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Beslut om ny sporthall och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att en ny sporthall/kulturarena i Alvesta tätort ska 
uppföras i nära anslutning till Virda sporthall för en central nod för sport, kultur och 
rekreation. 

Kommunstyrelsen uppdrar till Allbohus och kultur- och fritidsnämnden att 
återkomma med ritningar, kostnadskalkyler samt genomförda anbud för beslut och 
startbesked om byggnation. 

Sammanfattning 

Funktionella verksamhetslokaler är av stor betydelse för arbetsmiljön och 
måluppfyllelsen i förskola och skola samt för tillgänglighet till sport och 
fritidsaktiviteter för föreningar och allmänhet. Ett strategiskt och systematiskt 
arbete med lokalplanering är därför centralt. Den genomförda så kallade 
skolutredningen visar på en mängd möjligheter för att effektivisera och förbättra 
lokaler och arbetsmiljö för våra kommuninvånare. Ett av de objekt som tydligt har 
identifierats är ett behov av en ny sporthall i Alvesta tätort. Sporthallen behövs för 
att ersätta befintlig idrottshall på Hagaskolan då elevantalet ökar och befintlig hall 
är underdimensionerad. Det behövs även en ny sporthall för att möta ökade behov 
av tillgång till ändamålsenliga lokaler för föreningar.  

Ytterligare behov som framkommit är en arena för kultur, evenemang och 
rekreation som ytterligare kan bidra till en aktiv och kreativ arena för kommunens 
invånare. Att bygga en ny sporthall/kulturarena som kan kombinera dessa värden 
kan bidra till ännu större nytta och samverkan kring kultur och fritidsaktiviteter. Då 
utomhusaktiviteter blivit allt mer populärt som en effekt av pandemin finns också 
behov av fler möjligheter till aktiviteter utomhus. I samband med en ny byggnation 
av sporthall/kulturarena bör möjligheter ses över för en utemiljö som kombinerar 
och förstärker arenans möjligheter till aktiviteter såväl utomhus som inomhus. 

I den behovsanalys som kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram i samverkan med 
utbildningsförvaltningen och lokalstrateg på kommunledningsförvaltningen visar 
den samlade analysen att det finns stora fördelar att placera 
sporthallen/kulturarenan vid Virda bad- och sportcenter. Då kan anläggningen 
samordnas med redan befintliga sportanläggningar som gynnar skötsel och tillsyn, 
nyttja redan befintliga transportvägar/parkeringar, ökar områdets attraktivitet samt 
skapa möjligheter för föreningar att på ett effektivt sätt ha större arrangemang som 
cuper och tävlingar vilket gynnar så kallad idrottsturism. Här finns också en 
utomhusmiljö som skulle vinna på en upprustning för att kombinera såväl utomhus 
som inomhusaktiviteter för både idrott och kultur. Placeringen skapar även 
ekonomiska vinster då lokalerna i de olika hallarna kan samutnyttjas på ett effektivt 
sätt.  

Yrkanden 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.      
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Bilagor 

Arbetsutskottets beslut § 63, 2021-05-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Behovsanalys från kultur- och fritidsförvaltningen  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Allbohus 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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1(2) 
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§ 111 Dnr 2020-00333 631 

 

Långsiktig lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i 
Alvesta kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

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

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

4. Det ska tas fram en tidplan för verkställandet när dessa utredningar ska 
göras och redovisa till fullmäktige på mötet den 24 november. 

Sammanfattning 

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

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

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

• Nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

• Nybyggnation för att ersätta paviljonger vid Allbo Lärcenter. 

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

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

Yrkanden 

1. Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C), Frida Christensen (S), Linda 
Gustavsson (S), Lavinia Strömberg (S), Sebastian Ohlsson (S), Martina 
Holmqvist Lundström (S), Christer Brincner (KD), Claudia Crowley Sörensson 
(M) och Nina Rydström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

2. Thomas Johnsson (M), Sebastian Ohlsson (S) och Christer Brincner (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens beslut med tillägget att kommunfullmäktige även 
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beslutar att det ska tas fram en tidplan för när dessa uppdrag ska göras och 
redovisa till fullmäktige på mötet den 24 november.   

Beslutsgång 

 Ordföranden frågar fullmäktige om det är rätt uppfattat att fullmäktige har två 
förslag att ta ställning till; kommunstyrelsens förslag och Thomas Johnssons (M) 
m.fl. tilläggsyrkande.  

Ordföranden ställer proposition på båda förslagen och finner via acklamation att 
fullmäktige har beslutat i enlighet med båda förslagen.   

Bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 154 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-22 § 114 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun 

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

Utredning behov av undervisningslokaler - slutredovisning 

Uppdrag 

Bilaga 1 lokalutredning 

Bilaga 2 Prognos till 2030 förskolebarn och elever Alvesta 

Bilaga 3 Sammanställning lokalutredning med kostnader 

Bilaga 4 Skatelövsskolan och Grimsgården skiss situationsplan 200306 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Nämnden för arbete och lärande 
Kultur- och fritidsnämnden 

 



Kultur- och sporthall, Alvesta
Sporthall med läktare, Café/entré, kulturbox, multiträningslokal, parkeringar, ny utemiljö etc. 



Snabbfakta

• Ny BTA ca 3266 kvm

• Ombyggd BTA ca 380 kvm

• Högsta höjd ca 11 meter



Utemiljö – parkeringar, planteringar och entré



Vy mot sporthall och kulturbox



Vy mot trappa



Vy från norr



Förkalkyl - kostnadsbedömning
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§ 75 Dnr 2022-00200 000 

 

Beslut om förvaltningsavtal 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna förslag om nytt avtal om förvaltning av fastigheter och byggnader 
mellan Alvesta kommun och AllboHus Fastighets AB (beslutet gäller under 
förutsättning att AllboHus’ styrelse tar motsvarande beslut) 

2. Från 2023 överföra ansvaret för förvaltningsavtalet från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att för respektive objekt teckna internhyresavtal 
enligt principerna i det övergripande förvaltningsavtalet  

4. Uppdra till kommunstyrelsen att arbeta in budgetkonsekvenser från 2023 med 
anledning av det nya avtalet. 

Sammanfattning 

Ett särskilt projekt har arbetat med uppdraget från kommunstyrelsen i 
verksamhetsplanen från 2021 att utreda och utveckla förvaltning av kommunägda 
fastigheter. Det gäller fastigheter i det s k förvaltningsavtalet, t ex äldreboendet 
Högåsen, och kultur- och fritidsnämndens lokaler och byggnader som Virda sim- 
och sporthall, ishall, tennishall m fl. För att utveckla och förnya förvaltningsavtalet 
föreslås att byggnader och lokaler hos kultur- och fritidsnämnden ingår i nya 
avtalet. Berörda förvaltningar och AllboHus är helt eniga om att det är många 
fördelar och rationellt att överföra den tekniska skötseln och underhållet av 
byggnader från fritidsförvaltningen till AllboHus. Reformen föreslås ske skarpt från 
2023. 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på återremiss i första hand och avslag i andra hand.  

Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Mikael Lindberg (C) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Beslutsgång 

Ordföranden informerar kommunstyrelse att frågan om återremiss ska hanteras 
först. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska hanteras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner via acklamation att ärendet ska hanteras idag. 
Ordföranden konstaterar sedan att det finns två förslag till beslut; utskickat förslag 
till beslut och Lars-Olofs Franzén (AA) avslagsyrkande. Ordföranden ställer 
proposition på förslagen och finner via acklamation att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med utskickat förslag till beslut.    
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 49, 2022-05-17  

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Rapport från styrgruppen för översyn av förvaltningsavtal och verksamhetslokaler 

Förslag om avtal förvaltning av fastigheter och byggnader mellan Alvesta kommun 
och AllboHus Fastighets AB 
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§ 49 Dnr 2022-00200 000 

 

Beslut om förvaltningsavtal 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Godkänna förslag om nytt avtal om förvaltning av fastigheter och byggnader 
mellan Alvesta kommun och AllboHus Fastighets AB (beslutet gäller under 
förutsättning att AllboHus’ styrelse tar motsvarande beslut) 

2. Från 2023 överföra ansvaret för förvaltningsavtalet från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att för respektive objekt teckna internhyresavtal 
enligt principerna i det övergripande förvaltningsavtalet  

4. Uppdra till kommunstyrelsen att arbeta in budgetkonsekvenser från 2023 med 
anledning av det nya avtalet. 

Sammanfattning 

Ett särskilt projekt har arbetat med uppdraget från kommunstyrelsen i 
verksamhetsplanen från 2021 att utreda och utveckla förvaltning av kommunägda 
fastigheter. Det gäller fastigheter i det s k förvaltningsavtalet, t ex äldreboendet 
Högåsen, och kultur- och fritidsnämndens lokaler och byggnader som Virda sim- 
och sporthall, ishall, tennishall m fl. För att utveckla och förnya förvaltningsavtalet 
föreslås att byggnader och lokaler hos kultur- och fritidsnämnden ingår i nya 
avtalet. Berörda förvaltningar och AllboHus är helt eniga om att det är många 
fördelar och rationellt att överföra den tekniska skötseln och underhållet av 
byggnader från fritidsförvaltningen till AllboHus Fastighets AB. Reformen föreslås 
ske skarpt från 2023. 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på återremiss i första hand och avslag i andra hand.     

Beslutsgång 

Ordföranden informerar arbetsutskottet att frågan om återremiss ska hanteras 
först. Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet ska hanteras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner via acklamation att ärendet ska hanteras idag. 
Ordföranden konstaterar sedan att det finns två förslag till beslut; utskickat förslag 
till beslut och Lars-Olofs Franzén (AA) avslagsyrkande. Ordföranden ställer 
proposition på förslagen och finner via acklamation att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med utskickat förslag till beslut. 

Votering begärd.     

Votering 

Ordföranden instruerar arbetsutskottet om att en JA-röst är en röst på utskickat 
förslag till beslut, och en NEJ-röst är en röst på Lars-Olof Franzéns (AA) 
avslagsyrkande.  Efter genomförd votering med 4 JA-röster mot 1 NEJ-röst finner 
ordföranden att arbetsutskottet beslutat i enlighet med utskickat förslag till beslut.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Rapport från styrgruppen för översyn av förvaltningsavtal och verksamhetslokaler 

Förslag om avtal förvaltning av fastigheter och byggnader mellan Alvesta kommun 
och AllboHus Fastighets AB 

 

 



 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Kjell Rosenlöf 
Kommunstrateg 
0472 – 150 39 
E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-02 
 

 

 

 

 

 

Förnyat förvaltningsavtal mellan kommunen och AllboHus 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
1. Godkänna förslag om nytt avtal om förvaltning av fastigheter och byggnader mellan 

Alvesta kommun och AllboHus Fastighets AB (beslutet gäller under förutsättning att 
AllboHus’ styrelse tar motsvarande beslut) 

2. Från 2023 överföra ansvaret för förvaltningsavtalet från samhällsbyggnadsnämnden 
till kommunstyrelsen 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att för respektive objekt teckna internhyresavtal enligt 
principerna i det övergripande förvaltningsavtalet  

4. Uppdra till kommunstyrelsen att arbeta in budgetkonsekvenser från 2023 med 
anledning av det nya avtalet. 

 
 

Sammanfattning 
Ett särskilt projekt har arbetat med uppdraget från kommunstyrelsen i 
verksamhetsplanen från 2021 att utreda och utveckla förvaltning av kommunägda 
fastigheter. Det gäller fastigheter i det s k förvaltningsavtalet, t ex äldreboendet 
Högåsen, och kultur- och fritidsnämndens lokaler och byggnader som Virda sim- och 
sporthall, ishall, tennishall m fl. För att utveckla och förnya förvaltningsavtalet föreslås 
att byggnader och lokaler hos kultur- och fritidsnämnden ingår i nya avtalet. Berörda 
förvaltningar och AllboHus är helt eniga om att det är många fördelar och rationellt 
att överföra den tekniska skötseln och underhållet av byggnader från 
fritidsförvaltningen till AllboHus. Reformen föreslås ske skarpt från 2023. 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kommunstrateg 

Bilagor 
1. Rapport från styrgruppen för översyn av förvaltningsavtal och verksamhetslokaler 
2. Förslag om avtal förvaltning av fastigheter och byggnader mellan Alvesta kommun 

och AllboHus Fastighets AB 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
AllboHus 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
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Styrgruppen för översyn av förvaltnings- 
avtal och verksamhetslokaler 
 

Rapport Bilaga 1 

Datum 

2022-05-02 
 

 

 
 

 

 

 

Rapport från styrgruppen för översyn av förvaltnings-
avtal och verksamhetslokaler 
 
Bakgrund/uppdrag 
Kommunchefen har baserat på kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 gett ett 
uppdrag till en styrgrupp med representanter för berörda förvaltningar och AllboHus 
att se över organisering av vissa verksamhetslokaler. Uppdraget är att utreda 
förutsättningar att överföra ägande av verksamhetslokaler och fastigheter från 
kommunen till AllboHus för fastigheter i det så kallade förvaltningsavtalet, bland 
annat äldreboendet Högåsen, och lokaler/fastigheter tillhöriga kultur- och 
fritidsförvaltningen, som ishall och simhall. Ett samordnat ägande av dessa lokaler tar 
sikte på att det kan ge organisatoriska och ekonomiska fördelar tillsammans med 
redan av AllboHus ägda skolor, förskolor med flera verksamhetslokaler. 
 
