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§ 64 Dnr 2022-00034 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september 
månad 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att godkänna redovisningen 
av Alvesta kommuns sjukfrånvarostatistik per september månad 2022.   

Sammanfattning 

Information från omsorgsförvaltningen 
Annelie Loberg, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen och Anne Bergstrand, 
HR-konsult, informerar personalutskottet om omsorgsförvaltningens arbete med 
sjukfrånvaro. De informerar bland annat om: 

- Förvaltningens verksamheter kräver med tanke på covid-19 fortfarande att 
personalen ska stanna hemma vid minsta förkylningssymtom 

- Regelbunden samverkansgrupp  

- Arbete med anställda som har upprepad korttidsfrånvaro för att undvika 
långtidssjukskrivningar 

- Omtankesamtal med medarbetare 

- Rätten till heltid, behovsbemanning, fördelning av arbetspass och 
hälsosamma scheman 

 

Sjukfrånvarostatistiken för Alvesta kommun per september månad 
Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12 
gånger per år. 

Per september 2022 ser vi att sjukfrånvaron i procent på hela Alvesta kommun 
fortsätter att öka något och ligger nu nästan 0,9 procentenheter högre än för ett år 
sedan.  Augusti 2021 var sjukfrånvaron 6,58 % och per september 2022 ligger den 
på 7,45 %. 

Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar 
har under pandemin stadigt minskat p g a många korta sjukskrivningar. Under våren 
har procentsiffran ökat vilket kan tyda på minskat antal korta sjukskrivningar 
alternativt fler långtidssjukskrivna.  

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har tidigare minskat på totalen i kommunen men har under senaste 
månaderna ökat igen och ligger nu på 539 medarbetare. 

Antal medarbetare som 2022-09-29 är sjuka och har mellan 180–364 dagars 
sjukskrivning är 28 st och medarbetare som är sjuka och har över 365 dagars 
sjukskrivning är 30 st.    
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Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per 
september månad 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av Alvesta kommuns 
sjukfrånvarostatistik per september månad 2022.   

Sammanfattning 

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

Per september 2022 ser vi att sjukfrånvaron i procent på hela Alvesta 
kommun fortsätter att öka något och ligger nu nästan 0,9 procentenheter 
högre än för ett år sedan.  Augusti 2021 var sjukfrånvaron 6,58 % och per 
september 2022 ligger den på 7,45 %. 

Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 
dagar har under pandemin stadigt minskat p g a många korta sjukskrivningar. 
Under våren har procentsiffran ökat vilket kan tyda på minskat antal korta 
sjukskrivningar alternativt fler långtidssjukskrivna.  

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har tidigare minskat på totalen i kommunen men har under 
senaste månaderna ökat igen och ligger nu på 539 medarbetare. 

Antal medarbetare som 2022-09-29 är sjuka och har mellan 180–364 dagars 
sjukskrivning är 28 st och medarbetare som är sjuka och har över 365 dagars 
sjukskrivning är 30 st.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september 
månad 2022, daterad 2022-10-31 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september månad 2022 

Sjukfrånvarostatistik för Kommunledningsförvaltningen per september 
månad 2022 

Michael Färdig 
HR-chef 

Anna-Lena Andersson 
HR-konsult 

 



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader
Förvaltning

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

FAL 9,67 9,38 9,59 10,35 11,15 11,19 11,31 11,33 11,57 11,82 11,83 12,28

KLF 4,24 4,43 5,15 6,16 7,13 7,55 7,55 7,57 7,84 8,65 8,81 9,09

KFF 15,36 14,43 14,62 15,17 15,3 14,81 14,26 14,5 14,25 14,15 13,54 12,62

OF 28,91 29,3 29,34 30,34 31,77 32 32,41 32,47 32,26 32,48 32,71 32,99

SBF 17,31 17,44 17,74 17,9 18,37 18,53 19,43 19,81 19,72 19,97 19,87 19,71

UF 20,89 20,56 21,12 22,56 23,17 23,15 22,76 22,8 22,56 22,64 22,57 22,55

A. Kommun 22,13 22,07 22,38 23,5 24,42 24,51 24,53 24,6 24,45 24,64 24,68 24,81
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Antal sjukdagar per snittanställd ej rullande 12 månader månad för månad

Förvaltning

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

FAL 0,75 0,79 0,84 1,46 1,38 1,13 0,93 1,15 0,91 0,84 0,84 1,22

KLF 0,61 1,04 0,81 1,13 1,04 0,57 0,41 0,54 0,38 1 0,76 0,74

KFF 1,28 1,12 1,19 1,6 1,26 1,52 1 1,16 0,59 0,46 0,5 0,67

OF 2,66 2,98 2,89 4,06 3,47 2,63 2,66 2,48 2,15 1,99 2,23 2,78

SBF 1,32 1,91 2,13 2,22 2,06 2,05 2,26 1,72 0,91 1,03 0,85 1,23

UF 1,85 1,95 2,29 3,24 2,3 1,87 1,72 1,97 1,22 0,98 1,19 1,76

A. Kommun 1,97 2,17 2,3 3,24 2,58 2,05 1,97 2,02 1,5 1,36 1,52 2,02
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 
Förvaltning

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

FAL 2,92 2,81 2,9 3,18 3,45 3,47 3,5 3,55 3,62 3,62 3,7 3,78

KLF 1,3 1,39 1,58 1,88 2,18 2,34 2,33 2,35 2,43 2,61 2,65 2,71

KFF 4,7 4,46 4,56 4,72 4,73 4,65 4,45 4,51 4,45 4,54 4,3 3,99

OF 8,5 8,62 8,66 9,05 9,46 9,51 9,57 9,57 9,57 9,62 9,73 9,8

SBF 4,92 4,97 5,06 5,21 5,35 5,36 5,57 5,67 5,59 5,66 5,65 5,63

UF 6,57 6,47 6,65 7,11 7,35 7,33 7,14 7,13 7,02 7,04 7,04 7,03

A. kommun 6,58 6,57 6,7 7,09 7,37 7,4 7,35 7,36 7,32 7,38 7,43 7,45
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

FAL 3,02 2,97 3,43 5,79 5,88 4,42 3,33 4,37 2,83 1,81 2,88 4,53

KLF 2,21 4,1 2,62 3,97 4,26 2,47 1,32 1,96 1,46 2,77 2,64 2,66

KFF 5,45 5,37 4,88 5,77 5,39 5,51 3,87 3,96 2,05 1,16 1,58 2,59

OF 9,51 10,87 10,35 14,71 13,83 9,26 9,27 8,7 7,69 6,61 8,02 10,09

SBF 4,62 6,74 6,96 7,68 7,96 6,85 7,29 5,73 3,19 2,84 2,51 4,83

UF 6,91 7,56 8,37 11,88 10,11 7,07 5,95 6,8 4,1 1,92 4,46 7,14

A. Kommun 7,16 8,05 8,28 11,78 10,56 7,34 6,75 6,96 5,1 4,05 5,64 7,57
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Förvaltning

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

FAL 32,46 34,21 33,25 30,12 30,65 35,8 38,19 39,62 39,89 42,8 44 45,6

KLF 13,06 24,22 35,32 35,13 33,2 34,42 37,22 41,61 43,4 42,02 51,13 53,01

KFF 50,83 51,22 45,77 39,53 35,37 32,71 36,27 34,99 33,76 32,12 28,66 25,77

OF 52,62 53,98 55,17 54,17 53,39 54,37 54,47 55,26 55,32 55,5 54,92 53,84

SBF 71,43 70,93 68,79 65,77 61,05 60,12 58,97 58,47 57,48 56,57 56,03 54,33

UF 45,17 41,17 42,09 40,27 40,3 40,47 41,49 43,23 44,01 44 43,47 44,05

A. kommun 46,87 48,36 49,09 47,37 46,81 47,55 48,27 49,45 49,77 49,92 49,55 49,28



Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

FAL 10 10 11 15 16 13 13 13 16 16 16 18

KLF 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3

KFF 12 12 13 14 12 14 15 15 16 16 16 16

OF 205 194 194 214 222 227 208 224 210 226 230 230

SBF 4 2 3 6 9 10 14 13 12 13 13 12

UF 245 237 250 274 279 275 273 269 258 260 262 260

A. kommun 476 455 472 524 539 541 525 536 515 534 540 539



Frisknärvaro rullande 12 månader
Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

FAL 44 44,78 44,44 40,1 33,33 31,25 32,81 31,94 30,81 30,27 31,72 28,11

KLF 67,69 63,08 58,46 55,88 47,83 46,38 45,83 45,07 45,07 43,66 46,67 45,95

KFF 30 31,67 30,51 25,42 25,42 22,03 20,34 22,03 20,69 20,69 23,73 26,67

OF 23,33 23,22 22,28 22 20,86 20,35 21,28 22,51 21,55 20,91 20,07 20,81

SBF 40,45 40,66 40,66 36,67 35,16 31,87 34,04 32,63 31,58 29,47 29,47 29,47

UF 19,77 20,07 17,43 14,08 14,53 14,4 15,18 16,93 16,49 16,26 20,54 19,72

A. Kommun 25,95 26,02 24,38 21,6 20,59 19,79 20,76 21,83 21,09 20,55 22,26 21,72
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Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

