
 

 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Kallelse / Underrättelse 
Sida 

1(3) 

Utskicksdatum 

2020-11-27 

 

  

 

Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. 

Tid  Tisdag den 1 december 2020 kl. 09:00 
Plats Digitalt möte via Teams 
 

Ledamöter 
Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 
Mikael Lindberg (C) 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
Rose-Marie Larsson (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Hans Svensson (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Ulf Larsson (L) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Fredrik Jonsson (-) 

Ersättare 
Edina Maslac (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Lavinia Strömberg (S) 
Torbjörn Svensson (S) 
Cristina Haraldsson (C) 
David Johansson (C) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Björn Tisjö (M) 
Matz Athley (M) 
Christer Brincner (KD) 
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) 
Annette Lindström (-) 
Ulf Gustafsson (SD) 

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren eller genom att ringa 0472-150 00 så att 
ersättare kan kallas i ditt ställe.  
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Förteckning över Kommunstyrelsens ärenden den 1 december 2020 kl. 09:00  

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 31374  

 

2. 1
. 

Val av justerare och tid för justering 
Dnr 31375  

 

3. 1
. 

Fastställande av dagordning 
Dnr 31373  

 

4. 1
. 

Information från kommunstyrelsen ordförande 
Dnr 2020-00057 000 

 

5. 1
. 

Information från kommunchef/VD för Alvesta Kommunföretag 
Dnr 2020-00058 000 

 

6. 1
. 

Information från ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB 
Dnr 2020-00059 000 

 

7. 1
. 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september månad 2020 
Dnr 2020-00020 020 

 

8. 1
. 

Avgift för personer med insatsen boendestöd 
Dnr 2020-00384 750 

 

9. 1
. 

Återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2020 
Dnr 2020-00386 000 

 

10. 1
. 

Beslut om extra driftbidrag till Huseby Bruk AB 
Dnr 2020-00393 040 

 

11. 1
. 

Beslut om extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB 
Dnr 2020-00394 000 

 

12. 1
. 

Beslut om tillfälligt driftsbidrag till Folkets hus 2020 
Dnr 2020-00410 040 

 

13. 1
. 

Beslut om utökat driftbidrag år 2020 till Värends Räddningstjänstförbund  
Dnr 2020-00414 040 

 

14. 1
. 

Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2020-00062 002 

 



 

Datum 

2020-11-27 

 Sida 

3(3) 

 

 

Förteckning över Kommunstyrelsens ärenden den 1 december 2020 kl. 09:00  

15. 1
. 

Meddelanden 
Dnr 2020-00332 101 

 

16. 1
. 

Övriga ärenden 
Dnr 2020-00017 000 

 

 
Per Ribacke 
ordförande 

Therese Löfqvist 
nämndsekreterare 

 

 



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader
Förvaltning

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

FAL 13,15 12,6 18,59 18,77 19,11 19,81 20,27 19,95 19,55 19,28 18,7 18,21

KLF 4,22 3,45 2,54 2,02 2,76 2,75 2,39 2,39 2,56 2,95 3,01 3,12

KFF 13,29 12,24 11,6 10,66 11,28 13,11 14,85 15,99 17,94 20,3 22,18 23,39

OF 30,21 30,11 30,46 30,43 30,78 32,02 33,88 34,83 35,1 34,64 34,53 34,52

SBF 10,23 10,65 11,09 11,55 11,88 12,33 13,54 14,03 14,22 14,24 14,72 14,73

UF 20,89 21,55 20,66 20,82 20,76 21,67 22,97 23,98 24,37 24,13 23,99 24,35

A. Kommun 22,71 22,85 23,15 23,2 23,38 24,38 25,78 26,6 26,9 26,69 26,6 26,74
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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 1,9 2,01 1,79 1,8 1,79 2,23 1,99 1,23 0,88 0,81 0,76 0,92

KLF 0,15 0,09 0,02 0,09 0,5 0,16 0,11 0,06 0,21 0,53 0,14 0,45

KFF 0,59 0,56 1,23 1,58 2,53 2,7 2,58 2,28 2,42 2,4 2,33 2,28

OF 3,02 2,32 2,65 2,64 2,76 3,91 4,3 3,23 2,59 1,82 2,38 2,76

SBF 1,73 1,4 1,07 1,26 1,34 1,89 1,68 1 0,76 0,71 0,86 1,1

UF 1,94 1,98 1,73 1,85 1,95 3,07 2,95 2,66 1,76 0,92 1,19 2,07

A. Kommun 2,26 2,01 2 2,07 2,2 3,19 3,25 2,64 1,94 1,29 1,6 2,15
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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 4,91 4,89 4,96 5,03 5,12 5,31 5,37 5,27 5,26 5,37 5,31 5,21

KLF 1,28 1,06 0,84 0,71 0,79 0,78 0,71 0,71 0,76 0,85 0,86 0,87

KFF 3,54 3,27 3,16 3,05 3,45 3,95 4,48 4,84 5,41 5,79 6,17 6,56

OF 8,46 8,44 8,51 8,48 8,51 8,89 9,38 9,63 9,74 9,74 9,76 9,82

SBF 3,32 3,41 3,46 3,58 3,65 3,73 4,06 4,18 4,17 4,26 4,35 4,41

UF 5,55 5,68 5,79 5,83 5,77 6,13 6,58 6,89 7,07 7,11 7,09 7,3

A. kommun 6,3 6,33 6,39 6,4 6,41 6,72 7,14 7,36 7,49 7,53 7,54 7,66
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 6,12 6,7 5,19 6,08 6,64 7,81 7,05 3,99 3,45 2,61 2,76 3,78

KLF 1,02 0,52 0,09 0,37 2,07 0,51 0,48 0,29 0,79 1,83 0,56 1,83

KFF 2,31 2,3 3,68 5,33 9,51 9,49 9,46 7,89 8,24 4,66 6,28 8,75

OF 10,12 8,16 8,71 9,4 9,81 13,8 15,21 11,18 8,28 6,23 7,67 10,3

SBF 6,45 5,06 2,74 4,67 5,35 6,64 6,22 3,46 2,72 2,36 2,98 4,57

UF 6,68 7,04 5,44 6,47 7,3 11,72 11,39 9,15 6,37 2,19 4,38 8,2

A. Kommun 7,53 6,95 6,36 7,17 7,88 11,44 12,03 8,84 6,34 4,02 5,4 8,2
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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 63,48 65,21 65,38 67,85 69,05 67,97 65,79 64,74 63,19 60,95 60,07 58,35

KLF 19,77 5,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KFF 53,45 50,34 40,32 49,94 52,09 45,07 43,94 43,05 44,37 47,48 49,7 50,4

OF 68,93 69,28 69,01 69,2 68,53 65,15 60,55 58,29 56,45 55,06 52,89 50,79

SBF 19,73 23,9 27,77 29,2 35,68 38,71 42,82 46,74 49,95 49,25 48,69 45,21

UF 63,08 62,57 62,24 62,09 62,95 60,78 58,18 57,14 56,4 56,07 54,8 52,47

A. kommun 64,94 64,97 64,76 65,15 65,34 62,68 59,25 57,68 56,39 55,4 53,77 51,63



Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 20 21 21 19 20 18 18 17 16 17 15 14

KLF 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

KFF 8 7 7 8 7 8 10 9 11 11 13 14

OF 146 145 145 142 137 144 159 176 176 185 189 202

SBF 9 9 7 9 9 8 9 9 8 9 8 9

UF 123 121 131 128 124 150 159 178 193 193 192 208

A. kommun 306 303 311 306 297 328 355 390 405 416 418 448



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 35,59 36,94 35,16 35,35 36,45 35,94 34,27 34,58 33,8 33,49 35,85 35,24