För översynen har kommunchefen 1 april 2021 beskrivit uppdraget till en styrgrupp 
med Kjell Rosenlöf, kommunledningsförvaltningen projektledare, Mikael Magnusson, 
kommunledningsförvaltningen, Stefan Blomkvist, AllboHus, Magnus Wigren, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Anneli Loberg, omsorgsförvaltningen, Louise Nygren, 
kultur- och fritidsförvaltningen. Styrgruppen har i sin tur tillsatt en operativ arbetsgrupp 
där Kjell och Mikael från styrgruppen ingår tillsammans med Roger Wilsborn, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Lars Engborg, AllboHus, Martin Sallergård, kultur- och 
fritidsförvaltningen samt Miriam Sjödén-Fransson, kommunledningsförvaltningen. 
 
Uppdraget till styrgruppen är beskrivit på följande sätt: 

”Det gäller de verksamhetslokaler som idag ägs av kommunen. Det finns två 
förvaltningar som har fastighetsägarfunktioner inom kommunen idag och det är 
SBF (förvaltningsavtalet; Högåsen och en del bygdegårdar m m) samt KFF i form 
av ishall och simhall. Det finns ett stort behov av att se över hur vi säkerställer 
kostnadseffektivitet, drift och underhåll m m för dessa fastigheter. I vår 
kommun äger Allbohus de flesta verksamhetslokalerna idag och är de som har 
bäst kunskap och kompetens att sköta uppdraget. Det ger också möjligheter för 
oss inom koncernen att se till att våra verksamhetslokaler får bra funktioner för 
kärnverksamheten genom en god samverkan och bra samarbetsavtal mellan 
Allbohus och kommunen. 
 
Jag har därför bett Kjell att leda utredningen (med hjälp av Mikael Magnusson) 
som ska ge svar på om det är möjligt att samla alla kommunens 
verksamhetslokaler i ett ägarskap hos Allbohus. Den ska belysa fördelar, 
nackdelar, styrkor och svagheter utifrån både kostnader (initiala och 
kontinuerliga), verksamhetsstyrning, påverkan på dagens verksamhet, 
synergieffekter osv. Utredningen ska ske nära intressenterna vilket innebär att 
de förvaltningar och bolag som berörs ska vara delaktiga i utredningen och 
tillföra kunskap och kompetens inom sina respektive områden. 
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Ni som har fått det här mailet ingår i styrgruppen för arbetet och ni kan redan 
nu fundera över vilka ni vill ha med i den operativa arbetsgruppen. Vi har hela 
2021 på oss att genomföra utredningen men vill vi att något av detta ska finnas 
med i budgetarbetet inför 2022 bör vi ha en riktning klar senast i september. 
Låt oss hålla det öppet tills vi ser hur långt vi har kommit innan vi går på 
semester. Kjell återkommer med mötesbokningar och mer information till er 
alla.” 

 

Analys av frågeställningar 
Backar vi tidsmässigt kan vi se att kommunen redan under 1990-talets första hälft tog 
beslut om samordning mellan kommun och bostadsbolag. Vid den tiden genomfördes 
en överföring av kommunens egen fastighetsförvaltning till den dåvarande 
kommunala bostadsstiftelsen (stiftelsen Hjorthagen). Kommunens fastighetskontor 
upphörde, och huvuddelen av personalen som vaktmästare, städare med flera 
överfördes till bostadsstiftelsen. Några år senare omvandlades stiftelsen till ett helägt 
kommunalt bolag – AllboHus Fastighet AB (AllboHus). Det formella ägandet av 
fastigheterna låg dock kvar hos kommunen. De kommunägda verksamhetsfastigheter 
som AllboHus då förvaltade var skolor, förskolor, gymnastikhallar, samlingslokaler 
m.m.  Specialfastigheter inom fritidssektorn berördes inte av reformen på mitten av 
90-talet. Tekniska fastigheter som krävs för att säkra försörjningen av kommunens 
tekniska nyttigheter (VA-fastigheter) samt markreserv fortsatte att ägas och förvaltas 
kommunen. 2012 genomfördes en större överföring av det formella ägandet från 
kommunen av fastigheter framförallt skolor och förskolor till AllboHus, men arbetet 
med att överföra övriga fastigheter sköts på framtiden. 
 
Kärnan i den nu aktuella utredningen är att besvara och kommentera följande frågor: 
 Är det möjligt att samla verksamhetslokalerna/fastigheterna i ett ägarskap hos 

AllboHus? 
 Vilka fördelar/styrkor finns? 
 Vilka nackdelar/svagheter kan finnas? 
 Hur påverkas verksamhetsstyrningen med ett förändrat ägarskap? 
 Vilka samordnings- eller synergieffekter kan uppstå? 
 
Möjligt att samla verksamhetslokalerna i ett ägarskap 
Ja, det är möjligt. Det finns inte några allmängiltiga rättsliga hinder att överföra 
ägandet av verksamhetsfastigheter till AllboHus. Det viktiga är att kommunen och 
AllboHus följer allmänna regler i aktiebolagslagen och kommunallagen och att 
fastigheterna överförs till marknadsvärden. 
 
Fördelar/styrkor 
Om ägandet av lokaler och fastigheter samlas hos AllboHus blir det en mer samlad 
kompetens i fastighetstekniska frågor om till exempel planerat och akut underhåll, 
frågor om ventilation, elinstallationer, värmestyrning, myndighetskontakter. 
Kärnverksamheten befrias från fastighetsfrågorna och kan ha större fokus på sin kärna 
med grunduppdrag och utvecklingsmål.  
En utvecklad hyresrelation ska kunna ge ökad tydlighet på flera plan som kostnad, 
förväntningar på underhåll med mera. 
 
Nackdelar/svagheter 
Kärnverksamhetens direkta rådighet över sina fastigheter minskar. Det kan upplevas 
negativt. I alla typer av förändringar kan det initialt uppstå kostnader för omställning 
och då det gäller ett köp-säljupplägg finns transaktionskostnader, framförallt 
kostnader som är förknippade med arbetstid för avtal, förhandlingar och diskussioner, 
dokumentation. 
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Påverkan på verksamhetsstyrning 
Ett resultat av överföring av fastigheterna är att de då kan drivas utifrån 
fastighetslogik. En av de främsta fördelarna och effekterna av bolagisering som lyfts 
fram i andra kommuner som sålt verksamhetsfastigheter till något av sina bolag är att 
fastigheterna då utgör en tydligt avgränsad enhet med egen ekonomi och ett eget 
kapital (balansräkning). Detta har medfört att styrningen blivit tydligare och även mer 
transparent. Det har också framkommit att en mer långsiktig planering av lokalerna 
blivit möjlig i de fall en tydlig åtskillnad av ansvaret skett och där bolaget är 
självständigt med möjlighet att på egen hand utveckla verksamheten. Detta har även 
medfört kortare beslutsvägar. Om det finns en tydlig separation av ansvar och budget 
mellan kommunen och bolaget, har det också gått att prioritera utgifter för underhåll 
inom verksamheten då denna post inte längre hamnar i skuggan av andra 
verksamheter. 
 
Samordnings- och synergieffekter 
Genom att skilja på fastighetsrelaterade frågor från övrig kommunal förvaltning kan 
en satsning på fastighetskompetens och kompetensutveckling ske inom ramen för 
bolaget. Det har också i många fall visat sig vara lättare att rekrytera kompetens till 
verksamheten om den bedrivs i bolagsform då verksamheten upplevs som tydligare 
och är mer i fokus.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utredningen har inte fördjupat sig i frågor om ekonomiska följder av ändrat ägande 
och marknadsvärdering av de berörda fastigheterna på grund av reviderat uppdrag 
från beställaren. Det har sin grund i att en försäljning av byggnader/fastigheter 
medför relativt höga transaktionskostnader, behov av fastighetsregleringar, sannolikt 
reviderade detaljplaner med mera. 
 
 

Reviderat uppdrag 
Utredningen har arbetat när berörda förvaltningar och AllboHus och engagerat fler 
personer än de som tillhör projektorganisationens styr- och projektgrupp. Det har 
ökat delaktigheten och tillfört kunskap och kompetens i viktiga frågor. 
Under utredningens gång sedan starten våren 2021 har i dialog med styrgrupp, 
projektledare och projektgrupp, beställaren kommunchef och kommunalråd lagt fast 
en ändrad och förtydligad inriktning på projektet: 
 överföring av kommunens ägande av framförallt Högåsen till AllboHus är inte 

aktuell på grund alltför stor transaktionskostnad i form av moms vid en försäljning 
(en engångskostnad på ca 750 tkr uppstår som inte kan återsökas) 

 formen förvaltningsavtal ska kvarstå men utreds närmare organisatoriskt 
 lokaler/fastigheter ägda och förvaltade av kultur- och fritidsförvaltningen överförs 

till förvaltningsavtal med AllboHus 
 planerad ny sporthall vid Virda bad- och sportcenter ska ägas av kommunen men 

förvaltas av AllboHus 
 
Den reviderade inriktningen på projektet ska förstås mot bakgrund av att 
eftersträvade samordningseffekter för byggnadsteknisk skötsel kan till mycket stor del 
uppnås vid förvaltningsavtal. Dessutom kan transaktionskostnader – utöver 
”momsförlust” på 750 tkr för Högåsen - vid försäljning undvikas för stämpelskatt, 
kostnader för fastighetsreglering, viss anpassning av detaljplaner, nya frågor om 
moms med mera. Även arbetstid sparas in vid en lösning med avtal då arbetstid för 
fastighetsvärderingar och upplägg av nya rutiner för övertagande part inte behövs. 
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Fördelar - nackdelar 
Fördelar/styrkor vid lösning med förvaltningsavtal 
Om skötseln av lokaler och fastigheter samlas hos AllboHus blir det en mer samlad 
kompetens i fastighetstekniska frågor om till exempel planerat och akut underhåll, 
frågor om ventilation, elinstallationer, värmestyrning, myndighetskontakter. 
Kärnverksamheten befrias från fastighetsfrågorna och kan ha större fokus på sin kärna 
med grunduppdrag och utvecklingsmål.  
En utvecklad hyresrelation ska kunna ge ökad tydlighet på flera plan som kostnad, 
förväntningar på underhåll med mera. 
 
Nackdelar/svagheter 
Kärnverksamhetens direkta rådighet över sina fastigheter minskar (gäller framförallt 
kultur- och fritidsförvaltningen). Det kan upplevas negativt. I alla typer av förändringar 
kan det initialt uppstå kostnader för omställning och då det gäller ett förvaltningsavtal 
finns kostnader som är förknippade med arbetstid för avtal, förhandlingar och 
diskussioner, dokumentation. 
 
 

Styrgruppens förslag 
Styrgruppen föreslår att kommunen och AllboHus tar beslut om bifogade förslag till 
nytt förvaltningsavtal och att det börjar tillämpas från 1 januari 2023. Förslaget ligger i 
linje med det från beställaren reviderade uppdraget. Det organisatoriska ansvaret för 
förvaltningsavtalet föreslås flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen och erforderliga budgetanpassningar sker. Gruppen ser det som 
angeläget att kommunen anslår extra medel för att bearbeta den underhållsskuld som 
finns för de byggnader som kultur- och fritidsförvaltningen idag förvaltar. 
 
 
Alvesta 2022-05-02 
 
Styrgruppen 
 
 
Stefan Blomkvist  Anneli Loberg 
 
Mikael Magnusson  Louise Nygren  
 
Kjell Rosenlöf   Magnus Wigren 
 
 
 
 
Bilaga 
Avtal och förvaltning av fastigheter och byggnader mellan Alvesta kommun och 
AllboHus Fastighets AB  
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Avtal om tjänster för förvaltning av fastigheter och byggnader ("Förvaltnings-

avtalet") har ingåtts 

mellan Alvesta kommun, org.nr 212000-0639 ”(kommunen”) och AllboHus Fastighets AB, org.nr 

556519-5236 (”AllboHus”). 

Kommunen och AllboHus är nedan var för sig benämnda "Part" samt gemensamt "Parterna". 