KLF 4,24 4,43 5,15 6,16 7,13 7,55 7,55 7,57 7,84 8,65 8,81 9,09

A. Kommun 22,13 22,07 22,38 23,5 24,42 24,51 24,53 24,6 24,45 24,64 24,68 24,81
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

KLF 0,61 1,04 0,81 1,13 1,04 0,57 0,41 0,54 0,38 1 0,76 0,74

A. Kommun 1,97 2,17 2,3 3,24 2,58 2,05 1,97 2,02 1,5 1,36 1,52 2,02
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

KLF 1,33 1,39 1,58 1,88 2,18 2,34 2,33 2,35 2,43 2,61 2,65 2,71

A. kommun 6,58 6,57 6,7 7,09 7,37 7,4 7,35 7,36 7,32 7,38 7,43
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7,45



Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

KLF 2,21 4,1 2,62 3,97 4,26 2,47 1,32 1,96 1,46 2,77 2,64 2,66

A. Kommun 7,16 8,05 8,28 11,78 10,56 7,34 6,75 6,96 5,1 4,05 5,64 7,57
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

KLF 13,06 24,22 35,32 35,13 33,2 34,42 37,22 41,61 43,4 42,02 51,13 53,01

A. kommun 46,87 48,36 49,09 47,37 46,81 47,55 48,27 49,45 49,77 49,92 49,55 49,28
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

KLF 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3
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Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept

KLF 67,69 63,08 58,46 55,88 47,83 46,38 45,83 45,07 45,07 43,66 46,67 45,95

A. Kommun 25,95 26,02 24,38 21,6 20,59 19,79 20,76 21,83 21,09 20,55 22,26 21,72
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 15 november 2022 kl 13:00-13:53 

Paragrafer §§ 126-144  

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
Lars-Olof Franzén (AA) 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digital justering via Ciceron assistent 
Utsedd att justera: Thomas Johnsson (M) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke  

 Justerare 
  

 Thomas Johnsson  
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§ 126 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Arbetsutskottet fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
arbetsutskottet sammanträder med 5 ledamöter. 

Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida. 
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§ 127 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

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

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan välja Thomas Johnsson (M) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen äger rum digitalt via Ciceron 
Assistent. 
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§ 128 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Arbetsutskottet fastställer dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna förslaget till dagordning för 
dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3 och 4 i protokollet). 
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§ 129 Dnr 2022-00006 000 

 

Information från arbetsutskottets ordförande 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar arbetsutskottet om pågående/aktuella frågor inom 
kommunen. Ordföranden samt kommunchefen informerar arbetsutskottet om: 

• intervjuer pågår till posten som VD för Alvesta Energi 

• mycket fokus på arbetet med budget och internbudget 
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§ 130 Dnr 2017-00354 003 

 

Beslut om revidering av arbetsordning för Kommunfullmäktige 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta 
att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning enligt utskickat förslag.  

Sammanfattning 
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde bereds allmänheten möjlighet 
att ställa en fråga inom kommunens kompetensområde. Detta regleras under 
punkten Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

I utkastet till kommunfullmäktiges arbetsordning har den § som reglerar formerna 
för Allmänhetens frågestund reviderats med förtydliganden gällande antalet 
tillfällen som Allmänhetens frågestund bör hållas, att presidiet får bedöma om en 
fråga får ställas, samt hur en fråga till Allmänhetens frågestund ska lämnas in.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till kommunfullmäktiges arbetsordning, 2022-10-28  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 
9(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 131 Dnr 2022-00374 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2022 för Alvesta 
kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning. 

Sammanfattning 
I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på 15,8 mnkr. 

Nämnderna har per oktober lämnat prognoser som sammantaget är något bättre 
än augustiprognosen (2,6 mnkr). Det finns avvikelser mot budget på fyra av 
nämnderna. Samhällsbyggnadsnämnden visar ett överskott på grund av ökade 
intäkter av markförsäljning. Nämnden för arbete och lärande visar på ett underskott 
främst beroende på minskade intäkter. Även Utbildningsnämnden prognostiserar 
ett litet underskott på helår baserat på ökade drivmedelskostnader för 
skolskjutsarna, men där större delen arbetats in, medan Kultur- och Fritidsnämnden 
prognostiserar motsvarande överskott på grund av vakanser. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett underskott mot budget på totalt 14,4 mnkr, varav ett överskott 
om 38,6 mnkr är ökade prognoser på skatteintäkter och 11,5 mnkr är ökade 
intäkter i form av kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag. Samtidigt finns 
ett underskott på orealiserade förluster av förvaltade medel på 60,5 mnkr samt 
obudgeterade kostnader på strategiska kontot på 10 mnkr. 

För 2022 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 27,4 mnkr. Den totala 
budgetavvikelsen är alltså en negativ avvikelse på 11,8 mnkr. 

Trots det visar prognosen att kommunen för 2022 kommer att nå balanskravet, då 
orealiserade värdeförändringar inte räknas med i balanskravsresultatet. 

Beslutsunderlag 
0b Månadsrapport Alvesta kommun per okt 2022 

1 Ekonomisk månadsrapport KS okt 

2 Ekonomisk månadsrapport KFN okt 

3 Ekonomisk månadsrapport SBN okt 

4 Ekonomisk månadsrapport NAL okt 

6 Ekonomisk månadsrapport UN okt 

7 Ekonomisk månadsrapport ON okt 

8 Ekonomisk månadsrapport NMY okt 
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§ 132 Dnr 2022-00416 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget 2023 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning då underlaget inte är klart till 
dagens sammanträde. 
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§ 133 Dnr 2022-00419 040 

 

Beslut om riktlinje för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enlig kommunallagen besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag. Riktlinjerna anger ett 
långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker sig 
längre än budgetperspektivet på ett eller fyra år. Denna riktlinje är därför 
vägledande när god ekonomisk hushållning beslutas i Alvesta kommuns budget. 
Den ekonomiska ställningen och utvärdering av god ekonomisk hushållning sker i 
förvaltningsberättelsen i delårsrapport och årsredovisning. Av kommunallagen 
framgår också att om en kommun har beslutat sig för att använda 
resultatutjämningsreserv (RUR) så ska riktlinjerna också omfatta hanteringen av 
den. Detta styrdokument ersätter Riktlinje för god ekonomisk hushållning (KF 
2018/96). Förändringarna innebär en anpassning av riktlinjerna till den av 
kommunfullmäktige beslutade visionen (KF 2015/93) och styrmodellen för styrning 
och ledning (2020/49) med ökat fokus på den kommunala koncernen. Ytterligare 
konsekvenser bedöms ej föreligga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 
12(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 134 Dnr 2022-00420 346 

 

Beslut om VA-taxa för år 2023 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att höja brukningsavgifter i VA-taxan (§14-20) med KPI (9,28%) och att man under 
2023 frångår de 2,8% i avsättning till investeringar. 

Den nya VA-taxan ska gälla från 2023-01-01.   

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har på sitt sammanträde den 1 november behandlat 
ärendet om VA-taxa för 2023. 

Avgiftsnivåer för avgifter i nuvarande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige 2021-
11-02 §74 att gälla från 2022-01-01.  

Enligt VA-taxan §10 samt §22 får samhällsbyggnadsnämnden årligen reglera 
avgiftsbeloppen i taxan vid årsskiftet enligt förändringen i konsumentprisindex, KPI.  

Avgifterna i VA-taxa för 2022 baserades på indextalet 345,74 (2021 09) i 
konsumentprisindex, KPI (1980=100). Indextal för augusti 2022 är 377,81, vilket 
innebär en ökning med +9,28%.  

Kostnader för fällningskemikalier till avloppsreningsverken samt kostnad för el 
kommer troligtvis att öka med 6,5 miljon kronor under 2023. Enbart denna ökning 
motsvarar en höjning av VA-taxan med 15 %. SamhäIlsbyggnadsförvaltningen tror 
att de kan förvänta sig att övriga kostnader utöver kemikalier och el dessutom ökar 
pga. indexhöjning på KPI. I rådande läge bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen 
att de inte kan föreslå en höjning på mer än 12 %, och att därav är ett underskott i 
driftsbudgeten för VA under 2023 att förvänta sig.   

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar att VA-taxan höjs med KPI (9,28%) och att man under 2023 
frångår de 2,8% i avsättning till investeringar. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till Pers yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utskickat förslag till beslut 
och ordförandes yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 77 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
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Bilaga 1. Diagram över anläggnings- och brukningsavgift för typhus A och B.  

Bilaga 2. Förslag VA-taxa 2023. Avgiftsnivåer i hela VA-taxan har index-justeras med 
KPI.   
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§ 135 Dnr 2022-00435  

 

Beslut om taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 2023 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige besluta 
följande avseende taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhet 2023: 

1. att ny taxa för båtplats i Huleviks båthamn fastslås till 1 800 kr per säsong från 
och med 1 januari 2023, att andrahandsuthyrning av båtplats förbjuds och leder till 
mist båtplats samt att båtplats inte kan överlåtas till tredje part vid exempelvis 
fastighetsförsäljning. 

2. att taxor för Vislandabadet fastställs enligt nedan angivet förslag att gälla från 
och med 1 januari 2023. 

