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Kommunfullmäktiges protokoll 
  

Plats och tid Thalia, Folkets Hus, Alvesta, tisdagen den 24 november 2020 kl 14:00-19:00 
Mötet hölls på distans via Microsoft Teams. Fullmäktiges presidium ledde mötet från Thalia 
medan övriga ledamöter deltog i mötet via Microsoft Teams.  

Paragrafer §§ 120-142 
Mötet ajournerades under § 126 kl. 14:20-15:06. 
Mötet ajournerades under § 126 kl. 15:20-15:35. 

Beslutande Se sida 3 för närvarolista.  

Övriga närvarande Se sida 3 för närvarolista.  

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Den 1 december 2020 klockan 08:00 på våning 5 i kommunhuset, Centralplan 1, 342 80 Alvesta 
Utsedda att justera: Claudia Crowley Sörensson (M) och Helén Andersson (C) 
Utsedda att vara ersättare för ovan justerare: Björn Tisjö (M) och David Johansson (C) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
  

 Sandra Mowide  

 Ordförande 
  

 Hagart Valtersson (C)  

 Justerare 
  

 Claudia Crowley Sörensson (M)                  Helén Andersson (C)  
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Anslagsbevis för kommunfullmäktiges möte 2020-11-24  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis.    

  

Sammanträdesdatum 2020-11-24 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-03 Datum då anslaget tas ned 2020-12-25 

Tid för överklagande 2020-12-04 - 2020-12-24 

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

Underskrift 
  

 Sandra Mowide  
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Närvarolista 
Beslutande Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Edina Maslac (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Anita Lindstedt (S) 
Robert Olesen (S) 
Martina Holmkvist Lundström (S) 
Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande 
Lavinia Strömberg (S) 
Peter Johansson (S) 
Sofie Årdh (S) 
Otto Berglund (S) 
Linda Gustavsson (S) 
Thomas Haraldsson (C) 
Nina Rydström (C) ersätter Cristina Haraldsson (C) 
Hagart Valtersson (C), Ordförande 
Heléne Andersson (C) 
David Johansson (C) ersätter 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) 
Björn Tisjö (M) 
Matz Athley (M) 
Helén Gustavsson (M) 
Tomas Öhling (M) 
Gunilla Gustafson (M) 
John-Erik Pettersson (M) ersätter Niclas Salomonsson (M) 
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
Veronika Kobak (M) 
Christer Brincner (KD) 
Karl-Johan Kronström (KD) ersätter Britt-Marie Olsson (KD) 
Tim Kamfjord-Karlsson (L) ersätter Ulf Larsson (L) 
David Kristiansson (SD) 
Oskar Andersson (SD) 
Nellie Nieminen (SD) 
Annette Lindström (-) 
Jens Arnebert (SD) ersätter Yvonne Erlandsson (SD) §§ 120-126 
Yvonne Erlandsson (SD) §§ 127-142 
Robin Berg (SD) 
Ulf Gustafsson (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Jan Franzén (AA) ersätter Isabel Barindelli (AA) 
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) ersätter Flor de Maria Ticeran Vela (AA) 
Anders Sandgren (AA) 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
4(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

  

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Sandra Mowide, kommunsekreterare 
Therese Löfqvist, tillträdande kommunsekreterare 
Johnny Lundberg, förtroendevald revisor § 125 
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§ 120 Dnr 31374  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer närvaron.  

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunfullmäktige inleder sammanträdet med 40 ledamöter och 9 tjänstgörande 
ersättare. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande 
antecknas på sida 3 i protokollet. 

Efter att kommunfullmäktige hade behandlat färdigt § 126 trädde en ledamot in i 
mötet och dess tjänstgörande ersättare trädde därmed ur sin tjänstgöring i 
sammanträdet. Från och med § 127 sammanträdde kommunfullmäktige med 41 
ledamöter och 8 tjänstgörande ersättare.  
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§ 121 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 Claudia Crowley Sörensson 
(M) och Helén Andersson (C) som justerare samt Björn Tisjö (M) och David 
Johansson (C) som ersättare för justerarna av protokollet. 

Justeringen äger rum tisdagen den 1 december 2020 klockan 08:00 på femte 
våningen i kommunhuset.  
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§ 122 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 4 i protokollet).  
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§ 123 Dnr 2020-00010 000 

 

Information från ordföranden 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.   