KLF 50 51,85 61,54 61,54 59,62 56,86 56,6 54,72 50,94 53,7 53,7 50,94

KFF 41,38 40,35 36,21 43,55 40,98 33,33 31,67 32,79 28,33 27,87 28,57 29,85

OF 30,29 29,78 29,12 30,78 30,54 27,51 23,62 21,82 21,79 22,41 22,25 20,7

SBF 24,42 20,93 25,29 29,55 33,33 26,44 32,22 32,58 37,36 36,67 35,63 29,41

UF 36,54 36,83 31,9 31,29 29,92 27,77 26,76 27,7 25,58 24,91 25,05 21,6

A. Kommun 32,06 31,93 31,47 32,16 31,82 29,08 27,15 26,75 25,82 25,72 26,08 23,67
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Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept
KLF 4,22 3,45 2,54 2,02 2,76 2,75 2,39 2,39 2,56 2,95 3,01 3,12
A. Kommun 22,71 22,85 23,15 23,2 23,38 24,38 25,78 26,6 26,9 26,69 26,6 26,74
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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 0,15 0,09 0,02 0,09 0,5 0,16 0,11 0,06 0,21 0,53 0,14 0,45
A. Kommun 2,26 2,01 2 2,07 2,2 3,19 3,25 2,64 1,94 1,29 1,6 2,15
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept
KLF 1,28 1,06 0,84 0,71 0,79 0,78 0,71 0,71 0,76 0,85 0,86 0,87
A. kommun 6,3 6,33 6,39 6,4 6,41 6,72 7,14 7,36 7,49 7,53 7,54 7,66
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept
KLF 1,02 0,52 0,09 0,37 2,07 0,51 0,48 0,29 0,79 1,83 0,56 1,83
A. Kommun 7,53 6,95 6,36 7,17 7,88 11,44 12,03 8,84 6,34 4,02 5,4 8,2
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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 19,77 5,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. kommun 64,94 64,97 64,76 65,15 65,34 62,68 59,25 57,69 56,39 55,4 53,77 51,63
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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 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
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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 50 51,85 61,54 61,54 59,62 56,86 56,6 54,72 50,94 53,7 53,7 50,94
A. Kommun 32,06 31,93 31,47 32,16 31,82 29,08 27,15 26,75 25,82 25,72 26,08 23,67

Analys: 
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§ 136 Dnr 2020-00384 750 

 

Avgift för personer med insatsen boendestöd 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att taxa för insatsen boendestöd enligt 
socialtjänstlagen inom nämnden för arbete och lärande inte ska tas ut.  

Sammanfattning 

Under 2019 väcktes frågan gällande avgift för personer med insatsen boendestöd i 
nämnden för arbete och lärande. Ärendet har beretts och behandlats på nämndens 
sammanträde den 11 november 2020.  

I de ärenden där det finns beslut om boendestöd sedan tidigare, det vill säga då 
socialpsykiatrin tillhörde omsorgsförvaltningen, finns också beslut om avgift. Den 
enskilde har då fortsatt att betala sin avgift, samma avgift, även efter överflytten till 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg, numera förvaltningen för arbete och 
lärande. Avgiftshandläggare inom omsorgsförvaltningen har skött uppdraget med 
debitering av avgifter. Ingen omprövning av avgiften har dock skett under tiden. I 
nya ärenden eller i ärenden med nya beslut har ingen avgift tagits ut. Boendestöd är 
ett individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen, 4 kap 1 § SoL, som 
riktar sig främst till personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller begåvningsmässig 
funktionsnedsättning. Även personer som har samtidig missbruksproblematik 
(samsjuklighet) kan ha behov av boendestöd. Boendestöd är en kvalificerad insats 
som, inom ramen för beslutet, ska anpassas flexibelt efter den enskildes 
funktionsnedsättning, behov och hälsotillstånd. Boendestödet utgår från den 
boendes hem men omfattar även stöd i situationer utanför hemmet. Stödet ska 
utformas så att den enskildes egen förmåga tas tillvara och förstärks vilket innebär 
att stödet kan se olika ut för olika personer. Syftet med insatsen är att stärka den 
enskildes förmåga att hantera sitt vardagliga liv, bidra till ökad självständighet och 
motverka social isolering. Enligt 3 kap 4 § SoL ska nämnden i sin uppsökande 
verksamhet upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. I 
samband med psykiatrireformen 1995, uppmärksammades särskilt kommunernas 
skyldighet att genom uppsökande verksamhet främja goda levnadsförhållanden för 
personer med psykisk funktionsnedsättning, 5 kap 8 § SoL. Förvaltningen fick i 
uppdrag att utreda frågan om huruvida inkomstrelaterad avgift ska tas ut för 
insatsen boendestöd på samma vis som omsorgsnämnden tar ut avgift för 
exempelvis insatsen hemtjänst. Förvaltningen har sammanställt en utredning som 
redovisar antalet personer med insatsen boendestöd och vilka ekonomiska 
förutsättningar som råder för denna målgrupp. Förvaltningen föreslår att nämnden 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgift för insatsen boendestöd inte ska 
tas ut för de personer som är beviljade Datum 2020-10-13 Referens NAL 2020-
00021 000 Sida 2(2) insatsen vid förvaltningen för arbete och lärande. Detta med 
bakgrund mot att om en avgift för insatsen boendestöd tas ut, finns en avsevärd 
risk att flera personer som är i behov av insatsen inte kommer att ta emot stöd. 
Detta befaras får allvarliga konsekvenser för den enskilde, konsekvenser som också 
skulle kunna rendera omfattande kostnader för nämnden. Kostnader som befaras 
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överstiga summan av den inkomst som avgifterna för boendestöd skulle inbringa. 
Den, enligt bifogad beräkning, uppskattade intäkten från avgifter för insatsen 
boendestöd uppgår, efter att kostnad för administration har räknats av, till 647 072 
kr per år. Om en person i målgruppen inte vill ta emot stöd vilket sedermera leder 
till att personen behöver omfattande insatser genom heldygnsvård uppskattas en 
genomsnittlig kostnad för en sådan insats till 1 985 kr per dygn. Vilket genererar en 
årskostnad om 714 600 kr. I en utredning i samma ärende gjord av 
socialförvaltningen i Tyresö kommun anger de att sedan de införde avgift för 
målgruppen har ett tiotal personer avsagt sig insatsen. När socialförvaltningen i 
Tyresö upprättade utredning i ärendet hade de 72 personer aktuella med insatsen 
boendestöd. Målgruppen i detta ärende är en utsatt grupp som ibland har svårt att 
se sina behov, men som behöver ta emot boendestöd för att få ett fungerande liv. 
Det kan även medföra svårigheter att först motivera en person att ta emot stöd och 
sedan kräva betalt för stödet. Kommunerna har en skyldighet att arbeta med 
uppsökande verksamhet för målgruppen och avgifter komplicerar möjligheterna för 
socialsekreterare och boendestödjare att arbeta motiverande och uppsökande.   

Bilagor 

Utredning av intäkter, 2020-10-13. 

 Uträkning av administrationskostnader,2020-10-13 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskotts beslut § 71, 2020-10-21.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för arbete och lärande 

 



 

 
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 
Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 
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Avgift för personer med insatsen boendestöd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att taxa för insatsen boendestöd enligt 
socialtjänstlagen inom nämnden för arbete och lärande inte ska tas ut.  

Sammanfattning 

Under 2019 väcktes frågan gällande avgift för personer med insatsen boendestöd i 
nämnden för arbete och lärande. Ärendet har beretts och behandlats på nämndens 
sammanträde den 11 november 2020.  