1  Bakgrund 

Det av Alvesta kommun helägda AllboHus har sedan mitten av 1990-talet på kommunens uppdrag 

förvaltat ett antal av kommunen ägda fastigheter. Uppdraget har genomförts enligt avtal och har haft 

benämningen ”förvaltningsavtalet”. Antalet fastigheter som ingått i uppdraget har varierat under åren 

och avtalet har vid ett par tillfällen ändrats i mindre delar. Det senaste avtalet som fortfarande gäller 

startade 2013 och har efter avtalstidens utgång förlängts eftersom ingen av parterna sagt upp avtalet. 

Parterna är nu överens om att skriva om avtalet men använda befintligt avtal som utgångspunkt. 

Dagens avtal behöver kompletteras så att vissa kommunägda byggnader som kultur- och 

fritidsnämnden idag förvaltar ingår och att avtalet beaktar principer och skrivningar i det 

samarbetsavtal som finns mellan parterna för de fastigheter och byggnader som AllboHus äger, men 

hyr ut till kommunen.  

 

2  Åtagande 

AllboHus åtar sig att svara för att förvalta och sköta kommunens fastigheter enligt bilaga 1, som är en 

förteckning över vissa fastigheter och byggnader ägda av kommunen våren 2022. Förvaltningen 

omfattar skötsel och drift av byggnader och tomt/mark samt administration av internhyror m m. I 

bilaga 2 redovisas en beskrivning av omfattningen och inriktningen av åtagandet. I bilaga 3 beskrivs 

den särskilda tjänsten att administrera de boendes hyresavtal på äldreboendet Högåsen. Kultur- och 

fritidsförvaltningen sköter om tomt/mark enligt särskilda gränsdragningslistor. Bilaga 4 redovisar 

gränsdragningslistor för uppdrag till AllboHus. För respektive objekt skrivs ett internhyresavtal som om 

det vore en extern förhyrning. 

 

3  Inriktning 

AllboHus ska verka för att effektivisera och förbättra fastigheterna och byggnaderna. Inriktningen ska 

vara optimal driftsekonomi till lägsta livscykelkostnad, ändamålsenliga lokaler och bra inom- och 

utomhusmiljö för brukarna. 

 

Avtalet bygger på förtroende mellan parterna och en ömsesidig vilja att åstadkomma maximal 

kundnytta. 

 

4  Ekonomisk redovisning 

Den ekonomiska redovisningen ska utformas så att kostnader och intäkter så långt lämpligt kan 

härledas till respektive förvaltningsobjekt. Den ekonomiska redovisningen av kommunens fastigheter 

och byggnader ska vara helt skild från redovisningen av AllboHus fastigheter. 

Den ekonomiska redovisningen för kommunens fastigheter sker genom s k klientbokföring. 

Redovisningens upplägg med kontoplan o dyl bestäms efter samråd med kommunen. 

 

5  Ersättning 

AllboHus får ersättning i ett s k förvaltningsarvode, som ska täcka självkostnader som inte är direkt 

hänförliga till specifika fastigheter (t ex personalkostnader, lokalkostnader, maskinkostnader, 
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administrativa kostnader) samt ett påslag med 2 procent. Övriga kostnader (t ex hyra, uppvärmning, 

reparationer och underhåll) för förvaltningen betalas via ett s k klientkonto. Detta kontos intäktssida 

utgörs av hyresintäkter från fastigheterna som omfattas av detta avtal. Klientkontot är ett bankkonto, 

som är kommunens, och som AllboHus har attesträtt till. 

 

Förvaltningsarvodet beräknas och tas upp i det arbete kommunstyrelsens föreslås genomföra för att 

klarlägga budgetkonsekvenser från 2023 med anledning av det nya avtalet. Se tjänsteskrivelse till detta 

ärende. 

 

 

6  Rutin för internhyra 

AllboHus svarar för att administrera rutinen för internhyra. AllboHus har rollen som ”intern” 

hyresvärd. Reglerna för internhyran bestäms av kommunen. Om inget annat bestäms av kommunen 

ska hyrorna bestämmas enligt följande: (återstående bokförda värden x kommunens internränta) + 

avskrivning + beräknade drifts- och underhållskostnader + fastighetens del av förvaltningsarvodet). 

Förekommer uthyrning av i detta avtal ingående fastigheter till extern hyresgäst administrerar 

AllboHus även dessa rutiner inkl svarar för kontrakten (observera dock undantaget för Högåsen enligt 

bilaga 3). 

 

7  Avstämningsmöten 

För att planera och följa upp kortsiktigt och periodiskt underhåll, investeringar och 

verksamhetsförändringar finns en samordningsgrupp med representant för AllboHus som 

sammankallande. Gruppen består i övrigt av kommunens lokalstrateg, markchef och fritidschef samt 

berörd ekonom. 

Gruppen ska ha minst tre avstämningsmöten per år. 

Samordningsgruppens mål och uppdrag är att vårda och utveckla relationer och arbetssätt mellan 

kommunen och bolaget. Vidare ska arbetet inriktas på att förenkla och effektivisera rutiner för 

hyresavtal och hyressättning för befintliga objekt samt att detta avtal fortlöpande följs upp och vid 

behov revideras. Om revideringarna är av större och/eller mera principiell natur ska förslag lämnas till 

kommunstyrelsen och bolagets styrelse för godkännande. 

 

8  Investering 

Investeringar beslutas av kommunen och ska inte belasta klientkontot. Alla investeringar genomförs av 

AllboHus om inte kommunen bestämmer annat. Där AllboHus svarar för att genomföra investeringar 

ska AllboHus fakturera kommunen de faktiska kostnaderna för investeringen samt skäliga kostnader 

för projektledning och byggledning. Vad som ska anses som underhåll respektive investering ska 

grundas på den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

 

9  Verksamhetsförändringar 

Alla planerade verksamhetsförändringar i kommunen som ställer krav på lokalförändringar av 

fastigheter enligt detta avtal ska redovisas till och samordnas av kommunens lokalstrateg, som 

fortlöpande informerar bolaget om planerade förändringar. Det är viktigt att inför 

verksamhetsförändringar som resulterar i förändrade lokaler göra en konsekvensanalys av hur 

befintlig byggnad och dess installationer påverkas. Önskar kommunen att bolaget genomför den 

ombyggnad/förändring i fastigheten som behöver göras för den planerade verksamhetsförändringen, 

ska kommunen svara för denna ombyggnad/förändring. I vissa fall kan det krävas myndighetstillstånd 

för att lokalerna ska få användas för sitt nya ändamål eller för att uppfylla sanitets- och säkerhetskrav. 
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Om kostnaderna understiger fyra prisbasbelopp direktfaktureras berörd förvaltning. Kostnader på 

minst fyra prisbasbelopp medför hyreshöjning och regleras genom tilläggsavtal. 

 

10  Prioriteringsordning för underhåll 

Eftersom det framtida behovet av underhåll sannolikt blir större än tillgången på pengar blir det 

nödvändigt att prioritera. Det är också viktigt att ha en planering för mer än ett år – en plan som 

sträcker sig fyra år framåt. Underhållsåtgärder prioriteras enligt följande:  

1. Tekniska installationer som görs av säkerhetsskäl eller myndighetskrav  

2. Yttre underhåll 

3. Tekniska installationer för fastighetens drift  

4. Ytskikt inomhus  

5. Yttermiljö  

Bolaget har, efter den årliga underhållsplaneringen rätt att göra omfördelningar av det årliga 

underhållsutrymmet mellan de fastigheter som omfattas av detta avtal. Dock gäller att över tid ska 

underhållsmedlen fördelas på ett rättvist och jämbördigt sätt mellan förvaltningarna, så långt det är 

möjligt. Varje år skall bolaget och kommunen tillsammans göra en avstämning/ utvärdering av hur 

underhållsmedlen har använts. 

 

Status på underhållet av byggnaderna inom fritidsförvaltningens verksamhetsområde vid ingången av 

detta avtal beskrivs i bilaga 5. 

 

Kostnad för underhåll består dels av direkta underhållskostnader, dels kostnader för 

komponentavskrivning. Över åren genomsnittlig nivå på underhåll bör vara xxxxxx (denna tas upp i det 

arbete kommunstyrelsens föreslås genomföra för att klarlägga budgetkonsekvenser från 2023 med 

anledning av det nya avtalet. Se tjänsteskrivelse till detta ärende. 

 

 

11  Budget och ekonomisk uppföljning  

AllboHus ska göra förslag till budget – inkl plan för investeringar och underhåll – för de förvaltade 

fastigheterna, som ska redovisas för kommunen på de tider kommunen bestämmer. AllboHus har rätt 

att inom den beslutade kostnadsramen göra mindre avsteg från budgeten. Vid akuta händelser har 

AllboHus rätt att genomföra akuta reparations- och underhållsåtgärder som anses nödvändiga för att 

undvika ekonomisk skada eller större olägenheter för brukarna. 

AllboHus ska för tider kommunen bestämmer göra ekonomiska uppföljningar och prognoser på utfall i 

förhållande till budget. 

 

12  Insyn och kontroll 

Kommunen ska utse en kontaktperson som är behörig att föra kommunens talan i frågor som har med 

detta avtal att göra. 

Kommunen äger rätt att genom sin styrelse, ekonomichef, kontaktperson eller genom sina revisorer ta 

del av räkenskaper och övriga handlingar som berörs av detta avtal. 

Det ankommer på bägge parter att hålla varandra informerade om förhållanden som berörs av detta 

avtal i syfte att uppnå för bägge parter bästa totalresultat. 
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13  Fullmakt 

För fullgörande av sina åtaganden enligt detta avtal har AllboHus fullmakt att för kommunens räkning 

teckna avtal samt attestera och utanordna ekonomiska medel. Beställningar och betalningar av 

principiell natur, i den mån de utgör en förändring av tidigare praxis, ska godkännas eller attesteras av 

kommunens kontaktperson. 

14  Hinder 

AllboHus åtagande enligt detta avtal gäller under förutsättning av att företaget inte hindras genom lag, 

myndighetsåtgärd, krig, arbetskonflikt, eldsvåda eller annan likvärdigt förhållande för vilket företaget 

inte varit vållande. 

 

15  Avtalstid 

Detta avtal gäller för perioden 2023-01-01 – 2027-12-31 

Om inte avtalet sägs upp två år före avtalstidens utgång förlängs det med tre år i sänder. 

Båda parter är överens om att man vid eventuell förlängning av avtalet ska kunna diskutera 

villkorsändringar av avtalet utan att det innebär att avtalet i övrigt upphör. 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

Alvesta 2022-05-02 

Alvesta kommun   AllboHus Fastighets AB 

 

 

 

Per Ribacke    Per Ribacke 

Kommunstyrelsens ordförande  Styrelseordförande 

 

 

 

Camilla Holmqvist   Stefan Blomqvist 

kommunchef    VD 

 

 

Bilagor 

1. Förteckning av fastigheter och byggnader som omfattas av förvaltningsavtalet 

2. Inriktning och omfattning 

3. Administration av de boendes hyresavtal på äldreboendet Högåsen 

4. Gränsdragningslistor för uppdrag till AllboHus 

5. Underhållsstatus på byggnader inom fritidsförvaltningens verksamhetsområde 
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Förteckning av fastigheter och byggnader som omfattas av förvaltningsavtalet 

Förteckningen nedan avser läget per mars 2022  

 

   Objektsnamn fastighetsbeteckning   enbart byggnad kommentar 

Högåsen Högåsen 2   

Hagagården och 
komplementbyggnader 

del av Alvesta 14:1 X komplementbyggnader i Hagaparken avser scen, två små röda stugor, 
boulestuga – se även bilaga 4 Gränsdagningslistor för uppdrag till 
AllboHus 

Aringsåsdeponin Aringsås 14:4 X  

Lekaryd Trälleborg Trälleborg 1:2  byggnaden kommer att rivas  

Blädingegården Blädinge 3:25 X  

F d IOGT-lokal Vislanda Vislanda 4:8   

Virda bad- och sportcenter Pelikanen 4 X  

Ny arena- och idrottshall i 
Alvesta 

Pelikanen 4 (och Alvesta 
14:56) 

X  

Tennishall del av Alvesta 13:1 X  

Virdavallens idrottsplats del av Alvesta 13:1 och 
Alvesta 15:1 

X består av ett flertal byggnader. De byggnader inom området som är 
privata och inte ska skötas av AllboHus framgår av bilaga 4 

Ishall del av Alvesta 13:1 X  

Vislandabadet del av Vislanda 30:1 X  

Garage för pistmaskin del av Lekaryd 1:11 X  

    



 
  
  
 Bilaga 2 
 

 

 

 

Inriktning och omfattning 

AllboHus åtagande för förvaltningen och skötseln av kommunens fastigheter och byggnader ska ha 

samma omfattning som gällt enligt tidigare förvaltningsavtal/hyresavtal. De närmare reglerna för 

respektive fastighet framgår av internhyresavtal som finns för respektive fastighet och lokal. 