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om pågående/aktuella ärenden i 
kommunen. Kommunfullmäktige informeras bland annat om vad ledamöterna bör 
tänka på med anledning av att mötet är digitalt. Ledamöterna bör bland annat 
tänka på att: 

• Kameran för varje ledamot ska vara påslagen och att mikrofonen och ljudet 
ska vara avstängt under tiden dem inte pratar.  

• Ledamöterna begär ordet och begär replik genom att skriva detta i chatten 
i Teams.   
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§ 124 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. 

Vid dagens sammanträde ställs ingen fråga från allmänheten.  
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§ 125 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 Johnny Lundberg, kommunrevisor, 
kommunfullmäktige om att revisionen kommer att påbörja en grundläggande 
gransking av samtliga nämnder och styrelse. Revisionen har också beställt en 
utbildning kring lekmannarevision.  
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§ 126 Dnr 2020-00358 041 

 

Beslut om Mål och budget 2021 med plan 2022-2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Alliansens förslag till Mål och Budget 
för 2021 och tillhörande att-satser enligt nedan: 
 

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

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

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

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

 

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

 
Drift, netto Budget  Budget  Plan Plan 
(mnkr) 2020* 2021* 2022 2023 
Kommunstyrelsen** 72,6 73,9 73,6 73,6 
Kultur och fritidsnämnden 52,1 52,1 51,6 51,6 
Utbildningsnämnden 463,2 461,8 461,8 461,8 
Nämnden för arbete och lärande 218,2 215,7 215,7 215,7 
Omsorgsnämnden 343,7 356,8 356,8 356,8 
Samhällsbyggnadsnämnden 50,5 50,5 49,5 49,5 
Nämnden för myndighetsutövning 0,2 0,2 0,2 0,2 
S:a nettokostnader nämnder 1 200,6 1 211,1 1 209,3 1 209,3 
Gemensam finansiering 1 212,6 1 237,4 1 222,7 1 223,0 
Årets resultat 12,0 26,3 13,4 13,7 

 
 

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

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

Mål och Budget, som uppgår totalt till 119 miljoner kronor för år 2021. 
Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt över 10 miljoner 
kronor och därutöver medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda 
investeringsprojekt understigande 10 miljoner kronor, eller om 
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investeringsprojektet finns specificerat som en central strategisk 
investering i Mål och budget 2021. 
 
Finansieringsgraden uppgår till 50% i investeringsbudgeten för år 2021. 
Om planerade investeringar för 2020 blir senarelagda kan 
finansieringsgraden tillfälligt understiga 50%.  
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan 
nämnder under år 2021. 

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

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

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

verksamheten enligt Mål och Budget. 
 

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

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

 
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2021 omsätta lån alternativt ta 

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

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

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

års driftbudgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär.  
 

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

Reservation 
 Per Ribacke (S), Frida Christensen (S), Sebastian Olsson (S), Edina Maslac (S), Lars-
Olof Petersson (S), Anita Lindstedt (S), Robert Olesen (S), Martina Holmqvist 
Lundström (S), Tomas Hedevik (S), Lavinia Strömberg (S), Peter Johansson (S), Sofie 
Årdh (S), Otto Berglund (S), Linda Gustavsson (S), Thomas Haraldsson (C), Nina 
Rydström (C), Heléne Andersson (C), David Johansson (C), Monica Pihl (C), Sven 
Sunesson (C), Hagart Valtersson (C), Hans Svensson (V) och Björn Nilsson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Avstår 
Anita Thörn von Rosen (MP) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 
Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska 
inriktningar. Till kommunens vision ”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt- 
integrerar lokalt boende med globala möjligheter” finns tre politiska riktningar och 
fyra fokusområden med därtill kopplade kommunfullmäktigemål som konkretiserar 
kommunens ambitioner för en god ekonomisk hushållning. 

Budgeten innehåller såväl satsningar på verksamheterna som fortsatt fokus på 
kommunens investeringsbehov. Budgeten lyfter också fram flera viktiga uppdrag 
som skall prioriteras för att förbättra och utveckla hela kommunkoncernen. 