I de ärenden där det finns beslut om boendestöd sedan tidigare, det vill säga då 
socialpsykiatrin tillhörde omsorgsförvaltningen, finns också beslut om avgift. Den 
enskilde har då fortsatt att betala sin avgift, samma avgift, även efter överflytten till 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg, numera förvaltningen för arbete och 
lärande. Avgiftshandläggare inom omsorgsförvaltningen har skött uppdraget med 
debitering av avgifter. Ingen omprövning av avgiften har dock skett under tiden. I 
nya ärenden eller i ärenden med nya beslut har ingen avgift tagits ut. Boendestöd är 
ett individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen, 4 kap 1 § SoL, som 
riktar sig främst till personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller begåvningsmässig 
funktionsnedsättning. Även personer som har samtidig missbruksproblematik 
(samsjuklighet) kan ha behov av boendestöd. Boendestöd är en kvalificerad insats 
som, inom ramen för beslutet, ska anpassas flexibelt efter den enskildes 
funktionsnedsättning, behov och hälsotillstånd. Boendestödet utgår från den 
boendes hem men omfattar även stöd i situationer utanför hemmet. Stödet ska 
utformas så att den enskildes egen förmåga tas tillvara och förstärks vilket innebär 
att stödet kan se olika ut för olika personer. Syftet med insatsen är att stärka den 
enskildes förmåga att hantera sitt vardagliga liv, bidra till ökad självständighet och 
motverka social isolering. Enligt 3 kap 4 § SoL ska nämnden i sin uppsökande 
verksamhet upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. I 
samband med psykiatrireformen 1995, uppmärksammades särskilt kommunernas 
skyldighet att genom uppsökande verksamhet främja goda levnadsförhållanden för 
personer med psykisk funktionsnedsättning, 5 kap 8 § SoL. Förvaltningen fick i 
uppdrag att utreda frågan om huruvida inkomstrelaterad avgift ska tas ut för 
insatsen boendestöd på samma vis som omsorgsnämnden tar ut avgift för 
exempelvis insatsen hemtjänst. Förvaltningen har sammanställt en utredning som 
redovisar antalet personer med insatsen boendestöd och vilka ekonomiska 
förutsättningar som råder för denna målgrupp. Förvaltningen föreslår att nämnden 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgift för insatsen boendestöd inte ska 
tas ut för de personer som är beviljade Datum 2020-10-13 Referens NAL 2020-
00021 000 Sida 2(2) insatsen vid förvaltningen för arbete och lärande. Detta med 
bakgrund mot att om en avgift för insatsen boendestöd tas ut, finns en avsevärd 
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risk att flera personer som är i behov av insatsen inte kommer att ta emot stöd. 
Detta befaras får allvarliga konsekvenser för den enskilde, konsekvenser som också 
skulle kunna rendera omfattande kostnader för nämnden. Kostnader som befaras 
överstiga summan av den inkomst som avgifterna för boendestöd skulle inbringa. 
Den, enligt bifogad beräkning, uppskattade intäkten från avgifter för insatsen 
boendestöd uppgår, efter att kostnad för administration har räknats av, till 647 072 
kr per år. Om en person i målgruppen inte vill ta emot stöd vilket sedermera leder 
till att personen behöver omfattande insatser genom heldygnsvård uppskattas en 
genomsnittlig kostnad för en sådan insats till 1 985 kr per dygn. Vilket genererar en 
årskostnad om 714 600 kr. I en utredning i samma ärende gjord av 
socialförvaltningen i Tyresö kommun anger de att sedan de införde avgift för 
målgruppen har ett tiotal personer avsagt sig insatsen. När socialförvaltningen i 
Tyresö upprättade utredning i ärendet hade de 72 personer aktuella med insatsen 
boendestöd. Målgruppen i detta ärende är en utsatt grupp som ibland har svårt att 
se sina behov, men som behöver ta emot boendestöd för att få ett fungerande liv. 
Det kan även medföra svårigheter att först motivera en person att ta emot stöd och 
sedan kräva betalt för stödet. Kommunerna har en skyldighet att arbeta med 
uppsökande verksamhet för målgruppen och avgifter komplicerar möjligheterna för 
socialsekreterare och boendestödjare att arbeta motiverande och uppsökande.   

Bilagor 

Utredning av intäkter, 2020-10-13. 

 Uträkning av administrationskostnader,2020-10-13 

NAL:S Arbetsutskotts beslut § 71, 2020-10-21.  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för arbete och lärande 

 



Antal ärenden Tjänst

Antal ärenden per admin OF 600 100% Genomsnitt lön admin 30,000.00 kr     

Antal ärenden Boendestöd FAL 77 13% PO 40.15%

Tot helår 672,720.00 kr   

Heltidstjänst admin avgift: 672,720.00 kr   

Antal ärenden boendestöd FAL 13%

Total lönekostnad för admin FAL 86,332.40 kr     
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Aktuella personer/målgruppen 

Sammanboende/gift 11st 14% 

Ensamstående 36st 47% 

Ekonomiskt bistånd 16st 21% 

Högre inkomst 14st 18% 

Totalt 77st 100% 

 

 

Förutsättningar 

 Inkomst: Sjukersättning från Försäkringskassan: 9 972 kr, 6980 kr efter skatt 

 Max beviljad kostnad för hyra, Ekonomiskt bistånd: 5 285kr (motsvarar vad 
en låginkomsttagare i kommunen har i hyresavgift) 

 Bostadstillägg enligt förutsättningar ovan: 5 000kr 

 Ekonomiskt bistånd, sammanboende: 6 800kr /2 = 3400kr  

 Ekonomiskt bistånd, ensamstående: 4 160kr  

 Förbehållsbelopp enligt taxa för hemtjänst 2020: 5 873kr (blir samma för 
boendestödet men vi har ingen fastställd taxa) 

 Avgift får tas ut för insats enligt SoL, boendestödet beviljas med SoL och 
inte LSS 
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Sammanboende 
 

 Antal: 11 st 

Eftersom personen 
med insats är 
sammanboende 
samberäknas paret.  

Avgiftsutrymme: 2 125 kr 
per månad. Om andra 
partnern har "högre 
inkomst" kan avgift för 
insatsen tas ut men 
kontentan blir att 
partnern betalar för 
insatsen som personen 
med insats erhåller. Av de 
11 är det 7 personer som 
har en partner med 
inkomst som garanterat 
medger fullt 
avgiftsutrymme. 4 
personer har en partner 
har en vars inkomst inte 
har kunnat fastställas.  

Om förutsätts att den andra 
parter har en inkomst som 
medger fullt avgiftsutrymme 
genererar det en intäkt med 
280 500 kr per år 

Ensamstående  Ej bostadstillägg Antal:  

Ej bostadstillägg, inget 
tvång att ansöka om 
bostadstillägg. Om 
personen med insats 
ej ansökt om/fått 
beviljat bostadstillägg 
har personen EJ 
utrymme för avgift 

Ej avgiftsutrymme  Det går inte att säkerställa 
hur stor del av gruppen 
”ensamstående” som har 
bostadstillägg och hur stor 
del som inte har det 
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Ensamstående Bostadstillägg  Antal:  

Personen har beviljats 
bostadstillägg. Enligt 
vårt genomsnittliga 
exempel har en 
person med en 
inkomst med 9 972 kr 
innan skatt och en 
hyreskostnad med 5 
285 kr rätt till 5000 kr i 
bostadstillägg. Om en 
person har dessa 
förutsättning finns ett 
avgiftsutrymme om 
222 kr månaden. 

Avgiftsutrymme: 222 kr 
per månad 

Det går inte att säkerställa 
hur stor del av gruppen 
”ensamstående” som har 
bostadstillägg och hur stor 
del som inte har det 
 
Om förutsätts att samtliga 
36 ensamstående personer 
med sjukersättning har 
bostadstillägg genererar det 
en intäkt om 95 904 kr per år 

Ekonomiskt bistånd 
 

Antal: 16 st 

Eftersom normen för 
ekonomiskt bistånd är 
lägre än 
förbehållsbeloppet 
finns inget 
avgiftsutrymme. 

Ej avgiftsutrymme 
 

Högre inkomst 
 

 Antal: 14 st  

De personer som har 
inkomst från troligtvis 
förvärvsarbete. Fullt 
avgiftsutrymme 

Avgiftsutrymme: 2 125 kr 
per månad 

Genererar en intäkt med 357 
000 kr per år 

Totalt högsta möjliga intäkter av avgifter för insatsen boendestöd enligt detta 
exempel: 733 404kr per år 

Administrationskostnader (se uträkning i bilaga): 86 332kr per år 

Total uppskattad intäkt: 647 072kr per år 
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Några slutsatser 

 Större delen av intäkterna kommer från 32 procent av personerna med 
insatsen boendestöd (grupperna högre inkomst och de som är 
sammanboende) 

 För de med insats som är sammanboende bekostar partnern avgiften för 
insatsen, förutsatt att partnern har en inkomst från förvärvsarbete 

 Det går inte med säkerhet att säga att de ensamstående har ansökt om 
bostadstillägg, personer utan bostadstillägg har inte inkomst som medger 
avgiftsutrymme 

 18 procent av personerna med insats har en egen inkomst som medger fullt 
avgiftsutrymme 

 



 

 
Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Staben 
Linnea Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-13 
Referens 

NAL 2020-00021 000  

 

 

 

 
  

Avgift för personer med insatsen boendestöd 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att taxa för insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen inom nämnden för 
arbete och lärande inte ska tas ut.  

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde den 11 december 2019 väcktes frågan gällande avgift 
för personer med insatsen boendestöd. 