 

Bilaga 4 redovisar gränsdragningslistor för uppdrag till AllboHus  

 

När nya fastigheter och byggnader tillkommer i förvaltningsuppdraget ska motsvarande åtagande gälla 

för dessa, som gällt för de hittills i förvaltningsuppdraget ingående fastigheter/lokaler. 

 

 

 

 

 

 



 
  
  
 Bilaga 3 
 

 

Administration av de boendes hyresavtal på äldreboendet Högåsen 
 
AllboHus åtar sig att svara för administration av uthyrning m m av bostäderna på Högåsen. 
Uppgiften består av följande: 
 Uthyrning och uppsägning: omsorgsförvaltningen bestämmer vem som ska hyra och AllboHus 

sköter administrationen av kontraktsskrivning och uppsägningar 
 Fakturering för hyra görs månadsvis i förskott. Hyrorna samlas på ett balanskonto hos AllboHus 

som kvartalsvis i efterskott utbetalas och bokförs hos kommunen 
 Betalningspåminnelse, krav o dyl 
 Avflyttningsbesiktning 
 Hyresförhandlingar 
 
Kommunen/omsorgsförvaltningen meddelar AllboHus utan dröjsmål då förhyrningar av lägenheter 
förändras. 
 

 
Ersättning 
Kommunen betalar AllboHus enligt följande exkl moms: 
 

Denna ersättning tas upp i det arbete kommunstyrelsens föreslås genomföra för att klarlägga 

budgetkonsekvenser från 2023 med anledning av det nya avtalet. Se tjänsteskrivelse till detta ärende. 

Ersättning för denna specifika del utgår från nivån 2021. 
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Gränsdragningslistor för uppdrag till AllboHus 
Förteckningen nedan över ansvar och uppgifter är sådant som kan hänföras till hyreskostnad ingående 

fastighetsskötsel. Om någon post inte är tillämplig framgår dels av sammanställningen nedan, dels 

noteringar i det enskilda hyreskontraktet. 

Tomtmark, skötsel och tillsyn av t ex: 

hårdgjorda ytor  

gräsmattor, pIanteringsytor  

träd, skogsområden 

brunnar 

fontäner 

kulvertar 

murar 

ramper 

trappor 

belysningsstolpar 

cykelställ 

eluttag, motorvärmare  

flaggstänger 

papperskorgar (stationära) 

sandlåda 

skyltar, trafikskyltar 

utomhussoffor (stationära)  

sopkärl 

staket, stängsel 

trafikmarkeringar 

fast monterade idrotts-och lekanordningar, t ex rutschbanor, gungställningar, fotbollsmål (exkl nät) 

mindre bodar och lekstugor 

 

Byggnad utvändigt, skötsel och tillsyn av t ex: 

skorstenar  

ventilationshuvar  

yttertak, takavvattning  

fasader  

fönster  

ytterdörrar 

lås, cylindrar, nycklar (endast första omgången)  

solavskärmning 

balkonger  

brandstegar  

fasadskyltar  

lastkajer  

ramper  

skärmtak  

snöräcken 

fasadbelysning 
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Byggnad invändigt, skötsel och tillsyn av t ex: 

sopnedkast 

soprum 

dörröppnare, dörrstängare 

dörrstoppar 

fästbeslag för gardin-och draperiskenor (första omgången) 

fönsterbänkar 

ljuskupoler 

ljudabsorbenter 

undertak med tillhörande upphängningsanordningar 

brandredskap 

handledare 

skyltar för fastighetens drift  

kapphylIor (stationära)  

Klädkrokar 

skrapgaller  

köksmaskiner, fast anslutna (grundutrustning) 

kyl- och frysskåp 

spis 

ventilationsanläggning 

kylaggregat 

värmeanläggning 

vattenanläggning 

avloppsanläggning 

hissar 

sanitetsporslin inkl armaturer 

bastuaggregat 

tvättrännor  

utslagsbackar 

dricksfontäner 

tvätt- och torkutrustning (stationär) 

skyddsrumsutrustning 

gasanläggning (endast i den omfattning som det är skött tidigare) 

brandlarm 

tryckluftsanläggning, central 

elektroniska lås 

styr- och reglerutrustning för fastighetsdrift 

 

Undantag från den generella listan för byggnader inom fritidsområdet 

Virda bad- och sportcenter: Kultur- och fritidsförvaltningen sköter fortsättningsvis vattenrening med 

tillhörande maskiner och pumpar, bowlingmaskiner. 

Virdavallen: Kultur- och fritidsförvaltningen sköter fortsättningsvis det som har med verksamheten att 

göra inkl sarg/plexiglas i ishallen, samt utomhusmiljö innanför staketet. 

Vislandabadet: Kultur- och fritidsförvaltningen sköter fortsättningsvis vattenrening med tillhörande 

maskiner och pumpar och daglig tillsyn av anläggningen under perioden för öppethållande. 



 
  
  
 Bilaga 4 
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Området Hagaparken, byggnader som ska skötas av AllboHus 

    del av boulebana 

 

 

 

 Grön markering = Hagagården samt fristående mindre byggnad toa med sluten tank 

Gul markering = utomhusscen 

Röd markering = Halt Olas stuga 

Blå markering = Benestadsstugan 

Lila markering = boulestuga 



 
  
  
 Bilaga 4 
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Området Virdavallen, byggnader som AllboHus inte ska sköta 

 

 

 

Grön markering = padelhall i privat regi 

Gul markering = Agif:s omklädningsrum; har nyttjanderättsavtal med kommunen 

Röd markering = Agif:s klubbstuga och kiosk 

Blå markering = Alvesta Uniteds klubbstuga 

 

 

 



 
  
  
 Bilaga 5 
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Underhållsstatus på byggnader inom fritidsförvaltningens verksamhetsområde 

 

Två projektledare vid AllboHus har på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen under februari och 

mars månader 2022 besökt, inventerat och analyserat fritidsförvaltningen byggnader. Det som 

undersökts gäller status på installationer, energiförbrukning och allmänt om byggnadernas skick: tak, 

väggar, fönster, dörrar, ytskick etc. 

 

De objekt som undersökts är 
 Virda sim- och sporthall 
 Alvesta ishall 
 Virdavallens byggnader 
 Tennishallen 
 Vislandabadet 
 

Undersökningen har resulterat i ett förslag till underhållsplan med rekommenderade åtgärder åren 

2022 – 2024. Planen tar även upp kalkylbelopp (tkr) för respektive åtgärd med uppdelning på det som 

avser investering (komponenter) respektive kostnad för underhåll. 

 

 2022 2023 2024 

komponenter underhåll komponenter underhåll komponenter underhåll 

3 700 1 500 10 330 1 680 3 250 2 500 
 

Föreslagna investeringar och underhåll syftar bland annat till att styra och övervaka installationer i 

byggnaderna, spara och optimera energiförbrukning, framförallt fjärrvärme och el, förbättra och 

effektivisera ventilation. 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 82 Dnr 2022-00197 040 

 

Beslut om ägartillskott till Alvesta Utveckling AB  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge ett bidrag till Alvesta 
Kommunföretag AB på 5 mkr att föra vidare till dotterbolaget Alvesta Utveckling AB 
för bredbandsutbyggnad. Bidraget finansieras med kommunens resultat 2022. 

Sammanfattning 

Den koncerngemensamma strategin för digitalisering, IT och bredband har som mål 
att från 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. För 2025 är målet att 98 procent av alla hushåll och företag bör 
ha tillgång till 1 Gbit/s, 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 
Mbit/s, 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s. De här 
målen är identiska med målen som regeringen och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) satt upp. 

Post- och telestyrelsens färskaste statistik från hösten 2021 över bredbandstäckning 
med 100 Mbit/sek, visar att Alvesta kommun ligger på 91 procent med de som är 
anslutna till bredband eller är i absolut närhet. För tätorter ligger det på 98 procent 
och glesbygd i vår kommun 71 procent. Alvesta har en lägre täckning än 
genomsnitten i länet respektive riket. Siffrorna för Kronoberg är 98 respektive 78 
procent och för riket 99 respektive 77 procent. 

Alvesta kommun är till strukturen en landsbygdskommun där relativt många 
invånare bor på landet och där den s k tätortsgraden är lägre. Det gör det normalt 
både dyrare och mer komplicerat att erbjuda bredband till hushållen. Det är en 
delförklaring till att Alvesta ligger efter i bredbandsutbyggnad.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 5 mkr riktas som bidrag till Alvesta 
Utveckling AB för insatser för bredbandsutveckling på landsbygden i Alvesta 
kommun i samverkan med Wexnet. Det är mycket angeläget för kommunens 
attraktivitet, samhällsnytta och hållbar tillväxt att insatser för bredbandsutveckling 
på landsbygden intensifieras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 58, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Alvesta Utveckling AB 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Dnr 2022-00197 040 

 

Beslut om ägartillskott till Alvesta Utveckling AB  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
ge ett bidrag till Alvesta Kommunföretag AB på 5 mkr att föra vidare till 
dotterbolaget Alvesta Utveckling AB för bredbandsutbyggnad. Bidraget finansieras 
med kommunens resultat 2022. 

Sammanfattning 

Den koncerngemensamma strategin för digitalisering, IT och bredband har som mål 
att från 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. För 2025 är målet att 98 procent av alla hushåll och företag bör 
ha tillgång till 1 Gbit/s, 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 
Mbit/s, 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s. De här 
målen är identiska med målen som regeringen och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) satt upp. 

Post- och telestyrelsens färskaste statistik från hösten 2021 över bredbandstäckning 
med 100 Mbit/sek, visar att Alvesta kommun ligger på 91 procent med de som är 
anslutna till bredband eller är i absolut närhet. För tätorter ligger det på 98 procent 
och glesbygd i vår kommun 71 procent. Alvesta har en lägre täckning än 
genomsnitten i länet respektive riket. Siffrorna för Kronoberg är 98 respektive 78 
procent och för riket 99 respektive 77 procent. 

Alvesta kommun är till strukturen en landsbygdskommun där relativt många 
invånare bor på landet och där den s k tätortsgraden är lägre. Det gör det normalt 
både dyrare och mer komplicerat att erbjuda bredband till hushållen. Det är en 
delförklaring till att Alvesta ligger efter i bredbandsutbyggnad.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 5 mkr riktas som bidrag till Alvesta 
Utveckling AB för insatser för bredbandsutveckling på landsbygden i Alvesta 
kommun i samverkan med Wexnet. Det är mycket angeläget för kommunens 
attraktivitet, samhällsnytta och hållbar tillväxt att insatser för bredbandsutveckling 
på landsbygden intensifieras. 

Yrkanden 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     

 



 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Kjell Rosenlöf 
Kommunstrateg 
0472 – 150 39 
E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-02 
 

 

 

 

 

Bidrag till Alvesta Utveckling AB för bredbandsutbyggnad 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge 
ett bidrag till Alvesta Kommunföretag AB på 5 mkr att föra vidare till dotterbolaget 
Alvesta Utveckling AB för bredbandsutbyggnad. Bidraget finansieras med kommunens 
resultat 2022. 
 

Sammanfattning 
Den koncerngemensamma strategin för digitalisering, IT och bredband har som mål 
att från 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. För 2025 är målet att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha 
tillgång till 1 Gbit/s, 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 
Mbit/s, 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s. De här 
målen är identiska med målen som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) satt upp. 
 