Yrkanden 
1. Per Ribacke (S),Thomas Haraldsson (C), Hans Svensson (V), Frida Christensen 

(S), Lars-Olof Petersson (S), Sofie Årdh (S), Lavinia Strömberg (S), Sebastian 
Olsson (S), Sven Sunesson (C), Nina Rydström (C) och Helen Andersson (C)  
yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets 
budgetförslag tillsammans med ett tilläggsyrkande om att de föreslagna att-
satserna kompletteras med följande två punkter: 

Bolag, miljoner kr Borgensramar Kredit koncernkonto
behov 2021 behov 2021

Allbohus 1 280,0 30,0
Alvesta Energi 100,0 10,0
Alvesta Elnät 58,0 5,0
Biva Bredband 22,0 1,0
Alvesta Renhållning 0,0 0,3
Alvesta Utveckling 10,0 3,0
Alvesta Kommunföretag 66,0 6,0
Huseby 0,0 1,0
Summa 1 536,0 56,3
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14. Att under 2021 ge ett extra ramtillskott om 300 tkr till Kultur och 
fritidsnämnden för att hantera föreningarnas effekter av Covid-19. 
Detta finansieras av medel från kontot för övriga strategiska 
åtgärder. 
 
15. Att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att hitta en långsiktig 
bidragsform för Folkets hus föreningen i Alvesta.  
 

2. Thomas Johnsson (M), Christer Brincner (KD), Tim Kamfjord-Karlsson (L), 
Claudia Crowley Sörensson (M), Tomas Öhling (M) och Gunilla Gustafsson (M) 
yrkar bifall till Alliansens budgetförslag med tillhörande att-satser.  

3. Robin Berg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.  

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

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att 
kommunfullmäktige har fyra budgetar att ta ställning till samt ett tilläggsyrkande till 
budgetförslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet (se 
yrkanden ovan).  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige kan godkänna att 
ordföranden hanterar Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets 
budgetförslag med tillhörande tilläggsyrkande som ett enda budgetförslag i 
propositionsordningen. Via acklamation finner ordföranden att kommunfullmäktige 
har godkänt den ordningen.  

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

Ordföranden ställer de fyra budgetarna mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige har beslutat att bifalla Socialdemokraternas, Centerpartiets och 
Vänsterpartiets budgetförslag. 

Votering begärs. 

Votering 
Ordföranden utser Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets 
budgetförslag som huvudförslag.  

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

Votering begärs. 

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

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

Ordföranden insruerar därefter kommunfullmäktige om att en Ja-röst är en röst på 
Alliansens budget och att en Nej-röst är en röst på Sverigedemokraternas budget.  

§ 126 Omröstning för att utse motförslag till 
huvudförslaget 

Ja = Alliansens budget 
Nej = Sverigedemokraternas budget 
 Ja Nej Avstår 

1.   Per Ribacke (S)   X 

2.   Frida Christensen (S)   X 

3.   Sebastian Ohlsson (S)   X 

4.   Edina Maslac (S)   X 

5.   Lars-Olof Petersson (S)   X 

6.   Anita Lindstedt (S)   X 

7.   Robert Olesen (S)   X 

8.   Martina Holmqvist Lundström (S)   X 

9.   Tomas Hedevik (S)   X 

10. Lavinia Strömberg (S)   X 

11. Peter Johansson (S)   X 

12. Sofie Årdh (S)   X 

13. Otto Berglund (S)   X 

14. Linda Gustavsson (S)   X 

15. Thomas Haraldsson (C)   X 

16. Nina Rydström (C) som ersätter 
Cristina Haraldsson (C) 

  X 

17. Heléne Andersson (C)   X 

18. David Johansson (C) som ersätter 
Jonas Engqvist (C) 

  X 

19. Monica Pihl (C)   X 

20. Sven Sunesson (C)   X 

21. Hans Svensson (V)   X 

22. Björn Nilsson (V)   X 

23. Anita Thörn von Rosen (MP) som 
ersätter Hanna Evelyndotter (MP) 

  X 

24. Thomas Johnsson (M) X   

25. Claudia Crowley Sörensson (M) X   

26. Björn Tisjö (M) X   

27. Matz Athley (M) X   

28. Helén Gustavsson (M) X   

29. Tomas Öhling (M) X   

30. Gunilla Gustafson (M) X   

31. John-Erik Pettersson (M) som 
ersätter Niclas Salomonsson (M) 

X   
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32. Rune Gustavsson (M) X   

