fri%id§nä"dffi fär yft#anri# §#m Sffil® vff&
kömm"styr€l#®# til±mandä Semast d€ffi 2¢ april. Yffiruati€ä har änt€

ånk®flrit.
På'uppdmäavköffiffi"figqffSESsmsörtifförantisfiff
kQmmumS€dningsffirva£ffiingen #git upp äf3fl#©t rir bsr#riffig tiål
ärbet§utgk#ttgt. KQmffiurilsdHiHgsffijrva}ffiågige#i §ffiå Lör si ä #fi§itiv til l

mSdbSfgftf¥ö.rslRg¥t Ech försslår atg kti{tur- ®#h ffitidsnäm#dffin ffir i

:dp*pffi#o:å::å;¥mdåäÄTge&då?å;åå:ffi:öåim#ui;å:Så#ftåffiåfiå:iå#å#ffi
ges ä¥©n ä #ppdFäg at£ ä bäfömdä daiärg Sx6ffip$1vis ¥ä# gållef
"läggrrimg av gn }elq*}#*g¥ äveffi sarrmåri m3d nämndffi fj#
ffirihät£§plaHsring.

äe¥iut
Kcmffimfiillmäktigg bss£utar att:
*.

Stäl}a sig pö.sitiv €iäl m¥dbörgarffirs}aggs ifl£SntiGfler ffik gs kLiLtflF-

ö#k ffitidsnämndgrå i uppdräg ä#x i säämråd mgd dst lökalä
ftörgrtiflgsiiv€tg vidar@ u#ffda möjlåste€£rå att im#tSa effi
&ktiwi£#*Spiats Öch 1Skpiatg i M®k#da. Ku}€ufl G#h ftititisfflämmdgfi

ges äveH i tsppdf&g att å b#Förft de£arg g#emp€1riB vad gällgr
anläggning a¥ €n ]Bkpi#t§B sam¥åda mst nämffldsfi för

sariäll&pjmsringx
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ALVESTA
KOMMUNFöRET
Org.nr 556696-1602

Styrelseprotokoll
2019-01-30

AG AB

Platsochtid

Kornmunhuset,Spånen2019-O1-30,kl.09:OO-10:15

Beslutande

Per Ribacke,

Haraldsson

Thomas

Johnsson

Rose-Marie
Frida

Tjänstemän

Larsson

Christensen,

Camilla
Kjell

tjänstgörande

Holmqvist,

Rosenlöf,

Thomas

Paragrafer

ordförande

Thomas

Ottosson

VD

vVD,

sekreterare

VD,

1-8

Sekreterare

Rosenlöf:
,/7
Ord'förande

Justerare

suppleant

AllboHus,

{S,4

1/2019

e3 I Närvaro
Ordföranden
öppnar
Förslag

till

styrelsemötet

dagordning

och hälsar ledamöter

och tjänstemän

välkomna.

godkänns.

fi 2 Val av justerare
Till

att justera

dagens protokoll

utsågs Thomas

Johnsson.

@3 Beslut om firmateckninq
Beslut

om firmateckning

behöver

ändras efter att ny VD tillträtt

från 24 januari

2019.
Styrelsen

beslutade

gemensamt,
Rosenlöf

av Per Ribacke,

två i förening.

ensam teckna

q4

Dotterbolaget

firma

Allbohus

(etapp 1) förläggs
ingrepp

I samband
AllboHus

Holmqvist

äger dessutom

till

rätt att

av ett
i Alvesta.

från de avtal som är upphandlade

lägenheter

och för att bolagets
uppgår

till

ca 30 stycken.
området,

via

skall kunna
Huset

för att göra

utemiljön.

av etapp 1 kommer

ytterligare

eller Kjell

en nybyggnation

i den östra delen av det detaljplanerade

för lägenheterna.
avropa

Camilla
direktör

Sköldstavägen/Stenlyckegatan

skall bli acceptabel,

i den nuvarande

med byggande

marknaden

fram ett förslag

Antalet

av styrelsen

förvaltningsåtgärder.