Post- och telestyrelsens färskaste statistik från hösten 2021 över bredbandstäckning 
med 100 Mbit/sek, visar att Alvesta kommun ligger på 91 procent med de som är 
anslutna till bredband eller är i absolut närhet. För tätorter ligger det på 98 procent 
och glesbygd i vår kommun 71 procent. Alvesta har en lägre täckning än genomsnitten 
i länet respektive riket. Siffrorna för Kronoberg är 98 respektive 78 procent och för 
riket 99 respektive 77 procent. 
Alvesta kommun är till strukturen en landsbygdskommun där relativt många invånare 
bor på landet och där den s k tätortsgraden är lägre. Det gör det normalt både dyrare 
och mer komplicerat att erbjuda bredband till hushållen. Det är en delförklaring till att 
Alvesta ligger efter i bredbandsutbyggnad.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 5 mkr riktas som bidrag till Alvesta 
Utveckling AB för insatser för bredbandsutveckling på landsbygden i Alvesta kommun i 
samverkan med Wexnet. Det är mycket angeläget för kommunens attraktivitet, 
samhällsnytta och hållbar tillväxt att insatser för bredbandsutveckling på landsbygden 
intensifieras. 
 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kommunstrateg 

Beslutet skickas till 
Alvesta utveckling AB 
Ekonomiavdelningen 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 85 Dnr 2022-00234  

 

Beslut om godkännande av årsredovisning inklusive 
revisionsrapport för år 2021 samt förbundsordning för 
Samordningsförbundet Värend 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. för Alvesta kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet 
Värend för 2021 

2. bevilja styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för år 2021 

3. godkänna förbundsordningen   

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Värend har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
Samordningsförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen för 
Samordningsförbundet Värend beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

Vidare ska även förbundsmedlemmarna godkänna förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning inklusive revisionsrapport för år 2021 

Förbundsordning- samordningsförbundet Värend   

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Värend 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 61 Dnr 2022-00234  

 

Beslut om godkännande av årsredovisning inklusive 
revisionsrapport för år 2021 samt förbundsordning för 
Samordningsförbundet Värend 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta 
att: 

1. för Alvesta kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet 
Värend för 2021 

2. bevilja styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för år 2021 

3. godkänna förbundsordningen   

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Värend har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
Samordningsförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen för 
Samordningsförbundet Värend beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

Vidare ska även förbundsmedlemmarna godkänna förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning inklusive revisionsrapport för år 2021 

Förbundsordning- Samordningsförbundet Värend   

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Värend 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-10 
Referens 

KS 2022-00234  

 

 

 

 
  

Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för år 2021 
samt förbundsordning för Samordningsförbundet 
Värend 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. för Alvesta kommuns del godkänna årsredovisningen för 
Samordningsförbundet Värend för 2021 

2. bevilja styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för år 2021 

3. godkänna förbundsordningen   

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Värend har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
Samordningsförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen för 
Samordningsförbundet Värend beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 
Vidare ska även förbundsmedlemmarna godkänna förbundsordningen.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning inklusive revisionsrapport för år 2021 

Förbundsordning- samordningsförbundet Värend   

 
 

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Värend 
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FÖRBUNDSORDNING 

 
 

 
 

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet 
 
 

 
 

Upprättad 2022-04-22  
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Förbundsordning för Samordningsförbund Värend 
 
Samordningsförbundet Värend har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och region/landsting. 
 
1 § Förbundets namn 
 
Förbundets namn är Samordningsförbundet Värend.  
Organisationsnummer är 222000-2634 
 
2 § Förbundets säte 
 
Förbundets säte är Växjö. 
 
3 § Förbundets medlemmar 
 
Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen samt 
kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. 
 
4 § Förbundets ändamål 
 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge och Växjö kommuner, svara för en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och 
kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma 
resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den 
enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
5 § Förbundsstyrelsen 
 
Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av åtta 
ledamöter och åtta ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare. 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då 
val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 
 
Valbar till samordningsförbundets styrelse är: 

• Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige 
• Anställd vid Försäkringskassan 
• Anställd vid Arbetsförmedlingen 

 
Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten.  
 
Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 
 
Förbundsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som 
styrelsen bestämmer.  
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6 § Uppgifter och beslutanderätt 
 
Styrelsen är beslutför när en majoritet av parterna är representerade. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
 
Förbundet har till uppgift att 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning skall användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är 
avsedda för enskilda.  
 
De insatser som finansieras ska registreras och följas upp bland annat via det för parterna 
gemensamma uppföljningssystemet. 
 
Styrelsesammanträdena får ske på distans. Ordförande avgör om mötet sker helt eller delvis 
på distans eller fysiskt. 
 
7 § Personal 
 
Förbundsstyrelsen ska utse ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som krävs 
för att utföra administrativa arbetsuppgifter. 
 
 
8 § Initiativrätt 
 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet 
med respektive huvudmans beslutsordning.  
 
 
9 § Samråd 
 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
 
10 § Kungörelser 
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Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella 
anslagstavlan hos kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö samt 
Region Kronobergs anslagstavla. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina 
rutiner vid hantering av förbundets dokument. 
 
 
11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.  
 
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
regionen med en fjärdedel samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och 
Växjö gemensamt med en fjärdedel. Kommunernas finansiering beräknas utifrån varje 
kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16 – 64 år) per den 1 november, året innan 
aktuellt budgetår. 
 
 
12 § Styrning och insyn 
 
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten 
och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i 
samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.  
 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för 
verksamheten. 
 
 
13 § Budget 
 
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 
de kommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska 
också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer 
rekommendationerna från Nationella Rådet. 
 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.  
Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.  
 
 
14 § Revisorer och revision 
 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av 
revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge och Växjö samt Region Kronoberg ska utse en gemensam revisor och en 
ersättare. Revisorer utses i övrigt enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 
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Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
fullmäktige i region och kommuner ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i 
särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 
 
 
15 § Utträde 
 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
två år från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägning inkommit. 
 
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 
16 §.  
 
 
16 § Likvidation och upplösning 
 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  
 
När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den lämna en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
som redovisar av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar 
därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits 
medlemmarna. 
 
 
17 § Tvister 
 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 
 
 
18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare 
 
Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente. 
Kostnaderna betalas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser 
betalas ersättning i särskild ordning. 
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Fast månadsarvode för ordförande utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av 
grundarvodet i Region Kronobergs arvodesreglemente. 
 
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § FinsamL, betalas 
av samordningsförbundet. 
 
19 § Arkivtillsyn 
 
Kommunstyrelsen i Växjö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör 
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
 
 
20 § Förbundets bildande 
 
Förbundet anses bildat den 1 januari 2020 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den 
tidpunkten godkänt denna förbundsordning. (Förbundet har ombildats/utvidgats). 
 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 89 Dnr 2022-00162 000 

 

Återrapportering av partistöd för 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar ärendet utan beredning till kommunfullmäktige.    

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media.        

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Dnr 2022-00162 000 

 

Återrapportering av partistöd för 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media.     
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Redovisning  och  granskningsrapport  av  erhållet  partistöd

Redovisning  OCl] granskningsrapport  av erhållet  partistöd  ska  inlämnas  till

kommunfullmäktige  senast  30  juni  året  efter  att  stödet  betalats  ut.

Koininun:[ullmäktige  får  besluta  om  att  stöd  inte  ska  utbetalas  till  ett  parti  som  inte

i tid  län'inar  in  en redovisning  respektive  en granskningsrapport.

Fyll  ipartiets  redovisning  av  mottaget  partistöd  nedan

Parti

";A»:s'rhm&-(ckyvy

Organisationsnummer

80az5 a'-i - g'53't
Adress:

En5c, 3 cl  'v
Ort  ocli  poshiuininer

3-(zaq ,«cu-c&A
Telefon  '

c»C-"l  r:q-S (S

Bankkonto  eller  bankgiro/postgiro

8mu - g, tq:s qcs - b-
Mottaget  partistöd Sparat  partistöd

Q  .. .. . '2  ('%("ir"vl  } ('/  r  s /  s(  '-  '
/5 "  " ' _ S ' i-  ]  %J   l j lJ  - X  I Il  n J ,  -
t-! Vg  - "  - "  --  = l)  (,/  l_/  -  -

Redovisningen  avser  år

2Ö2\

Följande  handlingar  är bifogade:

Verksatnhetsberättelse  "]

Revisionsrappoit  X3

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  l

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post  till  förvaltningen

kommunen@alvesta.se
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Redogör  för  liur  partistödet  använts  för  att stärka  partiets  ställning  i den

kommunala  demokratin.  Beskriv  gäina  med  enskilda  exempel.

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  l

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post  till  förvaltningen

kommuneJa)alvesta.se
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Redogör  för  om delar av partistödet  tilldelas  partiorganisationen  utanför  regionen.

Hur  liar  detta i så fall  främjat  den lokala  partiorganisationen?  Beskriv  gärna

med enskilda  exempel.

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  l

Postadress

342 80 Alvesta
Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se
E-post  till  förvaltningen

koinmuneJa)alvesta.se
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GRANSKNINGSINTYG

gällende  partistÖdets  användning

Verksamhetsår  2021

Parti  stöd  för  KD Alvesta

Llndertecknad  har  granskat  huvudbok  och resultatrapport  fe)r tiden  202a1-01-01  till

2021-12-:31  ocli  har  funnit  dessa  i god  ordning,

Intäkter  och kostnader  är redovisade  och, behållningen  på bank  har  kontrollerats

Revisionsberättelse  för  verksamhetsåret  har  inkommit  och påvisar  inga brister  i

redovisriingen.

PartistÖdet  har  använta  främst  tlll utbildning,  studiebesök  och  kampanjer.

Jag finner  ingen  anledning  till anmärkning

Vislanda  2021-03-21

,,,,L,(!4g,,.,,Clf,/Q,,,,,,,
Sten-Ake  Carlsson



Kristdemokraterna  Kronoberg

829500-8489

Räkenskapsår:  21-01-01  - 21-12-31

Resultatenhet:  8 "Alvesta"

Period:  21-01-01  - 21-12-31

Rörelsens  intäkter  rnm

Nettoomsättning

3010  Medlemsavgifter

3113  Partistöd  Alvesta

S:a  Nettoomsättning

S:a Rörelseintälcter  inm

Rörelsens  kostnader
Råvaror  och förnödenheter  mm

4212  Serviceavgift  till  distriktet

4213  Bokföringstjänst

S:a  Råvaror  och  förnödenheter  mm

Bruttovinst

Övriga  externa  kostnader

6076  Styrelse,  koinmunpolitisk  gnipp

6077  Årsmöte,  medlemsmtle

6080  Aktivitetskostnader

6320  Representation,  uppvaktningar

S:a Öwiga  extei'na  kostnader

Personalkostnader

7610  Utbildning,  1conferenser

S:a  Personalkostnader

S:a Rörelsens  kostnader  inkl  råvaror  mm

Rörelseresultatföskrivningar

Rörelseresultat  efter  avskrivningar

Rörelseresultat  före  finansiella  intäkter  och  kostnader

Resultat  efter  finansiella  intäkter  och  kosföader

Resultat  före  bokstutsdispositioner  och skatt

Resultat  före  skatt

Berälaiat  resultat

8999 Redovisat  resultat

Resultatrapport
Preliminär

Sida:  l(l)

Utskrivet:  21-04-17

18:31

Senaste  vernr:  A51

Ackumulerat Period fp år R;5iodbudget Ack/periodbudg

O,OO

-l 029,00

l1 060,00

- 980,00

- 13 069,00

O,OO

O,OO

-13 069,00

13069,00

-13 069,00

13 069,00

- 13 069,00

- 13069,00

- 13 069,00

- 13069,00

O,OO

l 150,00

38 987,00

40 137,00

40 137,00

- 8 848,00

- 2 400,00

- 1l  248,00

28 889,00

- 980,00

- 1 258,00

- l 523,00

- l 690,00

- 545],00

-107,35  0,OO

- 107,35  0,OO

- 16 806,35  0,OO

23 330,65  0,OO

23 330,65  0,OO

23 330,65  0,OO

23 330,65  0,OO

23 330,65  0,OO

23 330,65  0,OO

23 330,65  0,OO

-23 330,65  0,OO



Spa:rbaflkell E.ketl @
Kontohavare

Kristdemokraterna  I Alvesta  802534-9534

Sida  1 ('l )

2022-01-0812:18  CEl'

TF'ansaJonev  uipixbsiqtix

KRIS'i  l)FIV)OKRA'{'ERNA  I ALVESTA  802534-"  534

Eken  Företagskto  (SEK)

8006-9,3  305  315-8  Eken  Företagskto

Exporten  inkluderar

2021-03-01  ti112021-12-31

Bokf.  daturn  Tran.  datum  Valutadatum  Transaktionstyp  Referens

Saldo  2021  -1 2-31

Belopp  (SEK)  Bokfört  saldo

41 412,51

2021-12-29  2021-12-2C)  2021-12-30  Bankgiro 56607070  70,00inbetalning

2021-11-19  2021-11-19  2021-11-19  Bg-bet.viainternet  icaalveta  -300,00

2021-11-04  2021-11-04  2021-11-04  Bg-bet.viainternet  avgiftväxjö  -9215,00

2021-10-25  2021-10-25  2021-10-25  Bg-bet.viainternet  factoring  -50C),00

2021-10-25  2021-10-25  2021-10-25  Bg-bet.viainternet  kläder  -3156,00

2021-10-18  2021-10-16  2021-10-16  Bg-bet.viainternet  flagga  -998,00

2021-10-18  2021-10-16  2021-10-16  Bg-bet.viainternet  pin -184,00

2021-10-01  2021-10-01  2021-10-01  Bg-bet.viainternet  flyers  -1150,00

2021-09-27  2021-09-27  2021-09-28  Bankgiro 56607070  30000,00inbetalning

2021-09-24  2021-09-24  2021-C)')-24  Bg-bet.viainternet  kläder  -524,00

2021-OC)-24  2021-09-24  2021-C1':)-24  Bg-bet.viainternet  fotograf  -4494,00

2021-08-30  2021-08-30  2021-09-01  Bankgiro 56607070  1330,00inbetalning

2021-07-05  2021-07-04  2021-07-04  Bg-bet.viainternet  vagnpolett  -2963,00

2021-06-21  2021-06-21  2021-06-21  ÖVerfÖr'ng"'a blomma  ' -375,00internet

2021-06-07  2021-06-07  2021-06-07  Bg-bet.viainternet  Icaalvesta  -125,00

2021-05-26  2021-05-26  2021-05-26  Bg-bet.viainternet  påminnelseavg  -180,00

2021-05-26  2021-05-26  2021-05-26  Bg-bet.viainternet  påminnelseavg  -60,00

2021-05-24  2021-05-22  2021-05-22  Bg-bet.viainternet  tröjor  -660,00

2021-05-20  2021-05-20  2021-05-20  """'a""""  -166,66enligt  faktura

2021-04-26  2021-04-26  2021-04-26  Bg-bet.viainternet  medtryck  -5020,00

2021-04-19  2021-04-19  2021-04-20  Bankgiro 56607070  40092,17inbetalning

Ingående  saldo  2021-03-01

41 41 2,51

41 342,51

41 642,51

50 857,51

51 366,51

54 522,51

55 520,51

. 55 704,51

56 854,51

26 854,51

27 378,51

31 872,51

30 542,51

33 505,51

33 880,51

34 005,51

34185,51

34 245,51

34  905,51

35072,17

40 og:,q 7

O,OO



Verksamhetsberättelse
Kristdemokraterna  i Alvesta  Kommun

Kalenderår  2021

Kalenderåret  inleddes  med  ett  årsmöte  den 15 februari  då Jessica  Johansson  blev  vald  till  ny
partiavde1ningsordförande  efter  Christer  Brinkner.  Brinkner  lämnade  också  sitt  uppdrag  som
gi-uppledare  ocli  Bo Hasselquist  tog  över.  Under  årsmötet  avtackades  även  Britt-Marie
Olsson,  Carl-  Olof  Olsson  ocli  Helena  Aa'itbacke,  vilka  läinnade  sina  styrelseuppdrag.