3. att taxor kopplade till Hanaslöv fastställs enligt nedan angivet förslag att gälla 
från och med den 1 januari 2023, de nya taxor gäller vid nya bokningar från 1 
januari 2023 och påverkar inte bokningar som är genomförda innan detta datum. 

4. att ny taxa avseende familjeentré (två vuxna och två barn) till simhallen fastställs 
till 180 kr vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023. 

5. att personer som uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning omfattas av 
samma taxa som ungdomar, seniorer och studenter vid Vislandabadet och Virda 
bad och sportcenter från och med 1 januari 2023. 

6. att hyra av Slätthögskolans gymnastiksal sker enligt beslutad timtaxa för 
gymnastiksalar från och med 1 januari 2023.     

att övriga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 
förblir oförändrade.          

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska kontinuerligt genomföra genomlysning av taxor 
och avgifter till kommunala anläggningar. På kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 9 november 2022 så beredde nämnden ärendet om revidering 
av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen 

1. Huleviks båthamn 

I Hulevik ligger en båthamn som innefattar 79 båtplatser, ansvaret för båthamnen 
ligger på Alvesta kommun, kultur- och fritidsnämnden. Hösten 2022 genomförs 
med tillstånd av Länsstyrelsen en upprustning av båthamnen där pirerna rustas upp, 
ny grillplats anläggs och båtplatserna närmast land muddras.  

Sjön Åsnen är numer del av nationalparken och Åsnen är en stor sjö med fantastiska 
möjligheter till naturupplevelser. Intresset för att hyra båtplats i Huleviks båthamn 
är mycket stort och idag finns det 21 styck som önskar plats.  
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Förslag på ny taxa från och med 1 januari 2023: 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Säsongstaxa 1 500 kr 1 800 kr 

 

2. Vislandabadet 

Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 

Entréavgiften vid Vislandabadet reviderades senast år 2017 och förslag på ny avgift 
anges nedan.  

Vid Vislandabadet föreslås även ett tillägg till befintliga taxor att erbjuda 
familjeentré till badet för två vuxna och två barn. Subventioneringen avser tio kr 
vardera på entrébiljetten för barnen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023:  

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Engångsentré vuxen 18-
64 år 

30 kr 40 kr 

Engångsentré 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

20 kr 30 kr 

Engångsentré barn 
under 4 år 

0 kr 0 kr 

Familjeentré (två vuxna 
och två barn) 

- 120 kr 

10 - kort vuxen 18-64 år 200 kr 300 kr 

10 – kort 4-17 år, senior, 
studenter och personer 
som uppbär aktivitets- 
eller sjukersättning 

150 kr 200 kr 

Säsongskort vuxen 18-
64 år 

500 kr 650 kr 

Säsongskort 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

300 kr 450 kr 
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Vid Vislandabadet har inte taxa för hyra av anläggning/bassäng tidigare tagits fram 
för föreningar och privata aktörer, därför föreslås även taxor för detta ändamål för 
att kunna möta upp ett behov. Uthyrning av bassängen till andra aktörer än 
allmänhetens bad föreslås endast ske efter särskild överenskommelse med kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023: 

Hyra av simbassäng* Fyra banor En bana 

Taxa 1 1 250 kr/timme 310 kr/timme 

Taxa 2 595 kr/timme 150 kr/timme 

Taxa 3 190 kr/timme 50 kr/timme 
*) hyra av bassäng gäller endast tider som bassängen inte är öppen för allmänheten och 
enligt speciell överenskommelse.  
 

Taxa 1: Privatpersoner, företag, studieförbund samt föreningar utanför Alvesta 
kommun med flera.  

Taxa 2:  Föreningar registrerade i Alvesta kommun. 

Taxa 3: Bidragsberättigade föreningar i Alvesta kommun med 
ungdomsverksamhet/seniorverksamhet. 

 

3. Hanaslöv 

Taxan för liftkort i Hanaslöv reviderades senast år 2015 och förslag på ny taxa anges 
nedan.  

Nedan angivna taxorna för Hanaslövs friluftsområde gäller verksamheterna för 
utförsåkning och downhill. Taxor föreslås gälla vinter- respektive sommarsäsong om 
annat inte anges.  

Det har efterfrågats ett åretrunt-kort, som innefattar både utförsåkning med skidor 
och downhill samt trailpass. 

Trailpass är till för downhillcykling när anläggning/liften inte är i gång.  Trailpass 
finns för att kunna öppna upp för mer cykling och ökad tillgänglighet för 
allmänheten. Beslut har tidigare tagit för dagskort för barn/ungdom 7-17 år på 25 
kronor per dag samt för vuxen 18 år och äldre på 50 kronor. Detta föreslås 
kompletteras med säsongskort. 

Efterfrågan för att hyra anläggningen från privata aktörer, föreningar med flera har 
ökat, därför föreslås en taxa enligt samma struktur som för övriga lokaler. Dessa 
bokningar sker enligt särskild överenskommelse. 

 

Förslag på nya taxor i Hanaslöv från och med 1 januari 2023:  
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Typ av liftkort Till och med 6 
år* 

7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Förmiddag 50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Eftermiddag  50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Kväll 50 kr 0 kr 90 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Heldag 80 kr 0 kr 140 kr 160 kr 180 kr 200 kr 

Säsongskort (vinter 
el sommar**) 

600 kr 0 kr 995 kr 1 100 
kr 

1 300 
kr 

1 500 
kr 

Per tur 20 kr 0 kr 20 kr 30 kr 20 kr 30 kr 

Årskort - - - 1 700 
kr 

- 2 300 
kr 

 

*) barn upp till och med 6 år får endast åka om de använder hjälm och åker i sällskap med 
målsman eller annan vuxen  
**) i säsongskort sommar ingår trailpass 
 

Typ av trailpass Till och med 6 år 7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Säsongskort - - - 250 kr - 500 kr 

 
Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Vid friluftsdag för elev i 
Alvesta kommun 

50 kr/elev 60 kr/elev 

Vid friluftsdag för elev i 
skola utanför Alvesta 
kommun 

95 kr/elev 120 kr/elev 

 
Hyra av anläggningen Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Taxa 1* - 8 500 kr för tre timmar 

Taxa 2* - 7 000 kr för tre timmar 

Taxa 3* - 3 500 kr för tre timmar 
*) förklaring av taxa 1, 2 respektive 3 se ovan vid taxor för Vislandabadet. 
 

4. Virda bad och sportcenter 

Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
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seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 

Vid Virda bad och sportcenter föreslås också ett tillägg till befintliga taxor, att som i 
likhet med Vislandabadet erbjuda familjeentré till simhallen för två vuxna och två 
barn. Subventioneringen avser tio kr vardera på entrébiljetten för barnen. 

 

Förslag på nya taxor vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023: 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Familjeentré simhallen 
(två vuxna och två barn) 

- 180 kr 

 

5. Slätthögskolans gymnastiksal 

Hyran för Slätthögskolans gymnastiksal vid bokning tillsammans med 
Slätthögskolans matsal uppgår idag till 180 kr/tillfälle för Taxa 1-3. Därtill tillkommer 
hyran för matsalen, Taxa 1: 400 kr/tillfälle och Taxa 2 och 3: 200 kr/tillfälle.  

Hyran för enbart gymnastiksalen är densamma som för övriga gymnastiksalar i 
kommunen och baseras på följande timtaxa: Taxa 1: 155 kr/timme, Taxa 2: 95 
kr/timme och Taxa 3: 65 kr/timme. 

Inför 2023 föreslås att uthyrning av Slätthögskolans gymnastiksal endast sker enligt 
beslutad timtaxa för gymnastiksalar, även om gymnastiksalen hyrs ut samtidigt som 
matsalen.     

Konsekvensanalys 

Genom att fortsätta erbjuda barn under fyra år gratis inträde i simhall vid Virda bad 
och sportcenter och Vislandabadet skapas förutsättningar för en aktiv fritid. Detta, 
tillsammans med att familjebiljett erbjuds på ovan nämnda anläggningar, 
underlättar ytterligare till en aktiv fritid för barnfamiljer.  

I Hanaslöv föreslås barn till och med sex år åka gratis förutsatt att de åker i vuxet 
sällskap och med hjälm. För att skapa en säker skidmiljö för barn kommer det från 
och med vintern 2023 att vara krav på att barn sex år eller yngre åker med hjälm 
och i vuxet sällskap.  

Utifrån den kostnadsökning som sker i samhället höjs inga taxor för föreningar 
2023, däremot införs taxor vid förhyrning av Vislandabadet och Hanaslöv som 
tidigare har saknats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslut från kultur- och fritidsnämnden § 85, 2022-11-09 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 136 Dnr 2022-00403  

 

Beslut om revidering av taxa för sprängämnesprekursioner 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
anta ny taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799). 

Sammanfattning 
Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för 
tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7–9 i Europaparlamentet och 
rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer följs 
inom kommunen. 