I de ärenden där det finns beslut om boendestöd sedan tidigare, det vill säga då 
socialpsykiatrin tillhörde omsorgsförvaltningen, finns också beslut om avgift. Den 
enskilde har då fortsatt att betala sin avgift, samma avgift, även efter överflytten till 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg, numera förvaltningen för arbete och 
lärande. Avgiftshandläggare inom omsorgsförvaltningen har skött uppdraget med 
debitering av avgifter. Ingen omprövning av avgiften har dock skett under tiden. I 
nya ärenden eller i ärenden med nya beslut har ingen avgift tagits ut.  

Boendestöd är ett individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen, 4 kap 1 
§ SoL, som riktar sig främst till personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller 
begåvningsmässig funktionsnedsättning. Även personer som har samtidig 
missbruksproblematik (samsjuklighet) kan ha behov av boendestöd.  

Boendestöd är en kvalificerad insats som, inom ramen för beslutet, ska anpassas 
flexibelt efter den enskildes funktionsnedsättning, behov och hälsotillstånd. 
Boendestödet utgår från den boendes hem men omfattar även stöd i situationer 
utanför hemmet. Stödet ska utformas så att den enskildes egen förmåga tas tillvara 
och förstärks vilket innebär att stödet kan se olika ut för olika personer. Syftet med 
insatsen är att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagliga liv, bidra till 
ökad självständighet och motverka social isolering.  

Enligt 3 kap 4 § SoL ska nämnden i sin uppsökande verksamhet upplysa om 
socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. I samband med 
psykiatrireformen 1995, uppmärksammades särskilt kommunernas skyldighet att 
genom uppsökande verksamhet främja goda levnadsförhållanden för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, 5 kap 8 § SoL. 

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan om huruvida inkomstrelaterad avgift 
ska tas ut för insatsen boendestöd på samma vis som omsorgsnämnden tar ut avgift 
för exempelvis insatsen hemtjänst. Förvaltningen har sammanställt en utredning 
som redovisar antalet personer med insatsen boendestöd och vilka ekonomiska 
förutsättningar som råder för denna målgrupp.    

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avgift för insatsen boendestöd inte ska tas ut för de personer som är beviljade 
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insatsen vid förvaltningen för arbete och lärande. Detta med bakgrund mot att om 
en avgift för insatsen boendestöd tas ut, finns en avsevärd risk att flera personer 
som är i behov av insatsen inte kommer att ta emot stöd. Detta befaras får allvarliga 
konsekvenser för den enskilde, konsekvenser som också skulle kunna rendera 
omfattande kostnader för nämnden. Kostnader som befaras överstiga summan av 
den inkomst som avgifterna för boendestöd skulle inbringa.  

Den, enligt bifogad beräkning, uppskattade intäkten från avgifter för insatsen 
boendestöd uppgår, efter att kostnad för administration har räknats av, till 647 072 
kr per år.  Om en person i målgruppen inte vill ta emot stöd vilket sedermera leder 
till att personen behöver omfattande insatser genom heldygnsvård uppskattas en 
genomsnittlig kostnad för en sådan insats till 1 985 kr per dygn. Vilket genererar en 
årskostnad om 714 600 kr. 

I en utredning i samma ärende gjord av socialförvaltningen i Tyresö kommun anger 
de att sedan de införde avgift för målgruppen har ett tiotal personer avsagt sig 
insatsen.  När socialförvaltningen i Tyresö upprättade utredning i ärendet hade de 
72 personer aktuella med insatsen boendestöd.  

Målgruppen i detta ärende är en utsatt grupp som ibland har svårt att se sina 
behov, men som behöver ta emot boendestöd för att få ett fungerande liv. Det kan 
även medföra svårigheter att först motivera en person att ta emot stöd och sedan 
kräva betalt för stödet. Kommunerna har en skyldighet att arbeta med uppsökande 
verksamhet för målgruppen och avgifter komplicerar möjligheterna för 
socialsekreterare och boendestödjare att arbeta motiverande och uppsökande.    

Bilagor 

Utredning av intäkter, daterad den 13 oktober 2020.  

Uträkning av administrationskostnader, daterad den 13 oktober 2020. 

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Brittmarie Johansson 
Avdelningschef 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 71 Dnr 2020-00021 000 

 

Avgift för personer med insatsen boendestöd 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta att taxa för insatsen boendestöd enligt 
socialtjänstlagen inom nämnden för arbete och lärande inte ska tas ut.  

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde den 11 december 2019 väcktes frågan gällande avgift 
för personer med insatsen boendestöd. 

I de ärenden där det finns beslut om boendestöd sedan tidigare, det vill säga då 
socialpsykiatrin tillhörde omsorgsförvaltningen, finns också beslut om avgift. Den 
enskilde har då fortsatt att betala sin avgift, samma avgift, även efter överflytten till 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg, numera förvaltningen för arbete och 
lärande. Avgiftshandläggare inom omsorgsförvaltningen har skött uppdraget med 
debitering av avgifter. Ingen omprövning av avgiften har dock skett under tiden. I 
nya ärenden eller i ärenden med nya beslut har ingen avgift tagits ut.  

Boendestöd är ett individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen, 4 kap 1 
§ SoL, som riktar sig främst till personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller 
begåvningsmässig funktionsnedsättning. Även personer som har samtidig 
missbruksproblematik (samsjuklighet) kan ha behov av boendestöd.  

Boendestöd är en kvalificerad insats som, inom ramen för beslutet, ska anpassas 
flexibelt efter den enskildes funktionsnedsättning, behov och hälsotillstånd. 
Boendestödet utgår från den boendes hem men omfattar även stöd i situationer 
utanför hemmet. Stödet ska utformas så att den enskildes egen förmåga tas tillvara 
och förstärks vilket innebär att stödet kan se olika ut för olika personer. Syftet med 
insatsen är att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagliga liv, bidra till 
ökad självständighet och motverka social isolering.  

Enligt 3 kap 4 § SoL ska nämnden i sin uppsökande verksamhet upplysa om 
socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. I samband med 
psykiatrireformen 1995, uppmärksammades särskilt kommunernas skyldighet att 
genom uppsökande verksamhet främja goda levnadsförhållanden för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, 5 kap 8 § SoL. 

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan om huruvida inkomstrelaterad avgift 
ska tas ut för insatsen boendestöd på samma vis som omsorgsnämnden tar ut avgift 
för exempelvis insatsen hemtjänst. Förvaltningen har sammanställt en utredning 
som redovisar antalet personer med insatsen boendestöd och vilka ekonomiska 
förutsättningar som råder för denna målgrupp.    

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avgift för insatsen boendestöd inte ska tas ut för de personer som är beviljade 
insatsen vid förvaltningen för arbete och lärande. Detta med bakgrund mot att om 
en avgift för insatsen boendestöd tas ut, finns en avsevärd risk att flera personer 
som är i behov av insatsen inte kommer att ta emot stöd. Detta befaras får allvarliga 
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konsekvenser för den enskilde, konsekvenser som också skulle kunna rendera 
omfattande kostnader för nämnden. Kostnader som befaras överstiga summan av 
den inkomst som avgifterna för boendestöd skulle inbringa.  

Den, enligt bifogad beräkning, uppskattade intäkten från avgifter för insatsen 
boendestöd uppgår, efter att kostnad för administration har räknats av, till 647 072 
kr per år.  Om en person i målgruppen inte vill ta emot stöd vilket sedermera leder 
till att personen behöver omfattande insatser genom heldygnsvård uppskattas en 
genomsnittlig kostnad för en sådan insats till 1 985 kr per dygn. Vilket genererar en 
årskostnad om 714 600 kr. 

I en utredning i samma ärende gjord av socialförvaltningen i Tyresö kommun anger 
de att sedan de införde avgift för målgruppen har ett tiotal personer avsagt sig 
insatsen.  När socialförvaltningen i Tyresö upprättade utredning i ärendet hade de 
72 personer aktuella med insatsen boendestöd.  

Målgruppen i detta ärende är en utsatt grupp som ibland har svårt att se sina 
behov, men som behöver ta emot boendestöd för att få ett fungerande liv. Det kan 
även medföra svårigheter att först motivera en person att ta emot stöd och sedan 
kräva betalt för stödet. Kommunerna har en skyldighet att arbeta med uppsökande 
verksamhet för målgruppen och avgifter komplicerar möjligheterna för 
socialsekreterare och boendestödjare att arbeta motiverande och uppsökande.    