33. Veronika Kobak (M) X   

34. Christer Brincner (KD) X   

35. Karl-Johan Kronström (KD) som 
ersätter Britt-Marie Ohlsson 

X   

36. Tim Kamfjord-Karlsson (L) Ulf 
Larsson (L) 

X   

37. David Kristiansson (SD)  x  

38. Oskar Andersson (SD)  X  

39. Nellie Nieminen (SD)  X  

40. Anette Lindström (-)   X 

41. Jens Arnebert (SD) som ersätter 
Yvonne Erlandsson (SD) 

 X  

42. Robin Berg (SD)  X  

43. Ulf Gustafsson (SD)  X  

44. Lars-Olof Franzén (AA)   X 

45. Jan-Erik Svensson (AA)   X 

46. Jan Franzén (AA) som ersätter 
Isabel Barindelli (AA) 

  X 

47. Juan Carlos Moreno (AA) som 
ersätter Flor De Maria Ticeran Vela 
(AA) 

  X 

48. Anders Sandgren (AA)   X 

49. Hagart Valtersson (C), ordf   X 

Totalt 13  6 30 

 

Efter genomförd votering finner ordföranden med 13 Ja-röster, 6 Nej-röster och 30 
Avstår-röster, att kommunfullmäktige har beslutat att utse Alliansens budgetförslag 
som motförslag till huvudförslaget.  

Ordföranden instruerar därefter kommunfullmäktige om att en Ja-röst är en röst på 
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag och att en 
Nej-röst är en röst på Alliansens budgetförslag.  

§ 126 Omröstning om vilken budget som ska bifallas 

Ja = Socialdemokraternas, Centerpartiets och 
Vänsterpartiets budget 
Nej = Alliansens budget 
 Ja Nej Avstår 

1.   Per Ribacke (S) X   

2.   Frida Christensen (S) X   

3.   Sebastian Ohlsson (S) X   

4.   Edina Maslac (S) X   

5.   Lars-Olof Petersson (S) X   

6.   Anita Lindstedt (S) X   

7.   Robert Olesen (S) X   

8.   Martina Holmqvist Lundström (S) X   
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9.   Tomas Hedevik (S) X   

10. Lavinia Strömberg (S) X   

11. Peter Johansson (S) X   

12. Sofie Årdh (S) X   

13. Otto Berglund (S) X   

14. Linda Gustavsson (S) X   

15. Thomas Haraldsson (C) X   

16. Nina Rydström (C) som ersätter 
Cristina Haraldsson (C) 

X   

17. Heléne Andersson (C) X   

18. David Johansson (C) som ersätter 
Jonas Engqvist (C) 

X   

19. Monica Pihl (C) X   

20. Sven Sunesson (C) X   

21. Hans Svensson (V) X   

22. Björn Nilsson (V) X   

23. Anita Thörn von Rosen (MP) som 
ersätter Hanna Evelyndotter (MP) 

  X 

24. Thomas Johnsson (M)  X  

25. Claudia Crowley Sörensson (M)  X  

26. Björn Tisjö (M)  X  

27. Matz Athley (M)  X  

28. Helén Gustavsson (M)  X  

29. Tomas Öhling (M)  X  

30. Gunilla Gustafson (M)  X  

31. John-Erik Pettersson (M) som 
ersätter Niclas Salomonsson (M) 

 X  

32. Rune Gustavsson (M)  X  

33. Veronika Kobak (M)  X  

34. Christer Brincner (KD)  X  

35. Karl-Johan Kronström (KD) som 
ersätter Britt-Marie Ohlsson 

 X  

36. Tim Kamfjord-Karlsson (L) Ulf 
Larsson (L) 

 X  

37. David Kristiansson (SD)  X  

38. Oskar Andersson (SD)  X  

39. Nellie Nieminen (SD)  X  

40. Anette Lindström (-)  X  

41. Jens Arnebert (SD) som ersätter 
Yvonne Erlandsson (SD) 

 X  

42. Robin Berg (SD)  X  

43. Ulf Gustafsson (SD)  X  

44. Lars-Olof Franzén (AA)  X  

45. Jan-Erik Svensson (AA)  X  

46. Jan Franzén (AA) som ersätter 
Isabel Barindelli (AA) 

 X  
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47. Juan Carlos Moreno (AA) som 
ersätter Flor De Maria Ticeran Vela 
(AA) 

 X  

48. Anders Sandgren (AA)  X  

49. Hagart Valtersson (C), ordf X   

Totalt 23 25 1 

 

Efter genomförd votering finner ordföranden med 23 Ja-röster, 25-Nej röster och 1-
Avstår röst att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla Alliansens budget som 
budget för år 2021.    