Nämnden för myndighetsutövning har tillförts nytt ansvarsområde med ärenden 
enligt lag om sprängämnesprekursorer i dess reglemente, därav behov av ny taxa. 
Nämndens ordförande fattade ett delegationsbeslut i ärendet den 12 augusti 2022 
om att anta förslag till taxa för avgifter för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

Denna taxa gäller avgifter för Alvesta Kommuns kostnader för tillsyn enligt lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Delegationsbeslut från ordförande för nämnden för myndighetsutövning 

Utkast till taxa för sprängämnesprekursorer 
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§ 137 Dnr 2022-00338 104 

 

Beslut om revidering av det kommunala partistödet och 
utbildningsstödet  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till revidering av regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd 
att gälla från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 
Den 1 februari år 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (4 kap. 29-
32 §§ KL). För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut behövde 
kommunfullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet som ett komplement till 
kommunallagens bestämmelser. Den 24 november år 2015 beslutade 
kommunfullmäktige om utbetalning av partistödet för år 2016. I samma beslut 
anges också vilka lokala regler som skulle gälla för hanteringen av partistöd och 
utbildningsstöd i Alvesta kommun under mandatperioden 2014-2018.  

Kommunfullmäktige fattade beslut den 17 december 2019 § 181 om nya regler för 
kommunalt partistöd och utbildningsstöd att gälla för mandatperioden 2018-2022.  

Inför ny mandatperiod ser kommunledningsförvaltningen över regler för 
kommunalt partistöd och utbildningsstöd, för att möta upp de behoven om 
förtydliganden av regelverket. I förslag till revidering av regler för kommunalt 
partistöd och utbildningsstöd så har ett förtydligande gjorts under § 7 
utbildningsstöd med hur avräkning av utbildningsstödet går till, samt under § 8 med 
vilket sista datum då underlag bör lämnas in för att kunna gälla innevarande år. 

Ärendet bedöms inte behöva någon ytterligare konsekvensanalys än vad som 
framgår i underlaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd (utkast) 
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§ 138 Dnr 2022-00426 000 

 

Beslut om anpassning av kommunhusets lokaler kopplat till 
kontaktcenter, säkerhet och arbetsmiljö 

Beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning.  

Sammanfattning 
I tidigare beslut om att införa ett kontaktcenter för Alvesta kommunkoncern ingick 
flera delmoment för att bygga upp verksamheten succesivt. Implementeringen har 
löpt helt enligt plan förutom den delen som rör anpassning av lokaler. 
Behovsanalysen för ändamålsenliga lokaler för kontaktcenter har även 
kompletterats med en översyn av säkerhet, brandskydd samt arbetsmiljö för 
medarbetare generellt i kommunhuset. Det förslag som nu har tagits fram berör 
även dessa delar. 

Syftet med ombyggnaden innebär konkret att:  

• få säkrare utrymningsväg i händelse av brand,  

• en större säkerhet för besökare och anställda, 

• ändamålsenliga lokaler för Kontaktcenter och dess besökare 

• fler arbetsplatser för medarbetare som idag finns på plan 6.  

 

Förslaget innebär att besökare och anställda separeras genom olika in- och 
utgångar till fastigheten, vilket ökar säkerheten. Säkerheten förbättras även genom 
att nya mötesrum etableras i bottenplan, vilket gör att möte med externa besökare 
inte behöver genomföras på övriga våningsplan i fastigheten. Även vigselrummet 
flyttas ner till plan 1, vilket möjliggör att två fullstora konferensrum kan tillskapas på 
plan 1 för interna möten. Ekonomiavdelningen som är trångbodda får en 
sammanhållande avdelning på våning 6. Inköpsavdelningen flyttar ner från våning 6 
och kommer då att dela lokaler med IT och överta lokalytan som kontaktcenter idag 
har i bottenplan. I förslaget finns även en uppfräschning av utsidans fasad för att 
skapa en välkomnande väg in till kommunhusets entré som kommer att bli den 
primära besöksplatsen för samtliga förvaltningar och bolag. Förslaget skapar ett 
mötesrum för invånare, kunder, företagare, föreningar och organisationer samt 
besökare i Alvesta kommun och koncern. 

Ekonomiskt innebär förslaget ökad hyra inför 2024. Enligt de beräkningar som 
Allbohus har gjort beräknas investeringen medföra en beräknad ökad hyra på 83 
tkr/månad, vilket ger en ökad hyra på 996 tkr för helåret 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
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Skiss exteriör, 2022-08-12 

Skiss nya lokaler plus gamla entrén, 2022-10-31  
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§ 139 Dnr 2022-00417 000 

 

Beslut om lokalisering av en skatepark i Alvesta tätort 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till att punkt 2 i 
uppdraget inte har uppfyllts inför framtagandet av förslag om lokalisering.   

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden har fått i 
uppdrag från kommunstyrelsen den 13 september 2022 att:  

1. utreda en möjlig lokalisering av en skatepark i Alvesta tätort och kostnadsberäkna 
projektet.  

2. att bilda en arbetsgrupp där det ingår lokala ungdomsrepresentanter.  

3. återkomma med underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 29 
november.  

Arbetsgruppen har utrett möjliga lokaliseringar i östra delen av Alvesta och landat i 
att lämpligast lokalisering är utmed Ågatan och Lekarydsån, enligt skiss nedan. 
Förslaget till lokalisering har beretts på respektive nämnds sammanträde under 
november 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en skatepark kan uppföras på ytan 
utan planändring eller bygglov. Förvaltningen bedömer även att man inte behöver 
söka strandskyddsdispens, men att tillstånd för vattenverksamhet krävs.  

Området kommer behövas fyllas ut med massor mot Lekarydsån för att möjliggöra 
byggnation. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör nu en massberäkning för att kunna 
ta fram ett kostnadsförslag.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit in 
prisuppgifter från liknande projekt i andra orter. Värnamo byggde en skatepark år 
2017 med ett kvadratmeterpris på cirka 6 083 kronor per kvadratmeter. 
Skateparken i Moheda som byggdes år 2020 hade ett kvadratmeterpris på cirka 6 
286 kronor. Idag bedöms priset ligga runt 7 000 kronor per kvadratmeter.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det behövs en helhetsbild på området 
för att göra det tillgängligt med en bra närmiljö. En förstudie för området kan 
behövas för att ge rätt förutsättningar att utforma området.  

Inför inriktningsbeslutet har en arbetsgrupp satts samman bestående av tjänstemän 
från samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. I nästa skede kommer 
synpunkter från lokala ungdomsrepresentanter, bland annat via kommunens 
ungdomsråd att inhämtas.   

Beslutsunderlag 
Beslut från kultur- och fritidsnämnden § 81, 2022-11-09 
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Beslut från samhällsbyggnadsnämnden § 82, 2022-11-01 
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§ 140 Dnr 2022-00172  

 

Motion (AA) om ändrade regler för biståndsbedömning av 
särskilt boende 

Beslut 
1. Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad som framkommer i 
omsorgsförvaltningens skrivelse gällande förslagen om:  

* att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

* att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

* att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum 

2. Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionens förslag om att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en 
plats i särskilt boende. 

Sammanfattning 
Alvesta Alternativet (AA) framför i en motion förslag gällande ändrade regler för 
biståndsbedömning av särskilt boende. I motionen görs följande yrkanden:  

* att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

* att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

* att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en plats i särskilt boende 

* att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum 

Omsorgsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att bereda motionen och har 
där efter gjort en skrivelse i ärendet. 

På omsorgsnämndens sammanträde den 29 september behandlade de motionen 
där redogjorde omsorgsförvaltningen för att-satserna i motionen i en separat 
skrivelse.   

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att bifalla första att-satsen i motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut på den första att-satsen, 
utskickat förslag till beslut och Lars-Olofs Franzéns (AA) yrkande. 

Ordföranden instruerar arbetsutskottet om att han kommer att först ställa fråga på 
första att-satsen och sedan hantera de övriga att-satserna.  

Ordföranden ställer frågan på första att-satsen och finner via acklamation att 
arbetsutskottet beslutat i enlighet med utskickat förslag till beslut. 

votering begärd. 
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Ordföranden ställer frågan på övriga att-satser och finner att arbetsutskottet 
beslutar enlighet med utskickat förslag på övriga att-satser. 

Votering 
Ordföranden instruerar arbetsutskottet om att en JA-röst är en röst på utskickat 
förslag till beslut och att en NEJ-röst är en röst på att bifalla första att-satsen. med 4 
JA-röster och 1 NEJ-röst finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat i enlighet 
med utskickat förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens protokoll 2022-09-29 

Arbetsutskottets beslut § 45, 2022-09-14 

Skrivelse från omsorgsförvaltningen, rev. 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-07 

Motion (AA), 2022-04-01 
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§ 141 Dnr 2022-00211 000 

 

Motion (MP) om att motverka ofrivillig ensamhet 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad i enlighet med nämndernas respektive arbetsområde.   

Sammanfattning 
Hanna Evelyndotter (MP) och Anita Thörn von Rosen (MP) förslår i motionen 
”motverka ofrivillig ensamhet” att kommunfullmäktige ska besluta om att starta 
verksamheter för att motverka ofrivillig verksamhet enligt följande: 

* Alvesta kommun startar verksamheter för att bryta ofrivillig ensamhet.   

* Skapar rutiner för att fånga upp personer med behov av sociala kontakter. Detta 
bör även gälla personer som inte här någon form att hemtjänst eller hemsjukvård 
enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen.  