Partistyrelsen  2021:
Ordförande  -  Jessica  Johansson

Vice  ordförande  -  Christer  Brinkner

Kassör  -  Ulrika  Stark

Gruppledare  -  Bo  Hasselqriist

Ledamöter  -  Sten-Åke  Carlsson,  Roxana  Sepulveda,  Ann-Clmistin  Hasselquist,  Åke
Joliansson,  Karl-Johan  Kronström,  Josefine  Ljungqvist
Styrelsen  har  sairu'nanträtt  10 gånger  och  representanter  från  styrelsen  har  medverkat  på 8
möten  med  alliansen.

Övrigt:  Josefine  blev  vald  till  ledamot  vid  ett  extrainsatt  styrelsemöte  i början  av  hösten.

Fokus  år 2021  har  varit  att förnya  KD  Atvesta,  förbättra  'vårt  rykte  samt  öka  förtroendet  hos
kon'ununens  invånare;  för  att  kuru'ia  uppnå  dessa  mål  har  nedanstående  pui'ikter  genomförts.

Våren:

*  Ny  liemsida  publicerades

*  Första  filmklippet  på  Jessica  publicerades

Hösten:

*  Mohedadagarna

*  Inköp  av  kläder

@ Flagga  köptes  in  till  koininande  kampanjer

*  Seniormässan

*  Tre  filmklipp  publicerades  på  Jessica,  Ulrika  och  Josefine
*  Nomineringsstärnma  i Markaryd

*  Alvesta  julskyltning

*  Julbord  med  "Alvesta  Alliansen"

Alvesta,  2022-01-30

Jessica  Johansson,  partiavdelningsordförande



Verksamhetsplan

Kristdemokraterna  iAlvesta  Komrnun

Kalenderår  2022

Under  2022  ska  Kristdemokraterna  iAlvesta  arbeta  med  följande  punkter:

*  Fortsätta  att  kontinuerligt  uppdatera  hemsida  ocli  sociala  medier

*  Öka  förtroendet  hos  kon'irnunens  invånare

o Exempelvis,  om  möjligt,  besöka  olika  verksainheter  runt  om  ikorniuunen

*  Genomföra  Kristdemokratetna  i Alvestas  bästa  valår  någonsin

*  Producera  fler  videoklipp

*  Värva  nya  medleminar

*  Börja  dela  ut  "KD-kassen"

*  Kampanja

*  Delta  i aktiviteter  som  KD-riks  och  distriktet  anordnar

*  Upprättliålla  samarbetet  med  "Alvesta  Alliansen"

Alvesta,  2022-01-30

Jessica  Johansson,  partiavdelningsordförande



 

 
Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
 

Blankett för redovisning av  
partistöd 

Sida 
1(3) 

  

 

 
 

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte 
granskningsrapport 
De partier som har erhållit partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första 
stycket kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december 
och ges till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Till redovisningen ska det bifogas en granskningsrapport med ett intyg. Partierna 
utser själva sin egen granskare. Granskaren ska intyga att redovisningen ger en 
rättvis bild av hur partistödet har använts. Granskaren ska inte vara samma person 
som lämnar in redovisningen. 
 
Kommunfullmäktiges presidium uppmanar partierna att ta hänsyn till 
kommunfullmäktiges sammanträdesplan när partierna lämnar in sin redovisning 
och granskningsrapport. Kommunfullmäktige behandlar i regel alltid ärendet om 
återrapportering av erhållet partistöd på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i juni månad. Detta för att få till en så snabb hantering som möjligt av 
utbetalningen av partistöd.   
 
För mer information, se Regler för kommunalt partistöd som antogs av 
kommunfullmäktige den 17 december 2019, § 181.  

Redovisningen avser följande parti 
Juridisk person* 
Centerpartiet i Alvesta kommun 

Organisationsnummer: 
829501-8686 

Adress: 
Björkemon 

Postadress: 
342 52 Vislanda 

Telefon: 
073-1810945 
Till Helene Andersson, Kretsordf. 

Bankkonto eller bankgiro/plusgiro: 
647-9470 

*Registrerad lokal partiförening 
 

Sammanfattning av erhållet partistöd 
Redovisningen avser år: 
2021 

Erhållet partistöd (angett i kronor): 
80 000 

Sparat partistöd: 
25 000 

Övriga kommentarer: 
Eventuellt utbildningsstöd som erhållits mot 
utlägg är inte medräknat i ovanstående. 
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Redovisning av användning av partistöd 
Redogör kortfattat för hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Beskriv gärna med enskilda exempel.   
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring gjorts till andra 
delar av partiorganisationen och vilka motprestationer som i så fall erhållits.  
 

Se bifogad verksamhetsberättelse. 
 
Ja, Vi betalar vårt partidistrikt (Kronobergs län) för del av servicekontor som administrera 
medlemsregister, medlemsinfo, brevutskick till medlemmar, utbildningar mm. 

Följande handlingar har bifogats till denna redovisningsblankett: 
 
Verksamhetsberättelse 

 
Revisionsberättelse 
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Granskningsrapport och intyg 
Granskningen är till för att intyga att redovisningen har gett en rättvis bild av hur 
partiet har använt partistödet. Av partiet utsedd granskare ska nedan intyga att 
partistödet använts ändamålsenligt.    
 
Redogör för vad som framkommit i redovisningen av erhållet partistöd. 

Se bifogad revisionsberättelse  

Granskning genomförd av: 
 
Datum:  
 
Namnförtydligande: 
Thomas Haraldsson, gruppledare 

  



 

Verksamhetsberättelse för Alvesta Centerkrets 2021 
 

Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande:            Heléne Andersson 

V ordförande:         Mikael Lindberg 

Sekreterare:            Ann-Charlott Filipsson 

Kassör:                     David Johansson 

Ledamot:                 Golnoush Lundén Keshavarzi 

Ledamot:                 Eva Nilsson 

Ledamot:                 Monica Pihl 

Ledamot:                 Nina Rydström 

Adj. Gruppledare:  Thomas Haraldsson 

 

Monica och Ann-Charlott har varit ansvariga gentemot Seniornätverket i länet. 

Golnoush har varit medlemsansvarig. 

 

Vi har haft 10 protokollförda styrelsemöten, kretsstämma, höstmöte och valkickoff under 
året. 

Medlemsantalet var vid årets slut 142 stycken. Av dessa är 25 stycken CK och 3 stycken CUF. 
En minskning med sammanlagt 14 medlemmar. 

Tyvärr har ju även2021 gått i Covid-19:s tecken så vi har ju inte kunnat genomföra många av 
de aktiviteter och möten som vi planerade för. 

Samarbetet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Alvesta kommun har varit mycket 
gott. 

Jag som kretsordförande vill tacka för ett gott samarbete i styrelsen! 

 Jag hoppas på att Covid-19 ger med sej nu när många vaccinerats med både 2 och 3 doser, 
så att vi återigen kan samlas till fysiska möten och träffa medlemmar/ väljare. 

Hoppas på ett gott samarbete även 2022! 

                                                                                                          Kretsordförande 

                                                                               Heléne Andersson 



 

Gruppledaren har ordet 

 
Då är det dags att summera ännu ett år. Under stora delar av 2021 har vår gruppmötesverksamhet 
bedrivit digitalt, så även många av de officiella politiska mötena. Tyvärr ser det ut att fortsätta även 
en bit in i 2022. Vi har tillsammans ännu ett år varit med och drivit Alvesta kommun framåt med 
kommuninvånarens bästa för ögonen.  Det har som vanligt varit ett händelserikt år. Det finns mycket 
att nämna om året som gått som varit positivt för kommunen. Fortsatt positiv utveckling vad gäller 
företagsklimatet (bästa sammanfattande omdömet någonsin). 5:e bästa friluftskommunen i landet, 
fortsatt bostadsbyggande osv. Tyvärr så har även föregående år präglats av pandemin. Alla 
medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag för att ge bästa möjliga service utefter de osäkra 
förutsättningar som råder. 

Som så många gånger tidigare har ekonomin varit i fokus även detta år. Våra verksamheter går totalt 
sett plus, men även fortsättningsvis måste vi arbeta metodiskt och hitta lösningar som minskar våra 
kostnader, men även ge bästa möjliga service samt att tänka bästa möjliga koncernnytta.  

Avslutningsvis vill jag från hjärtat säga tack för detta år också för gott samarbete. Det är en ära att få 
vara ledande företrädare för vårt starka C-lag som ska bli ännu starkare. Vi har stort inflytande på 
den politik som förs i Alvesta kommun, vilket vi ska vara stolta över. Därför är det extra viktigt att vi 
pratar med andra. Om inte vi pratar väl och marknadsför vårt parti och våra idéer kommer ingen 
annan göra det heller.  

                                                                                                                   

 

                                                                                                               Gruppledare 

                                                                                            Thomas Haraldsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vislanda / Blädinge Centerkvinnor 

 

Centerkvinnorna har även under 2021 fått decimera träffarna pga pandemin. 

8 mars delades diplom och tårta för kvinnligt företagande ut till ”Farmors Gårdsbod” i 
Grimslöv. 

Under sommaren deltog vi några stycken på sommarmötet hos distriktsordförande Judit 
Svensson utanför Lagan. 

På hemmaplan träffades vi för årsmöte i Berit Nilssons stora loge utanför Moheda och hade 
trevligt samkväm. 

Senare under hösten var vi hos Virestads CK i Eneryda och hade stick café. 

                                          

                                                                                            Ordförande 

                                                                                            Monica Pihl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



Blankett  för  redovisning  av

partistöd

ing  av erhållet  kommunalt  partistöd  jämte

granskningsrapport

De partier  som  har  erhållit  partistöd  ska årligen  lämna  en skriftlig  redovisning  som

visar  att  partistödet  har  använts  för  det  ändamål  som  anges  i4  kap. 29 E3 första
stycket  kommunallagen.  Redovisningen  ska avse  perioden  1  januari  - 31 december

och ges till  fullmäktige  senast  sex månader  efter  redovisningsperiodens  utgång.

Till redovisningen  ska det  bifogas  en granskningsrapport  med  ett  intyg.  Partierna

utser  själva  sin egen  granskare.  Granskaren  ska intyga  att  redovisningen  ger  en

rättvis  bild  av hur  partistödet  har  använts.  Granskaren  ska inte  vara  samma  person

som  lämnarin  redovisningen.

Kommunfullrnäktiges  presidium  uppmanar  partierna  att  ta hänsyn  till

kommunfullrnäktiges  sammanträdesplan  när  partierna  lämnar  in sin redovisning

och  granskningsrapport.  Kommunfullmäktige  behandlari  regel  alltid  ärendet  om

återrapportering  av erhållet  partistöd  på kommunfullmäktiges  ordinarie

sammanträde  ijuni  månad.  Detta  för  att  få till  en så snabb  hantering  som  möjigt  av
utbetalningen  av partistöd.

För  mer  information,  se Regler  för  kommunalt  partistöd  som  antogs  av

kommunfullmäktige  den  17  december  2019,  E3 181.