att ske via ett avrop

för att prisnivån

förutom

Björklövet

på Björklövet,

få igång en snabb byggstart.
minst

Johnsson,

verkställande

i löpande

har tagit

planeras

Detta

skall tecknas,

av flerbostadshus,

på fem våningar

Byggnationen

firma

Thomas

Bolagets

bolagets

Nybyqgnation

hyreshus
SKL.

att bolagets

Om efterfrågan

AllboHus

följa

på bostäderna

ett hus (etapp 2) via avtalet

intresset

på

i området

är stort, kan

som då förläggs

i den

västra delen av området.
Eftersom

den föreslagna

etapp behöver
Styrelsen

frågan

beslutade

kommunfullmäktige
Björklövet

investeringen

föras vidare

att rekommendera
att godkänna

att hamna på över 30 mkr per
och fullmäktige.

kornmunstyrelsen

att AllboHus

etapp 1, samt att om intresset

en investering

kornmer

till kommunstyrelse

påbörjar

för lägenheterna

och
en investering

projekt

är stort, även godkäru'ia

av etapp 2.

"';;?3, l)ub G.')

q

5 Ekonomisk

Kjell

rapport

Rosenlöf,

vVD,

dotterbolagen

informerar

jämfört

om indikativa

med prognoser

ekonomiska

resultat

från delårsrapporten

Delårsrapport

2018

prel resultat

2018

+15,5

+17,5

A Energikoncern

+15,5

+19,5

+9,7

+12,0

+6,0

+7,2

energibolaget

dito elnätbolaget

+0,8

dito BIVA
Alvesta

Renhållning

Alvesta

Utveckling

Vidare

+0,4
-0,7

rapporterades

lånebeloppet
halverad

för

per augusti:

AllboHus
varav

(mkr)

att ett av Komrnunföretags

31 rnkr ha varit

bundet

ifem

två lån lagts om från att med

år till att bli bundet

iåtta

år, men till

årsränta.

Styrelsen

beslutade

att godkänna

informationen

@6 Mötesdaqar 2019
Styrelsen

beslutade

behandling

av bland

att nästa möte med styrelsen

blir

annat årsredovisning.

beslutades

tillträdande

ordföranden

komrnande

sammanträden

Frida

Vidare

Christensen

e m 9 april

får uppdraget

2019 för

att från årsstämrnan

att planera

för

2019 med Kornmunföretag.

@7 Förstudie samhällsinvestering
Ordföranden

informerar

att ordna lekplatser
varit

om förslag

och skatepark

som lämnats
i Moheda.

och diskussioner

Intresseföreningen

som förts om
i Moheda

har

drivande.

Ett sätt att komma
byggande

vidare

av en skatepark

att genomföra

en förstudie.

part att utreda

frågan

i att undersöka
och vilka

vidare.

om vilka

tekniska

och ekonomiska

Intresseföreningen
En förstudie

stöd som kan finnas

Moheda

ligger

i linje

krav

bedöms

för

som ställs,

är

vara en lämplig

med sarnhällsinvestering

för komrnunutveckling.
Styrelsen

beslutade

på 75 tkr till

Moheda

möjligheter

att bygga

q

fråqor

8 Övriga

Då inga övriga

frågor

att uppdra

till Alvesta

Intresseförening
en skatepark

förelåg

Utveckling

för en förstudie

AB

att lämna

av intresse

ett bidrag

och

i Moheda.

förklarade

ordföranden

sammanträdet

avslutat.

"'i'7,b-\
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ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 1/2019
2019-03-14

Plats o tid

Sjöborgens restaurang, Moheda och kommunhuset, Alvesta, 2019-03-14,
kl 13.00 – 15.00

Beslutande

Roland Axelzon, ordförande
Claudia Crowley Sörensson
Per-Anders Nordahl
Peter Johansson
Anders Sandgren

Övriga närvarande

Peter Comstedt, M&P på Sjöborgen, § 1

Tjänstemän

Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Miriam Sjödén-Fransson, ekonomichef
Marie Glanzén, controller

Paragrafer

1 - 14

Sekreterare

……………………………………..
Kjell Rosenlöf

Ordförande

……………………………………..

Roland Axelzon

Justerare

……………………………………..