* Att omsorgsnämnden får en budget för denna verksamhet 

Motionen skickades både till nämnden för arbete och lärande och 
omsorgsnämnden för beredning.  

Nämnden för arbete och lärande behandlade motion vid sitt sammanträde 28 
september. Förvaltningen föredrog för nämnden om den verksamhet utifrån 
socialtjänstlagen som de erbjuder. Nämnden för arbete och lärande erbjuder idag 
verksamhet utifrån socialtjänstlagen som främjar arbetet mot ofrivillig ensamhet. 
Nämnden beskriver även hur de arbetar förebyggande med att öka sysselsättningen 
för att på sikt motverka ofrivillig ensamhet.  

Omsorgsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 29 september 
där förvaltningen redogör för sitt arbete där bland annat mötesplatser för 
gemenskap är en prioriterad del. Nämnden har lagt fram ett förslag till 
utvecklingsmålen inför verksamhetsplanen 2023 som fokuserar på ett aktivt och 
självständigt liv för de äldre i kommunen. Verksamheten har lyft frågan ytterligare 
som en följd av pandemin då behovet tycks ökat. Som en del i den uppsökande 
verksamheten skickas även brev med information om omsorgsförvaltningens 
insatser till personer som är 80 år eller äldre i hela kommunen i enlighet med 
socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse, OF, 2022-09-07 

Tjänsteskrivelse, FAL, 2022-08-19 

Nämnden för arbete och lärande sammanträdesprotokoll 2022-09-28 

Omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-09-29 
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Motion (MP), 2022-04-20 
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§ 142 Dnr 2022-00212 800 

 

Motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 

Beslut 
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
besvara motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges budget 2022 med 
långsiktig plan för 2023. 

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

Sammanfattning 
Hanna Evelyndotter (MP) och Anita Thörn von rosen (MP) föreslår i motionen 
”Inrätta en fritidsbank” att kommunfullmäktige ska besluta om att införa en 
fritidsbank där möjligheten ska ges till unga medborgare att utöva och testa olika 
fritidsaktiviteter. Förslaget som ges till fullmäktige är trefaldig: 

* Inrätta en fritidsbank där möjlighet ges att låna material till olika sporter och 
fritidsaktiviteter 

* fritidsbanken skall innefatta möjlighet att låna musikinstrument 

* fritidsbanken skall kunna ta emot fritidsutrustning och instrument, som 
medborgare 

Förslaget hoppas kunna bidra till att fler kan testa och utöva olika fritidsaktiviteter 
samtidigt som det verkar för en hållbar utveckling.  Förslaget har tidigare varit uppe 
i kultur- och fritidsnämnden men på grund av ekonomiska begränsningar ansågs 
förslaget inte kunna genomföras. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen 
vid sitt sammanträde 4 oktober och anser att förlaget nu är görbart då upprättande 
av fritidsbank finns med som en del av kommunfullmäktiges budget för år 2023.  

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utskickat förslag till beslut 
och Lars-Olof Franzéns (AA) bifallsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att besvara motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 43 2022-09-20  

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Svar på motion (MP) om att 
inrätta en fritidsbank, daterad 2022-09-07  
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Motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 
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§ 143 Dnr 2022-00131 616 

 

Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som inte 
klarar målen 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen som besvarad med hänvisning till upprättad skrivelse. 

Sammanfattning 
Robin Berg (SD) föreslår i motionen ”Motion till Alvesta kommunfullmäktige 
angående Handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen” att en handlingsplan 
ska tas fram för att fler ska uppnå målen för utbildningen. Kommunstyrelsen har 
remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för beredning.  

Vid nämnden för arbete och lärandes sammanträde den 28 september behandlades 
motionen. Nämnden informerades om att från 1 augusti 2022 är alla Sveriges 
kommuner skyldiga att erbjuda en sammanhållen utbildning inom Komvux för de 
deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms 
kunna matchas mot arbete under programtiden. Denna utbildning innehåller 
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, orienteringskurser och kurser 
på grundläggande nivå, minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och 
följer en utbildningsplan beslutad av hemkommunen.  

Till detta finns vissa tillägg med syfte att stärka kunskapsutvecklingen så som studie- 
och yrkesvägledning, kartläggning och arbetslivsorienterade insatser. Alla elever 
inom kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan som fokuserar på 
att eleverna ska uppnå sina utbildningsmål samtidigt som det hjälper lärare och 
rektorer att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen och 
utbildningen. Kompletteringar till denna utbildning så som praktik och språkpraktik 
kan anses gynnsamma  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Förslag till beslut från nämnden för arbete och lärande 2022-08-19 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-22 

Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen, 2022-04-
06 
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§ 144 Dnr 2022-00007 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 

Sammanfattning 
Arbetsutskottets ordförande frågar arbetsutskottet om de har några övriga ärenden 
att lyfta på dagens sammanträde. 

Inga övriga ärenden anmäldes vid dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 15 november 2022 kl 13:53-14:17 

Paragrafer §§ 66-74  

Beslutande Per Ribacke (S), 1:e vice ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), Ordförande 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
Lars-Olof Franzén (AA) 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Johan Johansson, inköpschef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digitalt via Ciceron assistent 
Utsedd att justera: Thomas Johnsson (M) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Thomas Haraldsson  

 Justerare 
  

 Thomas Johnsson  
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§ 66 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Upphandlingsutskottet fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
upphandlingsutskottet sammanträder med 5 ledamöter. 

Både tjänstgörande ledamöter och övriga närvarande antecknas på protokollets 
förstasida. 
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§ 67 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

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

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om upphandlingsutskottet kan välja Thomas Johnsson (M) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen äger rum digitalt via Ciceron 
Assistent. 
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§ 68 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Upphandlingsutskottet godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om upphandlingsutskottet kan godkänna förslaget till 
dagordning för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3 i protokollet). 

 



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott  

Protokoll 
Sida 
6(13) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 69 Dnr 2022-00012 000 

 

Information från upphandlingsutskottets ordförande 

Beslut 
Upphandlingsutskottet noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar upphandlingsutskottet om pågående/aktuella frågor inom 
kommunen. 

Ordföranden informerar upphandlingsutskottet om att det ska påbörjas ett arbete 
att se över riktlinjerna. 
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§ 70 Dnr 2022-00430 050 

 

Upphandling av Drivmedel och stationstankning 

Beslut 
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott beslutar att godkänna 
upphandlingsunderlaget med tillägg om krav på kollektivavtalsenliga villkor i 
upphandlingen, och ger inköpschefen i uppdrag att genomföra upphandlingen. 

Sammanfattning 
Deltagande verksamheter: 

Alvesta kommun med bolag. 

Avtalstid:  

Avtalet gäller två år med möjlighet till två års förlängning. Beräknad avtalsstart är 
april 2023. 

Upphandlingsvärde:   

Ca 4 000 000 SEK under hela avtalsperioden inklusive förlängning. 

Upphandlingsform:  

Öppen upphandling enligt LOU 

Bakgrund till upphandling:  

Nuvarande avtal gällande stationstankning löper ut och behöver upphandlas på 
nytt.  

Omfattning 

Upphandlingen omfattar det huvudsakliga behovet av drivmedel. Upphandlingen är 
delad i följande områden: 

1: Alvesta Biogas 100 

2: Alvesta HVO 

3: Alvesta Bensin/Diesel 

4. Lönashult Bensin/Diesel, eventuellt förnybart drivmedel 

5: Grimslöv Bensin/Diesel, eventuellt förnybart drivmedel 

6: Vislanda Bensin/Diesel, eventuellt förnybart drivmedel 

7. Moheda Bensin/Diesel, eventuellt förnybart drivmedel 

Anbudsgivare ska senast vid avtalstecknande kunna erbjuda stationstankning på 
den ort där anbud lämnas.  

Företagskort ska kunna tillhandahållas. 

Avtal kommer att tecknas med flera olika leverantörer baserat på utbud och ort.  

Bedömningsgrunder  
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Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga i enlighet med uppställda 
utvärderingskriterier nedan kommer att antas för respektive upphandlingsdel: 

• Pris – anbudsgivarens pumppris vid tidpunkter som anges i 
upphandlingsdokumentet 

• Rabattsats på offererade drivmedel 

Genomförande 

Anbudsgivaren ska ha en teknisk förmåga och kapacitet för att åta sig uppdraget. 
Anbudsgivaren ska lämna en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose 
upphandlande myndighets behov under de förutsättningar som framgår av detta 
upphandlingsdokument.  

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar på tillägg om krav på kollektivavtalsenliga villkor i 
upphandlingen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 
ordförande frågar upphandlingsutskottet om de kan besluta i enlighet med 
utskickat förslag och tilläggsyrkandet och finner via acklamation att 
upphandlingsutskottet beslutar i enlighet med utskickat förslag och tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Upphandlingspresentation av drivmedel och stationstankning 

Beslutet skickas till 
Upphandlingschef 
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§ 71 Dnr 2022-00431 050 

 

Upphandling av kött- och chark 

Beslut 
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott beslutar att godkänna 
upphandlingsunderlaget med tillägg om krav på kollektivavtalsenliga villkor i 
upphandlingen, och ger inköpschefen i uppdrag att genomföra upphandlingen. 