Yrkanden 

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

Heléne Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 oktober 2020 

Utredning av intäkter, daterad den 13 oktober 2020 

Uträkning av administrationskostnader, daterad den 13 oktober 2020. 
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§ 137 Dnr 2020-00386 000 

 

Återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan för 
år 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
rapporten om återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 
2020.   

Sammanfattning 

Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av verksamhetsplan med 
internbudget anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av 
genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning 
som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden 
skyldig att till kommunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid 
uppföljningen av kontrollplanen.  

Denna återrapportering avser kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan 
2020 som ansvarig nämnd för kommunledningsförvaltningens verksamhet.  

I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en kommunövergripande 
internkontrollplan, dels en nämndspecifik kontrollplan gällande kommunstyrelsen 
som återrapporteras i denna rapport. Resultatet av den kommunövergripande 
interna kontrollen är att alla 6 kontrollmoment bedöms vara tillräcklig (4) eller god 
(2). Resultatet av den kommunövergripande interna kontrollen är även här att 
samtliga 7 kontrollmoment bedöms vara tillräcklig (3) eller god (4). Angående själva 
processen kring intern kontroll bedöms den ha genomförts på ett bra sätt, men att 
det finns förbättringspotential kring arbetet med riskanalys.  

Bilagor 

Rapport återrapportering av kommunstyrelsen interkontrollplan 2020 

Bilaga 1 - Kommunövergripande intern kontrollplan 2020 

Bilaga 2 - Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen   

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Budgetansvarig  
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Återrapportering av kommunstyrelsens 
internkontrollplan för år 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
rapporten om återrapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 
2020.   

Sammanfattning 

Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av verksamhetsplan med 
internbudget anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av 
genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning 
som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden 
skyldig att till kommunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid 
uppföljningen av kontrollplanen.  

Denna återrapportering avser kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan 
2020 som ansvarig nämnd för kommunledningsförvaltningens verksamhet.  

I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en kommunövergripande 
internkontrollplan, dels en nämndspecifik kontrollplan gällande kommunstyrelsen 
som återrapporteras i denna rapport. Resultatet av den kommunövergripande 
interna kontrollen är att alla 6 kontrollmoment bedöms vara tillräcklig (4) eller god 
(2). Resultatet av den kommunövergripande interna kontrollen är även här att 
samtliga 7 kontrollmoment bedöms vara tillräcklig (3) eller god (4). Angående själva 
processen kring intern kontroll bedöms den ha genomförts på ett bra sätt, men att 
det finns förbättringspotential kring arbetet med riskanalys.  

Bilagor 

Rapport återrapportering av kommunstyrelsen interkontrollplan 2020 

Bilaga 1 - Kommunövergripande intern kontrollplan 2020 

Bilaga 2 - Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen   
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Malin Arbjörk Solvemark 
Ekonom 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonom för kommunstyrelsen 
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Till kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-01  



1. Sammanfattning 
 
Denna rapport avser kommunstyrelsen uppföljning av intern kontrollplan 2020 som ansvarig nämnd för 
kommunledningsförvaltningens verksamhet. I enlighet med reglementet för intern kontroll ska två 
planer följas upp, en kommunövergripande intern kontrollplan samt en nämndspecifik intern 
kontrollplan.  
 
1a) Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för år 2020 
 
Den kommunövergripande interna kontrollplanen för år 2020 innehåller nedan kontrollområde och 
resultatet i respektive kontrollområde bedöms enligt 1) God 2) Tillräcklig 3) Bristfällig 
 

 
Kommunövergripande plan 2020 

 
Bedömt resultat 

1.  att attestförteckning och systembehörighet är korrekta God 

2.  att rutin för representation efterlevs Tillräcklig 

3. att direktupphandlingar genomförs enligt delegation Tillräcklig 

4. att rutin gällande analyslista löner finns och följs God 

5. att KF beslut verkställs Tillräcklig 

6. att tillgängligheten via telefon är god Tillräcklig 

  

 
1b) Uppföljning av nämndspecifik intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 
2020 
 
Den nämndspecifika interna kontrollplanen för kommunledningsförvaltningen (kommunstyrelsen) 
innehåller följande kontrollområden år 2020, och bedömt resultat. 

 

Kommunstyrelsens egna plan   Bedömt resultat 

1. att avtalspris stämmer mot fakturor Tillräcklig 

2. att rutiner för kredit- och betalkort efterlevs Tillräcklig 

3. att rutin för utbetalningar från FAL efterlevs God 
4. att kommunens externa hemsida löpande uppdateras  God 

5. att koncerngemensam strategi för digitalisering, bredband och IT efterlevs God 

6. att registerförteckning är upprättad utifrån dataskyddsförordningen God 

7. att behörighet inom HR överensstämmer med delegationsordning Tillräcklig 
 
 

 



 
 

   

1c) Uppföljning av intern kontrollprocessen  
 
Förutom att bedöma kontrollområdet ska också själva processen för intern kontroll bedömas. 
Bedömningen kan göras utifrån nedan bild. Exempel på frågeställningar: 
Hur har de fyra olika delarna i processen fungerat? Hur väl är varje process dokumenterat? Finns det 
en bra tidsplan att arbeta efter? Detta resultat ska inte bedömas enligt God/Tillräcklig/Bristfällig, 
endast en kortfattad bedömning av hur processen har fungerat ska göras nedan. 

 
 

     

 

     

          

          

          

          

       

 

  
 

           

          
 

           

          
 
Beträffande de fyra olika delarna i processen så finns det utvecklingspotential i den första 
delprocessen – riskanalysen. Det gäller såväl metodik som dokumentation. De övriga faserna bedömts 
i stort sett ha genomförts på ett bra sätt och har genomförts enligt tidplan. Uppföljningen av 
tillgänglighet via telefon har inte kunnat genomföras på förvaltningsnivå, kontrollpunkten bör därför 
revideras inför nästkommande internkontrollplan.  

 
1d) Sammanfattande bedömning av förvaltningens resultat  
 
Resultatet av kontrollerna är att ungefär hälften är ”tillräcklig”, eller ”god” (7 av 13). Även om inga 
resultat bedöms som bristfälliga så visar uppföljningen att det behöver genomföras ett  
utvecklingsarbete kring upphandlingsprocessen samt kring kommunens låga svarsfrekvens på 
inkommande samtal. Samtliga resultat som bedöms som tillfälliga har förbättringspotential. 
Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen är ”tillräcklig” (begreppet återfinns i 
Kommunallagen 6 kap 7§). 

 

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 

dokumentation                                                 dokumentation                                                dokumentation                                            

     Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                            

    dokumentation                                            



 
 

   

2a) Genomförda kontroller enligt kommunövergripande 
intern kontrollplan  

 
 2.1 Attestförteckning/systembehörighet 

 

Kontrollmoment Kontroll av att 
(a) uppdaterad och beslutad attestförteckning inkl. beloppsgränser finns 
(b) behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 
 

(a) Attestförteckning  

Avgränsningar/urval Kommunledningsförvaltningens attestförteckning. 

Kommentar och slutsats Beslut av attestförteckning 2020 är tagen i nämnd 3 december 2019 
enligt rutin för attestförteckning, med beslut att redaktionella justeringar 
får göras under året enligt beslut från kommunchef. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

(b) Systembehörigheter 

Avgränsningar/urval Anställda inom kommunledningsförvaltningen som har behörighet att 
beslutsattestera leverantörsfakturor och som är aktiva i navigatorn. 

Kommentar och slutsats Ett felaktigt avslut av en behörighet på ett visst ansvar var felaktigt 
avslutat. 

Förslag till åtgärd Felet ovan är justerat och ingen mer åtgärd behövs. 

 

 2.2 Representation 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

Avgränsningar/urval Verifikat i IoF inom Kommunledningsförvaltningen som är konterade på 
kontogrupp 71. 

Kommentar och slutsats Rutin för representation efterlevs med korrekt kontering, avdragen 
moms och verksamhetsrelaterade aktiviteter. Två fakturor i urval om tio 
fakturor saknar anteckning om syfte och/eller deltagare. 