Redovisningen  avser  följande  parti

Juridisk  person'

Miljöpartiet  de Gröna  i

Alvesta

0rganisationsnummer:

802495-4615

Adress:

C/o Anita Thörn  von Rosen
Elenshylte  6

Postadress:

342  53 Lönashult

Telefon: Bankkonto  eller bankgiro/plusgiro:

8169-5,903168933-5

"Registrerad  lokal partiförening

Sammanfattning  av erhållet  partistöd

Redovisningen  avser  år:

2021
Erhållet  partisR5d  (angett  i kronor):

20 000,-

Sparat  partistt5d:

12  679,-
Övriga  kommentarer:

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342 80 Alvesta
Telefon

0472-150  00  vx

Hemsida

www.alvesta.se
E-posttill  kommunen

kommunen@alvesta.se
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Redovisning  av användning  av partistöd

Redogör  kortfattat  för  hur  det lokala partistödet  har använts  för  att  stärka partiets

ställning  i den kommunala  demokratin.  Beskriv  gärna med enskiida  exempei.

Av redovisningen  ska framgå  om och i vilken  utsträckning  överföring  gjorts  till andra

delar  av partiorganisationen  och vilka motprestationer  som i så fall erhållits.

Miljöpartiet  de gröna  i Alvesta  har  under  år 2021  haft  ett  ordinarie  årsmöte  och  dessutom

sju  medlemsmöten,  vilka  tillika  har  varit  styrelsemöten.

Information  och  kommunikation  med  medlemmar  sker  också  via  partiets  Facebook-sida,

via  utskick  av e-mail  via  medlemsregistret  och  via  brevutskick.

Partistödet  har  använts  till  medlems-möteskostnader,  resor,  kampanjkostnader,

annonskostnader,  kontorsmaterial,  porto,  banktjänster.

Till  Miljöpartiet  de grönas  Riksorganisation  har  betalats  en avgitt  om IOOO  kr.  Avgiften

tas ut  för  vår  andel  av gemensatn  och  samordnad  verksamhet;  medlemsregister,

medlemskontakter,  betalningar,  utskick  till  medlemmar,  medlemstidningen  Grön  till  alla

medlemmar,  material:framställning,  organisationsstöd,  konfliktlösning,  gemensamma

möten,  utbildningsprogram,  Studieförbundet  Vuxenskolan,  Kommun-  och

Landstingsdagar  regionalt,  nätverk,  jämställdhets-  och  mångfaldsarbete  m.m.  Till

Miljöpartiet  de Gröna  i Region  Kronoberg  har  10 000  kr  betalats  för

regionorganisationsens  stöd,  information  och  service  m.m.  åt lokalavdelningen  inför  valet

2022.

Följande  handlingar  har  bifogats  till  denna  redovisningsbIankett:

Granskningsrapport.

Redovisningen  inlämnad  av Anita  Thörn  von  Rosen,  styrelseledamot  i och

gnuppledare  för  MP  Alvesta
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Granskningsrapport  och intyg

Granskningen  är till  för  att  intyga  att  redovisningen  har  gett  en rättvis  bild av hur

partiet  har  använt  partistödet.  Av partiet  utsedd  granskare  ska nedan  intyga  att

partistödet  använts  ändamålsenligt.

Redogör  för  vad som framkommit  i redovisningen  av erhållet  partistöd.

Miljöpartiet  de gröna  i Alvestas  redovisning  av  använt  partistöd  avseende  verksamhetsåret  2021

är en  rättvisande  bild  av  hur  partiet  har  använt  partistödet.  Partistödet  har  använts

ändatnålsenligt.

/,,.-'i  ( ö
V'fä)Zu-,'
Datum  :

2022-05-  e ";'
Namnförtydligande:

Gullvi  Andersson
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Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och
fördelats under är 2O2l

Sverigedemokraterna iAlvesta kommun har under 2020 erhållit kommunalt partistöd.
Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt
följande redovisning:

Erhållet partistöd 2021 80000

Partistöd som kvarstår sedan tidigare t28 696,49

Ersättning från kommunens utbildningsstöd 0

Avgår kostnader enligt nedan (inkl. det som ersätts av utbildningsstöd) -57 443,2

Partistöd som kvarstär till2O22: LSL253,29

Kostnaderna har fördelats enligt nedan:

1 Resekostnader 2178,3

2 Lokal-och evenemangskostnader 3906

3 Marknadsföring 13510

4 Deltagande i utbildningar och konferenser 6000

5 Material/porto 19665,9

6 Köpta tjänster 4683

7 Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond 7500,00

Totala kostnader: 57 443,2



ierhe/wotrawna
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Kommentarer till ovanstående kostnader:

Resekostnader
Sedva n I iga a rvoden ti I I styrelse, körersättninga r och övriga kostna dsersättni nga r

Lokal- och evenemangskostnader
Kostnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader av

desamma.
Marknadsföring
Marknadsföring genom annonser i lokalpress, flygblad, affischer och dylikt.
Deltagande i utbildningar och konferenser
Deltagaravgifter i både externa samt parti-interna konferenser och utbildningar.
Material
Kontorsmaterial, inventarier och övrigt förbrukningsmaterial.
Köpta Tjänster
Tjänster, programvara och abonnemang.
Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond
En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en gemensam valfond.
Denna valfond kommer oss till nytta då vi får broschyrer och affischer upptryckta,
besök i kommunen av partiets riksföreträdare, hjälp med utskick samt utbildning av

våra företrädare via våra riksombudsmän med mera.

Sverigedemokraterna Alvesta

C/O Lena Nikolausson

Älmhult t
363 92 Lammhult

Datum

2022-05-24
Ort

Vislanda
Ordförande

L€ u, * - §-J:k 0.^ . .*
Kassör

U/r"-',4rCttrtt
Namnförtydligande

Lena Nikolausson
Namnföfidligande

Oskar Andersson



Alvesta
kommun

Blankett  för  redovisning  av

partistöd

Redovisning  av erhållet  kommunalt  partis

granskningsrapport

m77 -06- O I
5d JaÄTJ, JNa komrr)ur)

De partier  som  har  erhållit  partistöd  ska årligen  lämna  en skriftlig  redovisning  som

visar  att  partistödet  har  använts  för  det  ändamål  som  anges  i4  kap. 29 E3 första

stycket  kommunallagen.  Redovisningen  ska avse  perioden  1 januari  - 31 december

och  ges till  fullrnäktige  senast  sex månader  efter  redovisningsperiodens  utgång.

Till redovisningen ska det bifogas en Branskningsrapport  med ett intyg. Partierna
utser  själva  sin egen  granskare.  Granskaren  ska intyga  att  redovisningen  ger  en

rättvis  bild  av hur  partistödet  har  använts.  Granskaren  ska inte  vara  samma  person

som  lämnar  in redovisningen.

Kommunfullmäktiges  presidium  uppmanar  partierna  att  ta hänsyn  till

kommunfullmäktiBes  sammanträdesplan när partierna lämnarin  sin redovisning
och  granskningsrapport.  Kommunfullrnäktige  behandlari  regel  alltid  ärendet  om

återrapportering  av erhållet  partistöd  på kommunfullrnäktiges  ordinarie

sammanträde  i juni  månad.  Detta  för  att  få till  en så snabb  hantering  som  möjligt  av

utbetalningen  av partistöd.

För mer  information,  se Regler  för  kommunalt  partistöd  som  antogs  av

kommunfullmäktige  den  17  december  2019,  E3 181.

Redovisningen  avser  följande  parti

Juridisk  person'

Moderaterna  Alvesta

0rganisationsnummer:

802429-1802

Adress:

c/o Thomas Gyllensten

Postadress

Rosenlundsvägen 3, 34235 Alvesta:

Telefon:

0705-6655  47

Bankkonto eller bankgiro/plusgiro:

5645-10  242  87

"Re(;istrerad  lokal partförening

Sammanfattning  av erhållet  partistöd

Redovisningen  avser år:

202]

Erhållet  partistöd (angett i kronor):

llO  OOO kronor

Sparat partistöd: Övriga  koini'nentarcr:

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342  80 Alvesta

Teiefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post till kommunen

kommunen@alvesta.se
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Redovisning  av användning  av partistöd

:s för  att  stärka  partiets

:nskilda  exempel.

verföring  gjorts  till  andra

i i så fall  erhållits.

Redogör  kortfattat  för  hur  det  lokala  partistödet  har  använt

ställning  i den  kommunala  demokratin.  Beskriv  gärna  med  c

Av redovisningen  ska framgå  om och i vilken  utsträckning  ö'

delar  av partiorganisationen  och  vilka  motprestationer  som

Partistödet  liar  under  2021  använts  för  att finansiera  föreningens  verksamhet  gällande

medlemsaktiviteter  och  vår  politikerutveckling.

Vår  förening  betalar  dessutom  en stor  del  av vårt  paitistöd  till  länsförbundet,  som i gengäld  stödjer

oss med  partiombundsman  ocli  kanslipersonal.

Verksamhetsåret  2021  blev  starkt  fortsatt  påverkat  av Pandemin  ocli  de restriktioner  för  allmänna

förekomster  som  följde  med  den.

Planerade  aktiviteter  som  medlemsmöten  och  sommaraktiviteter  blev  vi  tvungna  att  ställa  in.

Istället  liar  vi  försökt  ställa  om  till  digitala  aktiviteter  ocl'i använt  oss av sociala  medier,  där  vi  varit

alltmer  synliga.

Utskick,  med  infori'nation  om  politiskt  arbete,  till  samtliga  medlei'ni'nar  ]iar  gjorts  via  post  under

året.

Styrelsen  har  liaft  ett  aktivt  verksamlietsår  och  förberedde  sig  både  för  extraval  ocli  valåret  2022.

Medlemmar  liar  bidragit  i det  politiska  arbetet  genoin  att  dela  ut kampanjmaterialet  "Kraft  att  leda

Sverige"  i postlådor  i koini'nunen  både  under  vårens  ocli  liöstens  kampanjer.

Under  "Håll  Sverige  rent"  kampanjen  arrangerade  vi  medlemsmöten  och  rensade  koinmunens

stora  badplatser.

Vi har  medverkat  ocli  mött  invånare  på Vislanda  Marknad,  Moliedadagarna,  julskyltningdagar  i

Molieda  OCl] Alvesta.

Föreningsprojektet  Coac)i  2022 liar slutförts  ocli  redovisats  för  länsförbundet  i digital  fori'n.  Där

har medlemmarna  bidragit  med  att  ta fram  prioriteringar  för  fortsatt  moderat  politiskt  arbete  i

Alvesta  kommun.

I november  genomfördes  ett  event  på lokala  SN Kök  och  Bar,  dit medlemmar  bjudits  in för  att

diskutera  lokal  politik.

Gruppmöten  ocli  styrelsemöten  har  genoi'nförts  till  största  delen  digita)t.

Medlemmar  liar deltagit  i Sverigemötet  digitalt  ocli  olika  möten  som  länsförbundet  bjudit  in till

enligt  de riktlinjer  som  fuitnits  under  pandemin.

Följande  handlingar  har  bifogats  till  denna  redovisningsblankett:
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Granskningsrapport  och intyg

Granskningen  är till  för  att  intyga  att  redovisningen  har  gett  en rättvis  bild av hur

partiet  har  använt  partistödet.  Av partiet  utsedd  granskare  ska nedan  intyga  att

partistödet  använts  ändamålsenligt.

Redogör  för  vad  som  framkommit  i redovisningen  av erhållet  partistöd.

Vid  granskning  av Moderaternas  redovisning  av partistödet  liar  jag  funnit  att  det  liar  använts

ändamålsenligt.

Politiskt  arbete:  7 375  kr

Kurs  och  konferenser:  850  kr

Till  förbundet:  52 800  kr

Kampanjer  ocl'i  inedlemsaktiviteter:  23 741

Summa:  84 766  kr

Granskning genomförd av: 3 a

f:.,yl/:C(,=((,gt(;( (  )0v(J(eq :3('Vet  C'Uctil
-'  / '

Datum: /lIl«l _-7, 0  ,<.,,,  (JT_)

Namnförtydligande: C yyc Q  /cC:( (l,/o  ()<a) 'te  bl-l 02i(-__11,1,e, . CV,I
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Blankett  för  redovisning  av

partistöd

Redovisning  av erhållet  kommunalt  partistöd  jämte

granskningsrapport

De partier  som  har  erhållit  partistöd  ska årligen  lämna  en skriftlig  redovisning  som

visar  att  partistödet  har  använts  för  det  ändamål  som  anges  i4  kap. 29 Ei första

stycket  kommunallagen.  Redovisningen  ska avse perioden  1 januari  - 31 december

och  ges till  fullmäktige  senast  sex månader  efter  redovisningsperiodens  utgång.