Sammanfattning 
Deltagande verksamheter: 

Upphandlingen genomförs av Växjö kommun och omfattar samtliga länets 
kommuner. Omsorgs- och Utbildningsförvaltningen har representerat Alvesta 
kommun i upphandlingen. 

Bakgrund till upphandling:  

Nuvarande avtal med Charkett upphör 2023-03-31 och behöver upphandlas på 
nytt.  

Avtalstid:  

Avtalet gäller två år med möjlighet till ett plus ett års förlängning. Beräknad 
avtalsstart är april 2023. 

Upphandlingsvärde:   

Ca 8Mkr under hela avtalsperioden. 

Upphandlingsform:  

Öppen upphandling enligt LOU 

Delbart anbud 

En leverantör kommer att antas. 

Det finns möjlighet för mindre leverantörer att lägga anbud via DIS. 

Omfattning 

Upphandlingen omfattar färskt kött och charkuteriprodukter. Exempel på 
efterfrågade köttråvaror är färs, stekar, kotletter, strimlat/skivat/tärnat kött mm. 

Bearbetade produkter som exempelvis leverpastej, påläggsskinka, påläggskorv, 
stek- och grillkorv mm. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar på tillägg om krav på kollektivavtalsenliga villkor i 
upphandlingen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 
ordförande frågar upphandlingsutskottet om de kan besluta i enlighet med 
utskickat förslag och tilläggsyrkandet och finner via acklamation att 
upphandlingsutskottet beslutar i enlighet med utskickat förslag och tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Upphandlingspresentation     

Beslutet skickas till 
Upphandlingschef 
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§ 72 Dnr 2022-00432 050 

 

Upphandling av Brounderhåll 

Beslut 
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott beslutar att godkänna 
upphandlingsunderlaget och ger Inköpschefen i uppdrag att genomföra 
upphandlingen. 

Sammanfattning 
Upphandlingen omfattar reparation av järnvägsviadukten samt bron över 
Lekarydsån. Omfattningen av reparationerna har bestämts utifrån den besiktning 
som utfördes 2020. På järnvägsviadukten är det bland annat betongskador som ska 
repareras samt att samtliga stuprör ska bytas ut. På bron över Lekarydsån är det 
även där betongskador som ska repareras samt att den norra kantbalken ska bytas. 
Då passar vi på att bredda den så mycket som konstruktionen klarar, ca 20 cm. 
Detta kommer förenkla både framfarten på bron samt driften vid snöröjning mm.  

Bron kommer att vara i trafik under byggnationen. Vissa arbetsmoment kommer att 
genomföras när Trafikverket stängt av tågtrafiken. 

Följande kvalifikationskrav ställs: 

• Registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregister samt vara registrerad 
för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt 
och arbetsgivaravgift  

• Stabil ekonomi  

• Inga skatteskulder 

• Tidigare erfarenhet av liknande entreprenader 

• Arbetsledare med tidigare erfarenhet 

Beslutsunderlag 
Upphandlingspresentation     

Beslutet skickas till 
Upphandlingschef 
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§ 73 Dnr 2022-00026 059 

 

Information om pågående upphandlingar 

Beslut 
Upphandlingsutskottet noterar informationen. 

Sammanfattning 
Inköpschefen har, genom den lista som delgetts upphandlingsutskottet inför 
sammanträdet, informerat upphandlingsutskottet om pågående upphandlingar. 

Beslutsunderlag 
Lista på pågående upphandlingar, 2022-11-07 
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§ 74 Dnr 2022-00013 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Upphandlingsutskottet noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar upphandlingsutskottet om upphandlingsutskottet har några 
övriga ärenden de vill aktualisera på dagens möte. Inga övriga ärenden anmäldes till 
dagens möte. 

Inköpschef informerar upphandlingsutskottet om att vid nästa sammanträde med 
upphandlingsutskottet ska han informera utskottet om CO2-utsläpp kopplat till de 
olika områdena inom kategoristyrning. 

 



PROTOKOLL NR 7 2022, 
FÖRT VID ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE I VÄXÖ SMÅLAND AIRPORT 
AB DEN 2022-10-17 

Närvarande på plats: 

Styrelseledamöter: Emelie Öberg, vice ordförande, Region Kronoberg   
Anna Tenje, 2:de vice ordförande, Växjö kommun till punkt 5 
ställverksprojektet. 
Nils-Erik ersättare Anna Tenje från punkt 5 
ställverksprojektet. 
Patrik Åkesson, Region Kronoberg                                                                                   
Gunnar Storbjörk, Växjö kommun    
Carina Bengtsson, Region Kronoberg, ersättare för Thomas 
Ragnarsson   
Per Schöldberg, Växjö kommun  
Cecilia Ekelius, personalrepresentant Unionen   
Mats Hult, personalrepresentant, Transport   
Ulf Axelsson, VD Växjö Småland Airport AB 
Åse Sjöholm, Växjö Småland Airport AB 

 
Suppleanter: Annette Åstrand, Region Kronoberg 

Nils-Erik Carlström, Region Kronoberg till punkt 5 
ställverksprojektet. 
 

Frånvarande: Thomas Ragnarsson, ordförande, Region Kronoberg   
Sven Sandberg, Växjö kommun 
Per Ribacke, Alvesta kommun   
Kjell Olsson, Växjö kommun 
Martin Edberg, Region Kronoberg 

   
    
         
 

                                 
 
§ 1 Sammanträdet öppnades av ordförande Emelie Öberg. 
 
§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Till att utöver 2:de vice ordförande att justera protokollet utsågs Patrik 

Åkesson. 
 
§ 4 Föregående möte protokoll godkändes. 
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§ 5 VD informerar: 

       Lägesrapport 

Omvärldsbevakning 

5.1 Lågkostnadsbolag så som Wizz Air, IndiGo och Ryanair ökar 
säteskapaciteten mest Q3 2022 jämfört med samma period 2019. 

5.2 Antal flygningar i Europa ligger på 86% av 2019 nivå. 

5.3 Segmentens utveckling (LCC-flygbolag, chaterflyg, nätverksflygplan och 
regionala flygbolag) är liknande som tidigare. 

5.4 Fem Flygbolag mätt i antal flygningar, ligger över 2019 nivå bland dessa 
ingår Wizzair och Ryanair.  

5.5 Den största europeiska flygplatsen mätt i antal passagerare är Istanbul 
Airport. Bland de nordiska flygplatserna är Oslo och Gardermoen störst.  

5.6 I början på året låg biljettpriser lägre jämfört med 2019 men började stiga 
i april 2022. I dagsläget är priserna 15% högre än 2019. 

5.7 Bränslepris har ökat 51% jämfört med 2020. I dagsläget har dock priset 
fallet tillbaka något efter toppnoteringen under sommaren 2022. 

5.8 BRA ökar sin kapacitet dels från Ängelholm där man startar en ny linje 
dels från Åhus och Helsingfors där man återstartar linjer. 

 Ryanair startar 13 nya rutter från Arlanda varav 6 nya destinationer. 
Sammanlagt flyger man nu på 44 linjer från flygplatsen. Detta försvårar 
för SAS, för samtidigt som Ryanair ökar får man ny konkurrens från Euro 
Wings som nyligen etablerat en bas på Arlanda. 

 SAS får nytt krislån från det amerikanska riskkapitalbolaget Apollo Global 
Management. 

5.9 Det första flyget som flugit med 100% biobränsle gick mellan Malmö och 
Bromma den 21/6 2022. Detta fick internationell uppmärksamhet. 

5.10 Heat Aerospace, tillverkare av elflyg, har lagt ner projektet med 19 sätes 
plan och satsar nu på en ny modell för 30 säten. Planet är tänkt vara en 
hybrid. 
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5.11 Växjö Småland Airport har anmält sitt intresse för att deltaga i ett EU-
projekt avseende vätgas. Projektet huvudinriktning är att utreda 
förutsättningarna för att anpassa Branschen/Flygplatsen för att hantera 
Vätgas.  

5.12 Kabinfaktorn ligger idag på 75% av 2019 års nivå. 

5.13 London är den största utrikesdestinationen från Sverige 

5.14 Den största inrikes destinationen är Luleå. 

5.15 Den största procentuella förändringen i totalt antal passagerare mellan 
januari till augusti 2019 och samma period 2022 hade Mora-Siljan med 
minus 97%. Pajala hade däremot en ökning med 50%. Växjö Småland 
Airport förlorade 46% och Sverige som helhet 36%. 

5.16 Den största procentuella förändringen i antal inrikes passagerare mellan 
januari till augusti 2019 och samma period 2022 hade Örnsköldsvik med 
minus 99%. Pajala hade däremot ökning med 50%. Växjö Småland 
Airport förlorade 91% och Sverige som helhet 44%. Inrikeslinjerna har 
under perioden inte alls återhämtas på samma sätt som utrikeslinjerna. 

5.17 Antal passagerare totalt sett under augusti 2022 uppgick till 2,6 miljoner 
detta ska jämföras med 2019 på 3,5 miljoner. 

5.18 Till och med augusti 2022 har Växjö Småland Airport haft 120.700 
passagerare. Året började med låga siffror för att sedan återhämta juni-
juli. Man uppskattar att helåret kommer hamna på 160.000 passagerare.  