Bilagor 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-10 § 166 

Skrivelse med förslag på att-satser tillhörande Alliansens förslag till Budget 2021 för 
Alvesta kommun 

Alliansens förslag till Budget 2021 för Alvesta kommun 

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

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

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

Sverigedemokraternas (SD) förslag till budget 2021 för Alvesta kommun 

Arbetsutskottets protokoll 2020-10-27 § 122    

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Kommunrevisionen 
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§ 127 Dnr 2020-00390 346 

 

Beslut om VA-taxa för år 2021 

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

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

Yrkanden 
David Johansson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget.    

Bilagor 
Arbetsutskottes beslut 2020-10-27 § 129 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 2020-10-27  § 80 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslag till VA-taxa 2021 

VA-plan 

Bilaga 1 - Statistik för avgiftsnivåer 2020 och beräknade anläggningsavgift vid 
höjning 

Bilaga 2 - Diagram över anläggnings- och brukningsavgift för typhus A och B 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomichef 
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§ 128 Dnr 2020-00363 356 

 

Beslut om Renhållningstaxa för hushållsavfall och slam år 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till höjd renhållningstaxa för 
hushållsavfall och slamtömning 2021.  

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

Yrkanden 
1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå en 

höjning av taxan.   

Beslutsgång 
 Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att det finns två 
förslag att ta ställning till, kommunstyrelsens beslutsförslag samt Lars-Olof Franzéns 
(AA) avslagsyrkande.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.   

Bilagor 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-10 § 170 

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2020-10-27 § 128 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om renhållningstaxa för 
hushållsavfall och slam  

Styrelseprotokoll från ARAB 2020-10-14 

Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall och slam 2021  

Taxa för slamtömning 2021, 2020-10-19 
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Renhållningstaxa 2021, 2020-10-19 

Renhållningstaxor 2019. 2020 och 2021    

Beslutet skickas till 
Alvesta Renhållning AB 
Ekonomichef 
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§ 129 Dnr 2019-00478 003 

 

Beslut om Tillgänglighetsplan för 2020-2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Anta tillgänglighetsplan för Alvesta kommun 2020 – 2023 

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

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

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

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

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

Yrkanden 
1. Helen Gustavsson (M) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen att 

tillgänglighetsplanen bör kompletteras med tidsperioder för de olika 
delområden, konkreta arbetsmetoder och tydliga mätbara mål. Så att vi ger 
verksamheterna bästa möjliga förutsättningar att lyckas. 

2. Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     
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Beslutsgång 
 Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att det finns två 
förslag till beslut att ta ställning till, Helen Gustavssons (M) återremissyrkande och 
Thomas Haraldssons (C) bifallsyrkande.  

Eftersom ett återremissyrkande är ett formellt yrkande måste ordföranden 
behandla detta yrkande före alla andra yrkanden.  

Ordföranden frågar därför kommunfullmäktige om kommunfullmäktige vill avgöra 
ärendet idag eller om kommunfullmäktige vill återremittera ärendet i enlighet med 
Helen Gustavssons (M) återremissyrkande. Via acklamation finner ordföranden att 
kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige om kommunfullmäktige kan 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Via acklamation finner 
ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag att anta tillgänglighetsplanen.   

Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10 § 172 

Arbetsutskottets beslut 2020-10-27 § 124 

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

Tillgänglighetsplan 2020-2023 (Förslag 2020-10-19) 

Beslutet skickas till 
Tillgänglighetsrådet 

Kanslichef 
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§ 130 Dnr 2020-00361  

 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

2. Omfördelningen är tillfällig och gäller endast för 2020. 

Sammanfattning 
I månadsrapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober framgår att 
Alvesta kommuns nämnder prognosticerar ett underskott på knappt 28 miljoner 
kronor. 

Samtidigt prognostiseras ett centralt överskott (gemensam finansiering inklusive 
strategiska medel) på 33 miljoner kronor, som inte minst beror på statliga bidrag för 
corona. 

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

 
 

Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10 § 174 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-11-06 

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

2020
 Helår 2020 Helår 2020 Helår 2020 efter justering

Mkr per oktober per oktober
+överskott

-underskott

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



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
27(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Berörda nämnder 
Kommunrevisionen 
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§ 131 Dnr 2020-00234 000 

 

Svar på motion (-) om att införa tjänstemannaansvar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

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

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

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

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

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

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

Yrkanden 
1. Annette Lindström (-) yrkar på återremiss av motionen med motiveringen att 

svaret kompletteras med hänvisning till giltigt lagrum.  

2. Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
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Beslutsgång 
 Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att det finns två 
förslag till beslut att ta ställning till, Annette Lindströms (-) återremissyrkande och 
Per Ribackes (S) bifallsyrkande.  