Anders Sandgren

2
ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 1/2019
2019-03-14

§ 1 Information om M&P på Sjöborgen, Moheda
Inför avslut av innevarande mandatperiod för nuvarande styrelse får styrelsen en
guidning av Peter Comstedt om restaurangen och företaget P&B Sjöborgen samt
avslutande lunch.

§ 2 Sammanträdets öppnande
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter och tjänstemän
välkomna.

§ 3 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Sandgren.

§ 4 Dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

§ 5 Föregående protokoll
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 6 december 2018 anmäldes och
lades till handlingarna.

§ 6 Information från ordförande och VD
Ordföranden lämnar information om följande
▪ 17.1 inställt styrelsemöte
▪ 22.1 Företagarnas medlemsmöte (info om Framtidsdagen 2019)
▪ 30.1 möte med Wexnet om bredband i Blädinge
VD rapporterar om
▪ Statistik över omlastningar 2018 vid omlastningsterminalen och kommunens
kombiterminal samt Alwex byggnation av ett till lagertält
▪ Transportstyrelsen har lämnat nytt säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare
av sidospår, som gäller fem år
▪ Det statliga bolaget Terracoms koncept Air2fibre har sålts till bolaget BlueCom
▪ Regionens planer på upphandling av bredband för att bygga bort vita fläckar
har ”parkerats” i avvaktan på samordning av strategi för länen i södra Sverige

§ 7 Studie om multimodala terminalers framtid
VD rapporterar om den pågående studien av NetPort Sciensce Park om
multimodala terminalers framtid.
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

3
ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 1/2019
2019-03-14

§ 8 Framtidsdagen 2 april
VD informerar om planeringsläget inför Framtidsdagen 2 april. Nio organisationer
är medarrangörer detta året och lämnar ekonomiskt stöd till arrangemanget.
Programmet bedöms av flera vara intressant och anmälningar strömmar in
löpande.
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 9 Stöd till förstudie av skatepark i Moheda
Bolaget har fått i uppdrag av ägaren Alvesta Kommunföretag att som en del av en
samhällsinvestering lämna stöd med 75 tkr till Moheda Intresseförening för en
förstudie av en skatepark i Moheda. Överenskommelse har träffats med
föreningen och bidraget har betalats ut.

§ 10 Årsredovisning 2018
Förslag till årsredovisning för år 2018 redovisas vid styrelsemötet. Driftresultatet
är en förlust på 732 tkr, vilket i huvudsak beror på underskott på fastigheten
Lillsjön 3 (omlastningsterminalen). Årets resultat blev dock enbart minus 10 tkr
tack vare mottaget koncernbidrag.
Styrelsen beslutade
1. Godkänna årsredovisning 2018
2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 8 816 054 kr.
3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2018 stämmer med
bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget

§ 11 Budget 2019
Förslag till budget 2019 redovisas. Budgeten visar på ett minusresultat på 2 243
tkr framförallt beroende på uppdrag av ägaren att lämna bidrag (1 300 tkr till
utvecklingsprojekt med luftburet bredband och 75 tkr till förstudie av skatepark i
Moheda) samt kalkylerat driftunderskott för fastigheten Lillsjön 3
(omlastningsterminalen).
Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2019.
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ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 1/2019
2019-03-14

§ 12 Behörighet i internetbanken
Controller Marie Glanzén har fått Miriam Sjödén-Franssons uppdrag att sköta
ekonomiadministration åt Alvesta Utveckling. Ett beslut om behörighet behöver
därför fattas.
Styrelsen beslutade att utse Marie Glanzén till företagsanvändare för Alvesta
Utveckling AB i Swedbanks internetbank företag. Marie Glanzén får fullmakt att
verkställa betalningar och beordra andra uppdrag, enligt behörigheten ”Två i
förening”, tillsammans med annan företagsanvändare på Alvesta Utveckling AB.

§ 13 Kommande sammanträde
Nästa möte med styrelsen (preliminärt – den nya styrelsen kan välja annan tid
efter årsstämman) blir onsdag den 14 maj kl 13.00.

§ 14 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade mötet och tackar ledamöter och tjänstemän för gott och
trevligt samarbete under mandatperioden.