5.19 VXO – Bromma 

 September hade linjen igenomsnitt 26,1 passagerare och oktober 21 
passagerare. Önskvärt med en högre genomsnittlig beläggning. Den 
billigaste enkelbiljett i november kostar 978 kr och är prissatt för 
segmentet för affärsresenärer.  
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5.20 Trafikprognos 

Prognos 2023 

- BRA; Bromma 
- Wizz air; Skopje 
- Ryanair; Alicante, Zadar, Gdansk och London 
- Charter;  

Sommaren 
Cypern, Kroatien, Rhodos, Mallorca, Turkiet, Kreta  
Vintern 
Gran Canaria 
Skidcharter 

Postflyg – som tidigare 

 

5.21 Vad händer runt omkring oss? 

Kalmar Airport har en linje till Frankfurt i 3 ggr/vecka, har det fortfarande 
svårt fylla flygplanen.  

Trollhättans linje med Västflyg till Bromma, ca 50% Kabinfaktor  

Kristianstads linje till Bromma med Skåneflyg, ca 50% Kabinfaktor  

 5.22 Övrigt 

Solcellspark 

VEAB har sökt och fått tillstånd för solcellsparken på flygplatsen. Parken 
beräknas vara i funktion inom 2-3 år. 

Byte av telefonoperatör, flygplatsen byter från Telia till Tele2. 

Nya krav på EES Entry Exit System, fingeravtryck, införs för 
passagerarkontroll för resor utanför Schengen. Det kommer innebära att 
polisens kontroll kommer ta versenligt längre tid än idag.  

För flygplatsens del behöver man göra en ombyggnation i gaterna för att 
kunna hantera systemet. Polisen kan eventuellt vara delfinansiär i 
projektet. Mer information kommer på kommande möten. Nästa steg i de 
nya kraven blir att passagerarna ska registrera sig på nätet innan inresa. 

 

. 
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§ 6 Ekonomi 

 September 2022 

Rörelseresultat -1.090 tkr 

• Resultat är bättre än budget -1.500 tkr och föregående år 2021  
-2.000 tkr detta beror på högre intäkter och lägre kostnader. 

 
Intäkter 3.860 tkr 
• Flygverksamheten – sämre än budget 
• Fastigheten – bättre än budget (Ximex) 
• Cafeterian – bättre än budget 
• Parkeringen – sämre än budget 

 
Kostnader -4.950 tkr 
• Något högre inköpskostnader 
• Övriga kostnader hålls nere 
• Personalkostnader lägre än budget. 

 

Vi har under månaden fått återbetalning från Fora 85 tkr. 

Ackumulerat September 2022 

Utfall intäkter 27.808 tkr, budget 31.380 tkr 

Utfall kostnad -44 550 tkr, budget -48.990 tkr. 

Rörelseresultat -16.742, budget -17.610 tkr. Med extra driftbidrag från 
Trafikverket -6.150 tkr.  

 

Helår 2022 

Budgeterat resultat -23 miljoner, 868 tk bättre än budget vilket blir -22 tkr 
på helåret med det extra driftbidrag Trafikverket +10 500 tkr samt 
ägarbidrag +10.000 = -1.500 tkr prognos. 
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§ 7 Ställverksprojekt, Jan Peterson 

Kostnadsuppskattning är gjord och leverantörerna väntar nu på besked 
om eventuell leverans. Uppskattat pris är rimligt med tanke på det osäkra 
prisläget i omvärlden. Att skjuta på investering är inte ett alternativ då 
nuvarande system är föråldrat. Beställning bör ske så snart som möjligt 
om ställverket ska kunna stå klart i augusti 2023. Besparing av el 
kommer inte ske men bytet möjliggör besparing via solceller. Ingen 
besparing i underhållskostnader då underhållet är kopplat till själva 
reservkraften. Det finns inget värde i det gamla ställverket.  

Beslut  

Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra byte av ställverk inom den 
kostnadsuppskattning på 5 miljoner som är gjord. I det fall projektet 
överstiger summan måste ett nytt beslut tas av styrelsen. 

§ 8 Peter Norman, fick i uppdrag från regeringen att göra en 
flygplatsutredning. Utredningen skulle varit klar den 15 november men är 
nu framflyttad till 15 december.  

Det underlag som utarbetades av SRF står samtliga parter bakom. 
Utredarna har hållit olika hearings och besökt många lokala flygplatser. 
Bedömningen att utredningen kommer vara förankrad och väl 
genomarbetad.  

 

§ 9 Övrigt 

 Inget   

 
 
Vid protokollet Justeras  Justeras 
 
 
 
 
Åse Sjöholm  Emelie Öberg Patrik Åkesson 
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Styrelse för Allbohus Fastighets ABs protokoll 

  

Plats och tid Krämaren, Storgatan 15 A Allbohus, torsdagen den 3 november 2022 kl 13:15 

Paragrafer §§ 52-61  

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande - 
från punkt 4 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
Sofie Årdh (S) 
Robert Olesen (S) 
Hagart Valtersson (C) till och med punkt 4 övrig 
tid ersättare 
 

 

   

Övriga närvarande Ilian Dossev (Vision) 
Fredrik Rosendahl, Utvecklingschef 
Magnus Backlund Ojeda, Ekonomiansvarig 
Lars Engborg, Fastighetschef 

Henric Karlsson ( Vision ) 
Patrik Rosen ( Kommunal ) 
Stefan Blomqvist, VD 
Kristina Petersson, HR-konsult 
Linda Svahn, sekreterare 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering:  

Utsedd att justera:  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Linda Svahn  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke  

 Justerare 
  

 Thomas Johnsson  
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§ 52 Dnr 1275  

 

Närvarokontroll - Val av justerare  

Beslut 

 Till justerare valdes Tomas Jonsson.   
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§ 53 Dnr 1276  

 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

 Dagordningen godkändes.   
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§ 54 Dnr 1277  

 

Godkännande av föregående protokoll 

Beslut 

  Föregående mötesprotokoll godkändes.  

Önskemål från styrelsen om att föregående protokoll ska ligga med i kallelsen.   
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§ 55 Dnr 1278  

 

VD information 

Beslut 

  Styrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning 

 VD informerar om:  

Nya Förvaltningsavtalet, med början gälla from 1/1 2023.   

KS, KF och inkomna skrivelse.  

- Policy om alkohol-drog och spelmissbruk i Alvesta kommun. 
Kommunfullmäktige beslutar om ny policy där spelmissbruk inte varit med 
tidigare.  

- Beslut om ny lokal för hjälpmedelstvätt vid Högåsen.  

- Begäran om entledigande från Lars-Erik Gustafsson från sina uppdrag i 
kommunrevisionen.  

- Förslag på lokalförsäljningsplan för Utbildningförvaltningen. 

- Roland Axelsson väljs som lekmannarevisor till kommunrevisionen samt till 
de uppdrag som Lars-Erik hade kopplat till de kommunala bolagen.  

 

Vidtagna åtgärder för Allbohus i det ekonomiska läget  

Årsförhandlingar  
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Sammanträdesdatum 

2022-11-03 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 56 Dnr 2022-00035  

 

Beslut om sammanträdesplan 2023 

Beslut 

 Styrelsen beslutar att godkänna sammanträdesplanen för 2023.  

Sammanfattning 

 Efter årsstämman ( 19/4 ) kan sammanträdesplanen ändras.   
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§ 57 Dnr 2022-00010  

 

Finansrapport  

Beslut 

 Styrelsen noterar redovisningen av finansrapporten.   

Sammanfattning 

 Controller redovisar finansrapport.  
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§ 58 Dnr 1279  

 

Personalrapport 

Beslut 

 Styrelsen noterar personalrapporten.   

Sammanfattning 

 HR-konsult redovisar personalrapport. Styrelsen får ta del av statistik för 
sjukfrånvaro per september 2022.  

Policy för alkohol, droger och spelmissbruk  

Lokalt kollektivavtal om uppsägningstider  

Validering mot fastighetstekniker  
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 59 Dnr 2022-00011  

 

Marknadsrapport 

Beslut 

 Styrelsen beslutar att notera marknadsrapporten.   

Sammanfattning 

 Utvecklingschef redovisar marknadsrapport och styrelsen får ta del av statistik över 
lediga lägenheter per september 2022.  

Uthyrningsläget för kommersiella lokaler redovisades. 
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§ 60 Dnr 2022-00012  

 

Projektrapport 

Beslut 

 Styrelsen noterar redovisningen av projektrapport.   

Sammanfattning 

 Fastighetschef redovisar projektrapport samt informerar om pågående 
projekteringar.  
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 61 Dnr 2022-00023  

 

Övriga ärenden 

Sammanfattning 

 Hagart Valtersson ställer frågan: ”hur går jobbet med att iordningsställa 
skyddsrummen”?  