Förslag till åtgärd Informera berörd attestant att syfte och deltagare måste anges vid 
representation. 

 
  
 2.3 Direktupphandlingar 

 
Kontrollmoment Kontroll av att 

(a) Inga enskilda direktupphandlingar genomförs vars totala 
inköpssumma överstiger 100 tkr per förvaltning 
(b) Kommunen som helhet inte direktupphandlar för mer än 500 tkr per 
leverantör över en rullande fyraårsperiod 

Kontrollansvar Förvaltningschef 



Granskning utförs av Upphandlingschef 

(a) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör 

Det finns en faktura som överstiger 100 tkr. Detta bolag har kommunen inget avtal med. 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2019-08-01 till 2020-07-30 

Kommentar och slutsats Offerter togs in av tre aktörer och den billigaste valdes. HR hanterade 
processen utan kommunikation med Upphandling vilket medförde att 
Kommunens interna delegationsgräns överstegs. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

(b) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör och granskad förvaltning 

En förvaltningsspecifik leverantör har identifierats. Inköpssumman är 

 1 008 196 kr och avser IT inköp. 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2016-2019 

Kommentar och slutsats Detta avser ärendehanteringssystem för IT som Kommunen haft ett tag 
och som totalt sett blivit mycket pengar. 

Förslag till åtgärd Vid införande av kontaktcenter så behövs ett nytt system för 
ärendehantering. I samband med detta är det lämpligt att det nya 
systemet även hanterar IT enhetens ärende vilket medför att vi kan 
avskaffa befintligt system. 

(c) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör för hela kommunen 

Vid granskningen har följande leverantörer identifierats där granskande förvaltning tillsammans 

med andra förvaltningar gör inköp som totalt sett överstiger 500tkr på en fyraårsperiod:   

- Dustin AB, Inköpssumma 685 181kr 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2016-2019 

Behovet beräknas 
kvarstå ja/nej 

Nej, vi har nya avtal gällande detta. 

 
 

 2.4 Löner, analyslista 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av HR-chef 

Avgränsningar/urval Ett slumpmässigt urval av ett antal chefer vid varje förvaltning har 
genomförts genom lottning. HR-chefen har varit i kontakt med samtliga 
17 chefer genom personligt besök eller via telefon. 

Kommentar och slutsats En uppdaterad version av gällande anvisning med för intern kontroll av 
löner skickades till förvaltningscheferna i augusti 2020. Varje ansvarig 
chef ska månatligen kontrollera så att rätt lön går ut till  endast dennes 
medarbetare och att beloppen är rimliga. En blankett skrivs ut där 
chefen signerar att lönen är kontrollerad.  Respektive förvaltningschef 
ansvarar för att rutiner finns så att anvisningarna efterföljs. 
Efter årets kontroller och samtal med de chefer som valts ut 
slumpmässigt framgår att anvisningar och rutiner efterföljs och är kända 
av cheferna vid KFF, FAL och KLF. Vid UF och OF fanns någon enstaka 
chef som lät en administratör sköta kontrollen av lönerna. Vid SBF var 
anvisningen okänd hos en chef. Generellt har Alvesta kommun väldig få 



uppkomna löneskulder p g a felaktigt utbetalda lön vilket tyder på att det 
finn en god kontroll hos våra chefer. 

Förslag till åtgärd Det framgick från flera chefer att det kunde vara svårt att komma ihåg 
att skriva ut och signera en pappersrapport varje månad enligt nu 
gällande anvisning. Från 2021 planerar HR-avdelningen att införa en 
digital kostnadskontroll som gör rutinen smidig och det datum då chefen 
kontrollerat lönen dokumenteras och sparas enkelt i systemet. 

 
 

 2.5 Verkställighet av KF-beslut 
 

Kontrollmoment Kontroll att KF beslut verkställs av nämnder/styrelser 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Kommunsekreterare 

Avgränsningar/urval KF beslut som avser kommunstyrelsen 

Kommentar och slutsats Av totalt 14 KF-beslut är 3 verkställda, 8 delvis verkställda (arbete pågår), 
4 ej verkställda. De ej verkställda har den nya utvecklingschefen, i april 
2020, fått i uppdrag av kommunchefen att arbeta in i uppdraget om 
Agenda 2030. Flera av de ”delvis verkställda” arbetas in i nya 
styrmodellen som är fastställd och håller på att implementeras. Se beslut 
KS § 112. 

Förslag till åtgärd Det är viktigt att omfattande uppdrag, ofta formulerade i budget som 
”särskilda uppdrag” är dimensionerade så att organisationen kan 
genomföra uppdraget, alternativt finansieras genom tillfällig utökning av 
ram för att tex köpa konsulttjänster för att nå framgång. Det är också 
viktigt att uppdragen är präglas med tydlig struktur såsom 
uppdragsbeskrivning, ansvar och roller, arena för avrapportering etc. 

 
 

 2.6 Tillgänglighet via telefon 
 

Kontrollmoment Tillgänglighet via telefon 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av IT-chef 

Avgränsningar/urval Samtliga anknytningar i kommunkoncernen under perioden 20200101-
20201031 

Kommentar och slutsats 60% besvarade samtal (814 000st), 25% Hänvisade (184 000st), 
Obesvarade samtal 15% (122 000st) 

Förslag till åtgärd Analysera orsakerna till den låga svarsfrekvensen samt vidtaga åtgärder 
för att öka upp svarsfrekvensen till en rimlig nivå. Införandet av ett 
kontaktcenter har som mål att öka servicenivån och svarsfrekvensen. 

 
 



 
 

   

3 Genomförda kontroller enligt nämndens plan för intern 
kontroll 

 
 3.1 Kontroll avtalspriser 

 
Kontrollmoment Att avtalspris stämmer mot fakturor 

Kontrollansvar Upphandlingschef 

Granskning utförs av Upphandling med hjälp av ekonomer inom ekonomistöd 

Avgränsningar/urval Slumpmässigt urval fakturor inom Alvesta kommunkoncern 

Kommentar och slutsats Många gånger är det svårt att kontrollera priser i efterhand pga rörliga 
prislistor och indexeringar. Även fakturakvalitén bör säkerhetsställas då 
underlag till fakturan finns hos förvaltningen eller enskild medarbetare. 

Förslag till åtgärd Säkerhetsställ fakturakvalitén samt att alla underlag finns med. 
Utbildning av granskningsattestanter bör ske. 

 
 

 3.2 Kredit- och betalkort 
 
Kontrollmoment Att rutinerna efterlevs 

Kontrollansvar Ekonomichef 

Granskning utförs av Kassaansvarig 

Avgränsningar/urval Alla kredit- och betalkort inom kommunen 

Kommentar och slutsats Korrekta konton har använts vid kontering. Attest är inte utförda av 
överordnad chef avser tre stycken fakturor. 

Förslag till åtgärd Att informera berörda om rutinen för att beslutattestera. 
 
 

 3.3 Utbetalningar från FAL 
 
Kontrollmoment Att rutin finns hos förvaltningen att kolla avstämningslistorna mot 

Procapita innan utbetalning för att undvika fel mottagare 

Kontrollansvar Ekonomichef 

Granskning utförs av Ekonom FAL 

Avgränsningar/urval Avvisade utbetalningar inom FAL 

Kommentar och slutsats I de fall det förekommer avvisade utbetalningar så återbetalas pengarna. 
Rutin finns mellan kassafunktionen och administratör FAL. 
Avstämningslistor finns bevarade över "pengasläpp" från 
verksamhetssystemet och notering i det aktuella ärendet görs om en 
avvisning förekommer. Ca 10-15 avvisade betalningar per år. 

Förslag till åtgärd Administratören på FAL fortsätter med den rutin som finns. 
 
 

 3.4 Kommunens externa hemsida 
 

Kontrollmoment Att den externa hemsidan uppdateras löpande med ny viktig information 

Kontrollansvar Kommunledningsstabschef 

Granskning utförs av Kommunsekreterare eller nämndsekreterare 

Avgränsningar/urval Urval av veckor under sommarperioden att back-up fanns 

Kommentar och slutsats Sommarschema har funnits och det har alltid var någon i tjänst 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs.  