Eftersom ett återremissyrkande är ett formellt yrkande måste ordföranden 
behandla detta yrkande före alla andra yrkanden.  

Ordföranden frågar därför kommunfullmäktige om kommunfullmäktige vill avgöra 
ärendet idag eller om kommunfullmäktige vill återremittera ärendet i enlighet med 
Annette Lindströms (-) återremissyrkande. Via acklamation finner ordföranden att 
kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs.    

Votering 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en Ja-röst är en röst på att 
ärendet ska återremitteras och att en Nej-röst är en röst på att ärendet ska avgöras 
idag.  

§ 131 Omröstning om ärendet ska avgöras idag eller om 
det ska återremitteras 

Ja = Återremitteras 
Nej = Avgöras idag  
 Ja Nej Avstår 

1.   Per Ribacke (S)  X  

2.   Frida Christensen (S)  X  

3.   Sebastian Ohlsson (S)  X  

4.   Edina Maslac (S)  X  

5.   Lars-Olof Petersson (S)  X  

6.   Anita Lindstedt (S)  X  

7.   Robert Olesen (S)  X  

8.   Martina Holmqvist Lundström (S)  X  

9.   Tomas Hedevik (S)  X  

10. Lavinia Strömberg (S)  X  

11. Peter Johansson (S)  X  

12. Sofie Årdh (S)  X  

13. Otto Berglund (S)  X  

14. Linda Gustavsson (S)  X  

15. Thomas Haraldsson (C)  X  

16. Nina Rydström (C) som ersätter 
Cristina Haraldsson (C) 

 X  

17. Heléne Andersson (C)  X  

18. David Johansson (C) som ersätter 
Jonas Engqvist (C) 

 X  

19. Monica Pihl (C)  X  

20. Sven Sunesson (C)  X  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
30(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

21. Hans Svensson (V)  X  

22. Björn Nilsson (V)  X  

23. Anita Thörn von Rosen (MP) som 
ersätter Hanna Evelyndotter (MP) 

 X  

24. Thomas Johnsson (M)  X  

25. Claudia Crowley Sörensson (M)  X  

26. Björn Tisjö (M)  X  

27. Matz Athley (M)  X  

28. Helén Gustavsson (M)  X  

29. Tomas Öhling (M)  X  

30. Gunilla Gustafson (M)  X  

31. John-Erik Pettersson (M) som 
ersätter Niclas Salomonsson (M) 

 X  

32. Rune Gustavsson (M)  X  

33. Veronika Kobak (M)  X  

34. Christer Brincner (KD)  X  

35. Karl-Johan Kronström (KD) som 
ersätter Britt-Marie Ohlsson 

 X  

36. Tim Kamfjord-Karlsson (L) Ulf 
Larsson (L) 

 X  

37. David Kristiansson (SD)  X  

38. Oskar Andersson (SD)  X  

39. Nellie Nieminen (SD)  X  

40. Anette Lindström (-) X   

41. Yvonne Erlandsson (SD)  X  

42. Robin Berg (SD)  X  

43. Ulf Gustafsson (SD)  X  

44. Lars-Olof Franzén (AA)  X  

45. Jan-Erik Svensson (AA)  X  

46. Jan Franzén (AA) som ersätter 
Isabel Barindelli (AA) 

 X  

47. Juan Carlos Moreno (AA) som 
ersätter Flor De Maria Ticeran Vela 
(AA) 

 X  

48. Anders Sandgren (AA)  X  

49. Hagart Valtersson (C), ordf  X  

Totalt 1 48 0 

 

Efter genomförd votering finner ordföranden, med 1 Ja-röst mot 48 Nej-röster, att 
kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige om kommunfullmäktige kan 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Via acklamation finner 
ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.      



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
31(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 
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Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10 § 175 

Personalutskottets beslut 2020-10-20 § 59 

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

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

Beslutet skickas till 
HR-chef 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
32(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 
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§ 132 Dnr 2020-00024 730 

 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning 
Enligt 16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen, SoL, samt enligt 28 f § och 28 h § 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska omsorgsnämnden 
kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till kommunens revisorer 
samt till kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Omsorgsnämnden och Nämnden för arbete och lärande har till detta möte 
redovisat ej verkställda beslut per den 30 september 2020. 