VD svarade: När det gäller verksamheterna skall dom själva städa sina skyddsrum. 
Allbohus bostäder ser bra ut utifrån dom kraven som ställs.    
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PROTOKOLL, VoB Kronoberg 

 
 

Direktionens sammanträde 3/2022 
 

 
 
 
 
Tid: Måndag den 24 oktober 2022 kl 17.00 
Plats: Videomöte via ”Teams” 
 
 
 
  
Beslutande:   

Oliver Rosengren (M) Växjö  
Magnus Carlberg (S) Tingsryd  
Angelica Karlsson (C) Lessebo    
Sebastian Ohlsson (S) Alvesta    
Sven Jansson (C) Markaryd 
Lars-Erik Hammarström (S) Uppvidinge 
Marie Rosenqvist (M) Älmhult 
    
 
 
 
  

 
Övriga deltagare:  

Carl Geijer, lekmannarevisor 
Niels Elvhammar, sekreterare/VD 
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Ärende: 
 

1 § 
Ordföranden för mötet, Oliver Rosengren, hälsar välkommen och förklarar 
sammanträdet öppnat. 
 
 
2 § 
Till justeringsman, utöver ordföranden, väljs Sebastian Ohlsson. 
 
 
3 § 
Direktionen beslutar att godkänna förslaget till budget och arbetsmiljöplan för 
2023 och plan t o m 2025 och därmed fastställa avgifter och kommunernas 
ersättning för familjerådgivningen, som Kommunalförbundet VoB Kronoberg driver 
på uppdrag från medlemskommunerna.  
 
 
4 § 
VD presenterar tertialbokslut för perioden januari-augusti 2022 i enlighet med 
utsänt material. Periodens rörelseresultat för VoB Kronoberg är 210 tkr. 
 
Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet samt att godkänna 
tertialrapporten för VoB Kronoberg. 
 
 
5 § 
Direktionen beslutar om följande mötestider under 2023: 
Måndag 23/1 kl 17.00 Konstituerande sammanträde 
Måndag 8/5 kl 17.00 Bokslut 
Måndag 25/9 kl 17.00 Budgetberedning  
Måndag 30/10 kl 17.00 Tertial 2 och Budgetmöte, offentligt möte 
 
 
6 § 
Nästa möte hålls den 23 januari 2023, kl. 17.00. 
 
 
7 § 
Ordföranden tackar direktionens ledamöter, lekmannarevisorer samt VD för ett 
gott samarbete under den gångna mandatperioden.  
 
 

   Sammanträdet  
öppnas 

 
 
 
Justering  
 
 

 
Budget (Offentlig del 
av sammanträdet) 
 
 
 
 
 
Tertialbokslut 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanträdestider 
2023 
 
 
 
 
 
 
Nästa sammanträde 
 
 
 
Övrigt 
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8 § 
Sammanträdet avslutas.  
 

 
Avslutning 
 

 
 
 
 
 
 
Niels Elvhammar 
Sekreterare 
 
 
 
Justerande: 
 
 
 
        Oliver Rosengren 

Ordförande 
 
Sebastian Ohlsson 
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 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2022-10-25 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 
Plats och tid Lammhultssalen, kl. 14:00-16:45 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Sigvard Jakopsson (M), Ordförande 
Gunilla Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 
Ros-Marie Larsson (S) 
Ann-Kristin Johansson (C) 
Anders Göranson (V) 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Yvonne Ekaremål (C) 

 
Tjänstepersoner 

 
Carina Elmefall, kanslichef 
Hanna Fransson, gruppledare 
Ida Karmberg, kanslisekreterare 

 
Övriga 

 
Förvaltare besökte nämnden under §122 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Ida Karmberg 

Ordförande Sigvard Jakopsson 

Justerare Gunilla Arvidsson  

Justerade paragrafer §§ 111–125 

Ajournering Kl. 15:00-15:10 
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§ 111 Dnr 2 
 

Val av justerare 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg utser Gunilla  
Arvidsson, vice ordförande, som justerare. 
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§ 112 Dnr 2022-00020 
 

KPMGs granskning av överförmyndarnämnden östra 
Kronoberg 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden lämnar följande svar till revisionen: 
 
Vad gäller rekommendationerna om personuppgiftsansvar och 
arbetsmiljöansvar anser nämnden att det är en fråga för hela Växjö 
kommun då dessa ansvar hanteras på samma sätt i samtliga 
reglementen i kommunen. Av lagstiftningen framgår det att 
myndigheten, det vill säga nämnden, ska vara personuppgiftsansvarig 
och därav ska det inte framgå av reglemente. Arbetsmiljöansvaret 
framgår av den riktlinje som kommunfullmäktige antagit. 
 
Nämnden anser att olika typer av kvalitetsmätningar är viktiga att 
genomföra. Att genomföra mätning av just nöjdhet är en komplicerad 
uppgift för en tillsynsmyndighet och både frågor och metod måste nog 
övervägas innan en sådan undersökning kan genomföras. 
 
Nämnden arbetar systematiskt och kontinuerligt med att utveckla 
befintliga rutiner och riktlinjer och att upprätta nya i syfte att säkerställa 
att handläggningen är rättssäker, enkel och kostnadseffektiv. 
 
Bakgrund 
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet vid dagens 
sammanträde.  
 
KPMG har av Växjö kommuns revisorer fått i uppdrag att granska den 
gemensamma överförmyndarnämnden i östra Kronobergs län. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen 
är att bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs med 
tillräcklig intern styrning och uppföljning 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv för granskning av överförmyndarnämnden östra 
Kronoberg 

• Revisionsrapport granskning av Överförmyndarnämnden Östra 
Kronoberg 

• Tjänsteskrivelse svar till revisionen, 2022-10-18 
• Beslut-202100034-KR-§ 124 
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Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kanslichef 
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§ 113 Dnr 2022-00019 
 

Förslag till sammanträdestider 2023 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg fastställer förslag till  
sammanträdestider för år 2023.    
 
Bakgrund 
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet vid dagens 
sammanträde.  
 
Ett förslag till sammanträdestider för Överförmyndarnämnden östra 
Kronoberg har tagits fram av kansliavdelningen: 
 
Datum, tid och sal 

• 2023-01-31, kl. 14.00 Lammhultssalen 
• 2023-02-28, kl. 14.00 Rottnesalen 
• 2023-04-11, kl. 14.00 Rottnesalen 
• 2023-05-09, kl. 14.00 Rottnesalen 
• 2023-06-13, kl. 14.00 Rottnesalen 
• 2023-06-27, kl. 14.00 Rottnesalen 
• 2023-08-15, kl. 14.00 Rottnesalen 
• 2023-09-19, kl. 14.00 Rottnesalen 
• 2023-10-31, kl.  14.00 Rottnesalen  
• 2023-12-05, kl. 14.00 Rottnesalen 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag till sammanträdestider, 2023 
• Tjänsteskrivelse, 2022-09-29 
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§ 114 Dnr 633 
 

JO-beslut, informationsärende 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Hanna Fransson, gruppledare, redogör för ärendet vid dagens 
sammanträde.  
 
I en anmälan som kom in till JO den 9 februari 2021 framförde advokaten 
Niklas Mårtensson klagomål mot Överförmyndarnämnden östra 
Kronoberg. Han uppgav i huvudsak följande. Den 25 september 2020 
slutredovisade han ett uppdrag som god man för en bortavarande part 
till nämnden och begärde sitt entledigande och ersättning för 
uppdraget. Därefter kontaktade han nämnden via e-post vid tre tillfällen 
och efterfrågade statusen i ärendet. Dagen för anmälan hade nämnden 
fortfarande inte svarat honom.     
 
Beslutsunderlag 

• JO-beslut, 2022-10-18 
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§ 115 Dnr 2022-00010 
 

Månadsrapport, information 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet vid dagens 
sammanträde.  
 
Efter september visar nämnden en positiv avvikelse på 85 tusen kronor. 
Det finns en negativ avvikelse på verksamheten 
Överförmyndarverksamhet gällande kostnader för arbetskraft. Detta 
beror på en övertalighet där en person anställdes tillfälligt då det såg ut 
som att andelen ensamkommande barn skulle öka med anledning av 
kriget i Ukraina. Den negativa avvikelsen på verksamheten Gode män, 
med mera, beror på arvoden som utbetalats från Växjö kommun och 
som faktureras i sin helhet i efterhand. Övriga positiva avvikelser beror i 
huvudsak på IT-tjänster och utbildning, hyror samt arvoden till 
förtroendevalda    
 
Beslutsunderlag 

• Ekonomisk rapport, september 2022 
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§ 116 Dnr 634 
 

Riskanalys, informationsärende 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Carina Elmefall redogör för ärendet vid dagens sammanträde.  
 
För att utveckla nämndens arbete behöver en riskanalys göras. 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg, inklusive närvarande 
tjänstepersoner, diskuterar eventuella riskkategorier inom 
verksamheten. Riskkategorierna som diskuteras är: Efterlevnad av 
regelverk, finans, IT-baserat arbetssätt, legala förändringar, omvärldens 
påverkan, redovisningars format, risk för förtroendeskada och slutligen, 
verksamheten i sin helhet.     
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§ 125 Dnr 2021-00009 
 

Meddelanden 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämdnen östra Kronoberg noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Carina Elmefall och Hanna Fransson informerar om möte som de haft 
med Caisa Sillén och Christer Larsson från godmansföreningen. 
 
Sigvard Jakopson informerar om att medarbetare deltagit vid en 
föreläsning på Senioruniversitetet och berättat om behovet av gode 
män.    