Till redovisningen  ska det  bifogas  en granskningsrapport  med  ett  intyg.  Partierna

' utser  själva  sin egen  granskare.  Granskaren  ska intyga  att  redovtsningen  ger  en

rättvis  bild av hur  partistödet  har  använts.  Granskaren  ska inte  vara samma  person

som  lämnarin  redovisningen.

Kommunfullmäktiges  presidium  uppmanar  partierna  att  ta hänsyn  till

kommunfullmäktiges  sammanträdesplan  när  partierna  lämnar  in sin redovisning

och granskningsrapport.  Kommunfullmäktige  behandlari  regel  alltid  ärendet  om

återrapportering  av erhållet  partistöd  på kommunfullmäktiges  ordinarie

sammanträde  ijuni  månad.  Detta  för  att  få till  en så snabb  hantering som möjligt av
utbetalningen  av partistöd.

För  mer  information,  se Regler  för  kommunalt  partistöd  som  antogs  av

kommunfullmäktige  den 17  december  2019,  E3 181.

Redovisningen avserföljande  parti

Juridisk  person'

Alvesta  Alternativet

Organisationsnummer:

8290502-1573

Adress:

Södervägen  4

Postadress:

342  93

Telefon:

070  2595375

Bankkonto elter bankgiro/plusgiro:

431  07 21-8

'Registrerad  lokal partiförening

Organlsationsnr
212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342  80 Alvesta

Telefon

0472-150  00  vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-posttill  kommunen

kommunen@alvesta.se
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Sammanfattningaverhållet  partistöd

Redovisningen avser år:

2021

Erhållet  partistöd  (angett  tkrgnor):

60.000

Sparat  partistÖd: Övriga kommentarer:

Redovisning  av användriing  av partistöd

Redogör  kortfattat  för  hur  det  lokala  partistödet  har  använts  Br  att  stärka  partiets

ställning  i den kommunala  demokratin.  Beskriv  gärna  med enskilda  exempel.

Av redovisningen  ska framgå  om  och  ivilken  utsträckning  överföring  gjorts  till  andra

delar  av partiorganisationen  och  vilka  motprestationer  som  i så fall  erhållits.

Av  partistödet  har  cirka  hälften  avsatt  till  valfonden  (29600,-)  20.000  kronor

har  använts  till  lokalhyror  och  12.700  till  möteskostnader.  Övriga kostnader

av betydelse  har  varit  förbrukningsinventarier  med  4.500  kronor  och

bredband  om  2.100  kronor.
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Följande handlingar  har bifogats  till denna redovisningsbIankett:

Resulfötrapport-

Granskningsrapport  och intyg

Granskningen  är till  för  att  intyga  att  redovisningen  har  gett  en rättvis  bild av hur

partiet  har  använt  partistödet.  Av partiet  utsedd  granskare  ska nedan  intyga  att

partistödet  använts  ändamålsenligt.

Redogör  för  vad som  framkommit  i redovisningen  av erhållet  partistöd.
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Undertecknad  har  funnit  att  partistödet  använts  på ett  sådant  sätt  som  är

enligt  de riktlinjer  som  lagen  avser.  Dvs att  medlen  använts  i verksamheten

på ett  sätt  som  främjar  den  lokala  politiska  verksamheten-  Söm sig bör

' avsätts  alla mellanvalsår  medel  för  valåret  vilket  man  ocks'å gjort  detta  år.

,_y;'   /
" Granskning genomförd av: r 'U'

Da'um: !iaj2022  ("
Namnförtydligande:

Jan  Franzån



iestaAltemativet

censkapsårets början:  21-01-01

a fÖretaget  '

iod:  21-01-01a-  21-12-3l

Resultatrapport
Preliminär

äkter

Rörelsens  sidointäkter

35]0

S:a RÖrelsens sidointäkter

Erhällna  bidrag

3920

S:a Brhållna  bidrag

S:p Intäkter

Medlernsavgifter

Kommunalabidrag

uttovinst

origa  kostnader

6010

6410

6510

6530

6861

6910

7691

S:aÖvrigakostnader

Lokaföyra

Förbnikn*ngsinventarier

a Kontorsmaterial

Möteskostriader

Bredband

Uppvaktningar

Medlemsvård

sultt  f?5re avskrivningar

sultat  efter  avskrivningar

iansiella  koshiader

8170 Bankkostnader

S:a Finansiella  kostnader

sultat  efter  finansie]la  intfikter  och  kostnader

sultat  före  bokslutsdispositioner  och  skatt

sultat  före  skatt

ittoresultat

Sida: 1

Ufökrivet:  22-02-03

Senaste vernr:  A39

Perioden

1270,00

127o,oo

70 200,00

70 200,00

71 470,00

71 470,00

-20 200,00

-4 495,00

-500,00

-12 702,90
-2110,00

-570,00
-3I2,0ö

-40 889,90a

30580,10

30 580,10

-967,00

-967,00

29 613,10

29 613,10

29 613J0

-29613,10,



W  Alvesta Blankett  för  redovisning  av

partistöd
Sida
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Redovisning  av erhållet  kommunalt  partistöd  jämte  granskningsrapport

De partier  som  har  erhållit  partistöd  ska årligen  lämna  en skriftlig  redovisning  som  visar  att  partistödet  har  använts  för  det

ändamål  som  anges  i4  kap. 29 E3 första  stycket  kommunallagen.  Redovisningen  ska avse perioden  1 januari  - 31 december

och ges till fullmäktige  senast  sex månader  efter  redovisningsperiodens  utgång.

Till redovisningen  ska det  bifogas  en granskningsrapport  med  ett  intyg.  Partierna  utser  själva  sin egen  granskare.

Granskaren  ska intyga  att  redovisningen  ger  en rättvis  bild  av hur  partistödet  har  använts.  Granskaren  ska inte  vara

samma  person  som lämnar  in redovisningen.

Kommunfullmäktiges  presidium  uppmanar  partierna  att  ta hänsyn  till  kommunfullmäktiges  sammanträdesplan  när

partierna  lämnar  in sin redovisning  och granskningsrapport.  Kommunfullmäktige  behandlar  i regel  alltid  ärendet  om

återrapportering  av erhållet  partistöd  på kommunfullmäktiges  ordinarie  sammanträde  i juni  månad.  Detta  för  att  få till  en

så snabb  hantering  som möjigt  av utbetalningen  av partistöd.

För mer  information,  se Regler  för  kommunalt  partistöd  som  antogs  av kommunfullmäktige  den 17  december  2019,  E)

181.

Redovisningen  avser  följande  parti

LiberalernaAlvesta  I
kommunförening

iOrganisationsnummer:
i 802517-5012

Adress:

Storgatan  1

Postadress:

34230  Alvesta

Telefon:

0703406703
Bankkonto eller bankgiro/plusgiro:
5788-7606

"Registrerad  lokal partiförening

Sammanfattning  av erhållet  partistöd

Rföovisningen  avser  år:

2021

Erhållet  partistöd  (migett  i kronor):

20000.00

Sparat  partish5d:

15000.00

Övriga kommentarer:

Redovisning  av  användning  av  partistöd

Redogör  kortfattat  för  hur  det  lokala  partistödet  har  använts  för  att  stärka  partiets  ställning  i den kommunala  demokratin.

Beskriv  gärna  med  enskilda  exempel.

Av redovisningen  ska framgå  om och i viiken  utsträckning  överföring  gjorts  till andra  delar  av partiorganisationen  och vilka

motprestationer  som  i så fall erhållits.

1



Partiets  erhållna  partistöd  har  använt;  ändamålsenligt.  Sparade  pengar  kommer  att  användasi

valrörelsen  2022.

Granskning ge7,Hrd, EL
Datum:

12/5  2022
NamnförtydliHande:

Tim  Kamfjord-Karlsson

3



1/F»HSÅffill!lHET5BERÄTTELSE

LIBERALERNA  ALVESTA  2021

Styrelsen  har under  året  bestått  av Ordförande  Ulf  Larsson,. v. ordförande  Tim Kamfjord-Karlsson,.  kassör  Lars

Andersson,  Sekr. Britta  Bönger,LarsThure  BOnger,Bengt-01of  Söderström,Stig  Jacobsson.

Styrelsen  har  under  året  mest  haft  mailkonversation  pga coronaIäget.Årsmötet  2021  hölls  inte  förrän  den

30/8 då en liten  paus  infördes  i restriJionerna  . Vi har  ett  allianssamarbete  baserat  på informationsutbyte

med  Moderaterna  samt  Kristdemokraterna.  Där har  träffarna  legat  inför  varje  Kommunstyrelsemöte.

Vår  öppna  verksamhet  under  året  har  varit  stängd.

Fokus  har  istället  lagts  på sociala  medier  samt  på kommunalpolitiken.

Under  året  har  vi också fått  lära oss hantera  digitala  mötenikommunen  och tekniken  har  inte  alltid  funkat.

Vår  facebooksida  växer  också stadigt  och vi har  ofta  varit  först  med  info  i olika  politiska  frågor.

Meflemsantäiet  tiar-legat  stadigt  under  året  och uppgår  tiil  17  stycken.

Bengt-OlofSöderström  Britta  Bönger

r t /

nm  Kamfjord-Karlsson

y,Å+.-
Lars Andersson

j;?;2 I .-
Stig  Jpcopsson

Ulf  Larsson



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
 

Skrivelse 
Sida 
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Datum 

2022-04-28 
Diarienummer  

NAL2022- 

 

 

 

 
  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 

Enligt 16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen, SoL ska nämnden för arbete och 
lärande kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till kommunens 
revisorer samt till kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet 

Ej verkställda beslut per april 2022: 

 

Man/ 
kvinna 

Typ av bistånd  Beslutsdatum Erbjuden men 
tackat nej 

Verkställt 

 

Man  Sysselsättning SoL 2021-10-22  Ej verkställt 

Man Sysselsättning SoL 2021-11-23  Ej verkställt 

Man Sysselsättning SoL 2021-06-07  Ej verkställt 

Man Kontaktperson SoL 2021-07-30  Ej verkställt 

Man  Kontaktfamilj SoL 2021-07-30  Ej verkställt 

 



mlöpo«täm d* gröna

ALVESl-A  KO[S,IMUN
Kunmmnsts  i'clsen

2022 -g6- 0 7

lI)i'ii'.

Datum  )0>'t-ob -o3

Motion  till  kommunfullmäktige

Återbruksverksamhet  i kommunal  regi

Sverige  har,  som  medlem  i EU,  åtagit  sig  att  följa  de EU-direktiv  som  beslutas  inom  EU.  Den

s.k. avfallstrappan  är ett  sådant  EU-direktiv.  Detta  direktiv  styr  hur  avfall  ska  tas om  hand

inom  EU  för  att  bättre  hushålla  med  jordens  resurser.

Det  första  steget  i avfallstrappan  handlar  om  att  minska  konsumtionen.  Steg  två,  dvs  det  näst

bästa  sättet  att minska  avfallet,  är att vi  återanvänder  våra  saker.  Det  kan  vi  t.ex.  bidra  till

genom  att skänka  det  vi  inte  själva  behöver,  så att någon  annan  får  nytta  av det.

AJvesta  kommun  saknar  i dagsläget  en verksamhet  i kommunal  regi  som  jobbar  efter  det

andra  steget  i EU:s  avfallstrappa.  I kommunens  Avfallsplan  2021-2025  står  sidan  24 under

"Delmål"  att..."man  ska  ha tillgång  till  platser  där...."  för  återbruk.  Men  det  står  inte  vem

som  skall  hålla  i denna  verksamhet.

Miljöpartiet  de gröna  i Alvesta  vill  att  det  i kommunal  regi  startas  en återbruksverksamhet  på

någon eller några av återvinninBqr.entrslema Väldigt  mycket av det som lämnas där kan
fortfarande  användas.  Det  som  är skräp  för  en, kan  vara  användbart  för  en annan.

Utgångspunkten  bör  vara  att  om  något  är helt  eller  lätt  går  att  laga  ska det  läggas  till  återbruk.

Det  finns  goda  exempel  på sådan  verksamhet  att  hämta  från  andra  kommuner.

Kanske  kan  återbruksverksamheten  drivas  i kommunal  regi  i samarbete  med  ideella

organisationer,  Arbetsförmedlingen  och  Försäkringskassan.

Denna  motion  ligger  helt  i linje  med  Agenda  2030  som  kommunen  är skyldig  att  jobba  efter.

Framför  allt  =  det  ett  viktigt  steg  för  att  följa  EU:s  avfallstrappa  som  alla  länder  i EU  =

skyldiga  enligt  lag  att  följa.

Miljöpartiet  föreslår  därf?5r  att  kommunfiillmäktige  beslutar:

Att  ge Alvesta  Renhållning  AB  i uppdrag  att  starta  återbverksamhet  på  någon  eller  några

av återvinningscentralerna  i konununen.

Miljöpartiet  de gröna  i Alvestq

Hanna Evelyndotter  i7 Anita  Thörn  von  Rosen