Bilagor 
Omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut per september månad 
2020 

Nämnden för arbete och lärandes rapportering av ej verkställda beslut per 
september månad 2020 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 

Nämnden för arbete och lärande 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
33(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 
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§ 133 Dnr 2020-00340 113 

 

Val av ny ersättare i styrelsen för Alvesta Folketshusförening 
efter Tomas Öhling (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar platsen vakant till dess att valberedningen föreslår en 
ny ersättare..  

Sammanfattning 
Den 29 september 2020 beslutade fullmäktige att entlediga Tomas Öhling (M) från 
sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Alvesta Folketshusförening. Platsen har 
sedan dess varit vakant. Vid dagens sammanträde kunde inte valberedningen 
föreslå en ny ersättare, varför platsen lämnas vakant ett tag till.  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
34(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 134 Dnr 2020-00388 113 

 

Entledigande av Roland Magnil (S) och val av Nino 
Khathapuridze (S) som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
och val av Peter Magnusson (S) som ny ledamot i nämnden för 
myndighetsutövning  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Roland Magnil (S) från sina politiska uppdrag i Alvesta kommun 

2. Utse Nino Khathapuridze (S) som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

3. Utse Peter Magnusson (S) som ny ledamot i nämnden för myndighetsutövning 

Sammanfattning 
Roland Magnil (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sina politiska 
uppdrag i Alvesta kommun. Detta innebär att han begär att få bli entledigad från 
sina uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i nämnden för 
myndighetsutövning. I och med att han entledigas från kultur- och fritidsnämnden 
entledigas han även från sitt uppdrag som representant från den nämnden i 
Tillgänglighetsrådet.  

Beslutet skickas till 
Roland Magnil (S) 
Nino Khathapuridze (S)  
Peter Magnusson (S)  
Gruppledare för Socialdemokraterna 
HR-avdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Nämnden för myndighetsutövning 
Förtroendemannaregistret 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
35(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 135 Dnr 2020-00408 113 

 

Val av Jennie Nilsson (S) som ny ersättare i nämnden för 
myndighetsutövning  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jennie Nilsson (S) som ny ersättare i nämnden 
för myndighetsutövning.  

Sammanfattning 
Efter att Peter Magnusson (S) har valts som ny ledamot i nämnden för 
myndighetsutövning har således dennes plats som ersättare i nämnden blivit 
vakant. Fullmäktige har därför i uppgift att välja en ny ersättare i hans ställe.  

Beslutet skickas till 
Gruppledare för Socialdemokraterna 
HR-avdelningen 
Nämnden för myndighetsutövning 
Förtroendemannaregistret 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
36(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 136 Dnr 2020-00401 113 

 

Val av Ulf Fjeld (AA) som ny lekmannarevisor för Sankt Sigfrid 
Kommunikation AB efter Suzanne Karlsson (AA) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Fjeld (AA) som ny lekmannarevisor för 
Sankt Sigfrid Kommunikation AB.  

Sammanfattning 
Suzanne Karlsson (AA) entledigades från sina uppdrag som kommunrevisor och 
lekmannarevisor i § 95 på fullmäktiges möte den 29 september 2020.  Uppdraget 
som lekmannarevisor för Sankt Sigfrid Kommunikation AB har varit vakant sedan 
dess. Fullmäktige har med anledning av detta i uppdrag att välja en ny 
lekmannarevisor för resterande av mandatperioden 2018-2022 i hennes ställe.  

Beslutet skickas till 
Ulf Fjeld (AA) 
Gruppledare för Alvesta Alternativet 
HR-avdelningen 
Kommunrevisionen 
Förtroendemananregistret 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
37(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 137 Dnr 2020-00402 113 

 

Val av Ulf Fjeld (AA) som ny lekmannarevisor för VoB 
Kronoberg efter Suzanne Karlsson (AA) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Fjeld (AA) som ny lekmannarevisor för VoB 
Kronoberg.  

Sammanfattning 
Suzanne Karlsson (AA) entledigades från sina uppdrag som kommunrevisor och 
lekmannarevisor i § 95 på fullmäktiges möte den 29 september 2020.  Uppdraget 
som lekmannarevisor för VoB Kronoberg har varit vakant sedan dess. Fullmäktige 
har med anledning av detta i uppdrag att välja en ny lekmannarevisor för 
resterande av mandatperioden 2018-2022 i hennes ställe.  