 
 3.5 Digitalisering 

 
Kontrollmoment Kontroll om koncerngemensam strategi för digitalisering, bredband och 

IT efterlevs 

Kontrollansvar IT-chef 

Granskning utförs av IT-chef 

Avgränsningar/urval Samtliga kommunens förvaltningar 

Kommentar och slutsats Samtliga förvaltningar har upprättat en digitaliseringsplan för egna 
insatser, som kontinuerligt revideras. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 
 
 

 3.6 GDPR 
 

Kontrollmoment Upprättad Registerförteckning utifrån dataskyddsförordningen 

Kontrollansvar IT-chef 

Granskning utförs av Säkerhetsskyddschef 

Avgränsningar/urval Samtliga kommunens förvaltningar 

Kommentar och slutsats Samtliga förvaltningar har upprättat en registerförteckning, som 
kontinuerligt revideras. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 
 
 

 3.7 Attester inom HR 
 

Kontrollmoment Kontroll att behörighet överensstämmer med delegationsordning 

Kontrollansvar HR-chef 

Granskning utförs av HR-chef 

Avgränsningar/urval Kontroll har genomförts av HR-chefen som inhämtat samtliga 
förvaltningars aktuella delegationsordningar med fokus på personal/HR 
och beslut om anställning, disciplinpåföljd och skiljande från anställning. 

Kommentar och slutsats Förvaltningarnas delegationsordningar har varierat i struktur/utseende 
och innehåll. I några fall har det saknats tydlig delegation vad gäller 
disciplinpåföljd (3), avskedande (2), enskild överenskommelse (4) eller 
förbud mot bisyssla (3) . Vid en förvaltning saknades delegation inom 
område personal. 

Förslag till åtgärd En gemensam struktur med ett likartat innehåll vad gäller delegation 
inom personal/HR ska gälla inom Alvesta kommun. Flera förvaltningar 
har påbörjat en revidering (UF, UN, KFF, SBF). Ett arbete med att 
genomföra en gemensam struktur är påbörjad under ledning av HR-
chefen. Beslut om reviderade delegationsordningar beräknas kunna 
beslutas av respektive nämnd respektive kommunstyrelsen senast under 
2021. 

 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Kommunövergripande intern kontrollplan 2020 
Bilaga 2 Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen  



 
Kommunledningsförvaltningen 
2019-10-17 
 
 

Förslag på Kommunstyrelsens egna intern kontrollplan 2020 
 

 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS EGNA INTERNKONTROLLPLAN 2020 

                 

A

v

d 

System/rutin 

 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 

2) 
Granskning 

utförs av 3) 
Granskning 

frekvens 4) 
Kontrollmetod 1) Kommentar Rapport 

till 5) 
Sannolikhet/ 

Konsekvens 

6) 
U
P
P
H 

Kontroll 
avtalspriser 

Avstämning av 
fakturor mot avtalspris 

Upphandlingschef Upphandling 
med hjälp av 
ekonomer 
inom 
ekonomistöd 

1 gång per år Upphandlingsavdelningen anger tre 
leverantörer per förvaltning som 
ska kontrolleras genom stickprov. 
De tre största och de tre minsta 
fakturorna ska kontrolleras så att 
fakturerade priser stämmer med 
avtal 
 

 KS Möjlig/Kännbar 
3x3=9 

E
K 

Kredit- och 
betalkort. Missbruk 
av inköp.  

Att rutinerna efterlevs. Ekonomichef Helene A 
Kassa-
ansvarig 

1 gång per 
kvartal 

Urval där man kollar alla 
transaktioner som har köpts på 
kreditkortet samt att attesten ska 
vara överordnad chef 
 

Rutiner finns 
på vissa 
betalkort 

KS Möjlig/Kännbar 
3x3=9 

E
K 

Utbetalningar från 
IFO. 
Rutinbeskrivning, 
säkerställning av 
rätt bg o pg  

Att rutin finns hos 
förvaltningen att kolla 
avstämningslistorna 
mot Procapita innan 
utbetalning för att 
undvika fel mottagare 

Ekonomichef Ekonom IFO 1 gång per år Visa hur många avvisade som finns 
på ett år. Kolla att avstämningsrutin 
finns 
 

 KS 
 

Möjlig/Kännbar 
3x3=9 

 
 



 
Kommunledningsförvaltningen 
2018-10-18 

 
 
 

  
  
  

2 
 

 

 
 
 
1 Beskriv kontrollmomentet och kontrollmetod i detalj så att feltolkningar undviks 

2 Den som ansvarar för att kontrollmomentet genomförs enligt plan 

3 Den som utför kontrollmomentet 

4 Frekvens, d.v.s. vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 

5 Den instans som ska godkänna uppföljningen 

6 S*K d.v.s. Sannolikhetstalet gånger Konsekvenstalet = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka hur bedömningen gjordes. 

 

 System/rutin 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 

2) 
Granskning 

utförs av 3) 
Granskning 

frekvens 4) 
Kontrollmetod 1) Kommentar Rapport 

till 5) 
Sannolikhet/ 

Konsekvens 

6) 
K
L
S 

Kommunens 
externa hemsida 

Att den externa 
hemsidan uppdateras 
löpande med ny viktig 
information 

Kanslichef Kommun-
sekreterare 
eller nämnd-
sekreterare 

1 gång per år Kontroll av ett urval av veckor 
under sommarperioden att back-up 
fanns och att det fungerat i övrigt 
med uppdateringar 

Handlar om 
kompetent 
bemanning 
och back-up 

KS Mindre 
sannolik/ 
allvarlig 
2x4=8 

I
T 

Digitalisering Kontroll om 
koncerngemensam 
strategi för 
digitalisering, 
bredband och IT 
efterlevs  

IT-chef IT-chef 1 gång per år Varje förvaltning/bolag ska utifrån 
strategin göra en ”egen planering 
för insatser inom digitalisering” 
Kontrollen avser om 
handlingsplaner finns per  
2020-12-01 

 KS Möjlig/Kännbar 
3*3=9 
 

I
T 

GDPR Upprättad 
Registerförteckning 
utifrån dataskydds-
förordningen 

IT-chef Säkerhets-
skyddschef 

1 gång per år Enligt dataskyddsförordningen ska 
varje nämnd upprätta en registerför-
teckning. Kontroll per 2020-12-01 

 KS Möjlig/Allvarlig 
3*4=12 
 

P
E
R
S 

Attester inom HR Kontroll att behörighet 
överensstämmer med 
delegationsordning 

Personalchef Personalchef 1 gång per år Urval av moment såsom tex 
anställning, disciplinpåföljd, 
avstängning, uppsägning, avsked 
etc. Urval av medarbetare 

 KS Möjlig/Kännbar 
3*3=9 
 



 
Kommunledningsförvaltningen 
2019-08-26 
 
 

Förslag på Kommunövergripande intern kontrollplan 2020 
 

 
 

 

 

 

KOMMUNÖVERGRIPANDE INTERN KONTROLLPLAN 2020               

A

v

d 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment 1) 
 

Kontrollansvar 

2) 
Granskning 

utförs av 3) 
Granskning 

frekvens 4) 
Rapport till 5) Sannolikhet/ 

Konsekvens 6) 

E
K 

1 Attester 
 

1 Kontroll av att uppdaterad 
och beslutad attestförteckning 
inkl beloppsgränser finns 
 
2 Kontroll av att behörigheter 
överensstämmer (navigatorn 
vs attestförteckning) 

Förvaltningschef 
 
 

Ekonom En gång per år  Respektive nämnd  Möjlig/Allvarlig 
Värde 12 (3*4) 

E
K 

2 Representation 
 

Kontroll att rutin och 
regelverk avseende 
representation efterlevs. 