Beslutet skickas till 
Ulf Fjeld (AA) 
Gruppledare för Alvesta Alternativet 
HR-avdelningen 
Kommunrevisionen 
Förtroendemananregistret 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
38(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 138 Dnr 2020-00403 113 

 

Val av Ulf Fjeld (AA) som ny lekmannarevisor för Bredband i 
Värend AB efter Suzanne Karlsson (AA) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Fjeld (AA) som ny lekmannarevisor för 
Bredband i Värend AB 

Sammanfattning 
Suzanne Karlsson (AA) entledigades från sina uppdrag som kommunrevisor och 
lekmannarevisor i § 95 på fullmäktiges möte den 29 september 2020.  Uppdraget 
som lekmannarevisor för Bredband i Värend AB har varit vakant sedan dess. 
Fullmäktige har med anledning av detta i uppdrag att välja en ny lekmannarevisor 
för resterande av mandatperioden 2018-2022 i hennes ställe.  

Beslutet skickas till 
Ulf Fjeld (AA) 
Gruppledare för Alvesta Alternativet 
HR-avdelningen 
Kommunrevisionen 
Förtroendemananregistret 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
39(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 139 Dnr 2020-00404 113 

 

Val av Ulf Fjeld (AA) som ny lekmannarevisor för Wexnet AB 
efter Suzanne Karlsson (AA) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Fjeld (AA) som ny lekmannarevisor för 
Wexnet AB 

Sammanfattning 
Suzanne Karlsson (AA) entledigades från sina uppdrag som kommunrevisor och 
lekmannarevisor i § 95 på fullmäktiges möte den 29 september 2020.  Uppdraget 
som lekmannarevisor för Wexnet AB har varit vakant sedan dess. Fullmäktige har 
med anledning av detta i uppdrag att välja en ny lekmannarevisor för resterande av 
mandatperioden 2018-2022 i hennes ställe.  

Beslutet skickas till 
Ulf Fjeld (AA) 
Gruppledare för Alvesta Alternativet 
HR-avdelningen 
Kommunrevisionen 
Förtroendemananregistret 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
40(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 140 Dnr 2020-00405 113 

 

Val av Ulf Fjeld (AA) som ny ersättare för lekmannarevisor för 
AllboHus Fastighets AB efter Suzanne Karlsson (AA) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Fjeld (AA) som ny som ersättare för 
lekmannarevisor för AllboHus Fastighets AB  

Sammanfattning 
Suzanne Karlsson (AA) entledigades från sina uppdrag som kommunrevisor och 
lekmannarevisor i § 95 på fullmäktiges möte den 29 september 2020.  Uppdraget 
som ersättare för lekmannarevisor för AllboHus Fastighets AB har varit vakant 
sedan dess. Fullmäktige har med anledning av detta i uppdrag att välja en ny 
lekmannarevisor för resterande av mandatperioden 2018-2022 i hennes ställe.  

Beslutet skickas till 
Ulf Fjeld (AA) 
Gruppledare för Alvesta Alternativet 
HR-avdelningen 
Kommunrevisionen 
Förtroendemananregistret 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
41(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 141 Dnr 2020-00406 113 

 

Val av Ulf Fjeld (AA) som ny ersättare för lekmannarevisor för 
Alvesta Kommunföretag AB efter Suzanne Karlsson (AA) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Fjeld (AA) som ny som ersättare för 
lekmannarevisor för Alvesta Kommunföretag AB.  

Sammanfattning 
Suzanne Karlsson (AA) entledigades från sina uppdrag som kommunrevisor och 
lekmannarevisor i § 95 på fullmäktiges möte den 29 september 2020.  Uppdraget 
som ersättare för lekmannarevisor för Alvesta Kommunföretag AB har varit vakant 
sedan dess. Fullmäktige har med anledning av detta i uppdrag att välja en ny 
lekmannarevisor för resterande av mandatperioden 2018-2022 i hennes ställe.  

Beslutet skickas till 
Ulf Fjeld (AA) 
Gruppledare för Alvesta Alternativet 
HR-avdelningen 
Kommunrevisionen 
Förtroendemananregistret 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
42(42) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-24 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 142 Dnr 2020-00389 027 

 

Anmälan av motion (KD) om att höja statusen för yrket 
Undersköterska i Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning inom sex månader.  

Sammanfattning 
Britt-Marie Olsson (KD) och Christer Brincner (KD) har inkommit med en motion där 
fullmäktige föreslås besluta att ta bort de delade turerna och höja upp 
grundbemanningen. Vidare föreslås det att ingångslönerna bör höjas rejält för en 
utbildad undersköterska.  

Bilagor 
Motion (KD) om att höja statusen för yrket Undersköterska i Alvesta kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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