Förvaltningschef Ekonom En gång per år. Respektive nämnd Möjlig/Allvarlig 
Värde 12 (3*4) 

U
P
P
H 

3 Direktupp-
handlingar 

1 Kontroll att inga enskilda 
direktupphandlingar 
genomförts under kalenderåret 
som avser liknande varor, 
tjänster och entreprenader vars 
totala inköpssumma överstiger 
100 tkr per förvaltning 
 
2 Att kommunen som helhet 
inte direktupphandlar för mer 
än 500 tkr per leverantör över 
en rullande fyraårsperiod som 
strider mot delegation i 
upphandlingsärende 

Förvaltningschef Upphandlings-
chef 

En gång per år. Respektive nämnd Sannolik/Kännbar 
Värde 12 (4*3) 

P 
E
R
S 
 

4 Löner, analyslista 
 

Kontroll att rutin finns och 
följs, för att säkra rätt utbetald 
lön 

Förvaltningschef Personalchef En gång per år. Respektive nämnd Sannolik/kännbar 
Värde 12 (4*3) 

K
A

5 Verkställighet av 
KF-beslut  

Kontroll att KF beslut 
verkställs av nämnder/ 

Förvaltningschef Kommun-
sekreterare 

En gång per år Respektive nämnd Sannolik/Kännbar 
4*3=12 



 
Kommunledningsförvaltningen 

 

 
 
 

  
  
  

2 
 

A

v

d 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment 1) 
 

Kontrollansvar 
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Granskning 

utförs av 3) 
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frekvens 4) 
Rapport till 5) Sannolikhet/ 
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Kontrollen genomförs i 
samband med årlig 
uppföljningen (KF 
arbetsordning § 26) som 
genomförs av 
kommunlednings-staben 

I
T 

6 Tillgänglighet Tillgänglighet via telefon. 
Kontroll med hjälp av statistik 
som fångas via växeln 

Förvaltningschef IT-chef En gång per år Respektive nämnd Sannolik/Kännbar 
Värde 12 (4*3) 

 
 
1   Beskriv kontrollmomentet  
2   Den som ansvarar för att kontrollmomentet genomförs enligt plan 
3   Den som utför kontrollmomentet 
4   Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
5   Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen 
6   S*K dvs Sannolikhetstalet (högst värde 4) gånger Konsekvenstalet (högst värde 4) = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka 
     hur  bedömningen gjordes. 
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§ 138 Dnr 2020-00393 040 

 

Beslut om extra driftbidrag till Huseby Bruk AB 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Bevilja ett extra driftbidrag med 1 190 000 kronor till Huseby Bruk AB under 
förutsättning att även den andre ägaren Växjö kommun fattar beslut om 
ägartillskott. Kommunens extra bidrag finansieras genom anslaget till övriga 
strategiska åtgärder i 2020 års budget. 

2. Uppdra till styrelse och VD att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska 
kostnaderna under pandemin. Driftbidraget ska ses som en möjlighet att klara att 
upprätthålla bolagets åtagande enligt avtalet med Statens Fastighetsverk samt 
gällande utvecklingsplan. 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av den rådande pandemin har Huseby Bruk AB ett svårt ekonomiskt 
läge. Trots en mängd insatser för att minska kostnaderna samt åtgärder för att 
ställa om verksamheten går bolaget med förlust. Med anledning av pandemins 
konsekvenser för bolaget har de två ägarna Växjö kommun och Alvesta kommun vid 
extra ägarsamråd den 2 november 2020 diskuterat ett extra driftbidrag till Huseby 
Bruk AB för 2020. Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 1 700 000 
kronor extra till Huseby Bruk AB för att underlätta hanteringen av pandemins 
konsekvenser. För Alvesta kommun innebär det 70% av det totala tillskottet vilket 
innebär 1 190 000 kronor. För Växjö kommun innebär det 30% vilket innebär 510 
000 kronor. Kommunen finansierar det extra tillskottet från anslaget till övriga 
strategiska åtgärder i 2020 års budget. 

Styrelse och VD uppdras att vidta alla möjliga åtgärder för att sänka kostnaderna 
även under kommande period och så länge pandemin påverkar verksamheten 
negativt. Ägartillskottet ska ses som en möjlighet att klara att upprätthålla bolagets 
åtagande enligt avtalet med Statens Fastighetsverk samt gällande utvecklingsplan. 
Ett nytt avtal inklusive en ny utvecklingsplan ska förhandlas under 2021.  

 

Bilagor 

kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-11-05 

Beslutet skickas till 

Huseby Bruk 

Växjö kommun 

Ekonomichef 
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Besöksadress 
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Datum 
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«Databas» «Diarienr» «Grpnr»  

 

 

 

 
  

 

Extra driftbidrag till Huseby Bruk AB 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att  
1. bevilja ett extra driftbidrag med 1 190 000 kronor till Huseby Bruk AB under 

förutsättning att även den andre ägaren Växjö kommun fattar beslut om 
ägartillskott. Kommunens extra bidrag finansieras genom anslaget till övriga 
strategiska åtgärder i 2020 års budget. 

 
2. uppdra till styrelse och VD att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska 

kostnaderna under pandemin. Driftbidraget ska ses som en möjlighet att klara 
att upprätthålla bolagets åtagande enligt avtalet med Statens Fastighetsverk 
samt gällande utvecklingsplan. 

 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av den rådande pandemin har Huseby Bruk AB ett svårt ekonomiskt 
läge. Trots en mängd insatser för att minska kostnaderna samt åtgärder för att 
ställa om verksamheten går bolaget med förlust. Med anledning av pandemins 
konsekvenser för bolaget har de två ägarna Växjö kommun och Alvesta kommun vid 
extra ägarsamråd den 2 november 2020 diskuterat ett extra driftbidrag till Huseby 
Bruk AB för 2020. Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 1 700 000 
kronor extra till Huseby Bruk AB för att underlätta hanteringen av pandemins 
konsekvenser. För Alvesta kommun innebär det 70% av det totala tillskottet vilket 
innebär 1 190 000 kronor. För Växjö kommun innebär det 30% vilket innebär 
510 000 kronor. Kommunen finansierar det extra tillskottet från anslaget till övriga 
strategiska åtgärder i 2020 års budget. 
 
Styrelse och VD uppdras att vidta alla möjliga åtgärder för att sänka kostnaderna 
även under kommande period och så länge pandemin påverkar verksamheten 
negativt. Ägartillskottet ska ses som en möjlighet att klara att upprätthålla bolagets 
åtagande enligt avtalet med Statens Fastighetsverk samt gällande utvecklingsplan. 
Ett nytt avtal inklusive en ny utvecklingsplan ska förhandlas under 2021.  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Huseby Bruk AB 
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§ 139 Dnr 2020-00394 000 

 

Beslut om extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja ett 
extra driftbidrag med 600 000 kronor till Växjö Småland Airport under förutsättning 
att övriga ägare fattar motsvarande beslut om driftbidrag. Kommunens bidrag 
finansieras genom anslag från övriga strategiska åtgärder i 2020 års budget. 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av den rådande pandemin har Växjö Småland Airport AB ett svårt 
ekonomiskt läge. Med anledning av pandemins konsekvenser för Växjö Småland 
Airport AB har de tre ägarna Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta 
kommun vid extra ägarsamråd den 2 november 2020 diskuterat ett extra driftbidrag 
till Växjö Småland Airport AB.  

Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 20 miljoner kronor extra till 
Växjö Småland Airport AB för att underlätta hanteringen av pandemins 
konsekvenser. För Alvesta kommuns del handlar det om ett extra bidrag på 600 000 
kronor. 

Bilagor 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 20202-11-05 

Beslutet skickas till 

Region Kronoberg 

Växjö kommun 

Växjö Småland Airport AB 

Ekonomichef 
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Telefon 
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Kommunledningsförvaltningen 
Kommunledningsstaben 
Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 
0472 – 150 39 
E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-23 
Referens 

«Databas» «Diarienr» «Grpnr»  

 

 

 

 
  

Extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja ett extra driftbidrag 
med 600 000 kronor till Växjö Småland Airport under förutsättning att övriga ägare 
fattar motsvarande beslut om ägartillskott. Kommunens bidrag finansieras genom 
anslaget till övriga strategiska åtgärder i 2020 års budget. 

 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av den rådande pandemin har Växjö Småland Airport AB ett svårt 
ekonomiskt läge. Med anledning av pandemins konsekvenser för Växjö Småland 
Airport AB har de tre ägarna Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta 
kommun vid extra ägarsamråd den 2 november 2020 diskuterat ett extra driftbidrag 
till Växjö Småland Airport AB.  
Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 20 miljoner kronor extra till 
Växjö Småland Airport AB för att underlätta hanteringen av pandemins 
konsekvenser. För Alvesta kommuns del handlar det om ett extra bidrag på 600 000 
kronor. 
 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Växjö Småland Airport AB 



Tjänsteskrivelse 

Diarienr: 20RGK131 

Handläggare: Ulrika Joelsson Gustafsson, Kanslidirektör 

Datum: 2020-11-05 
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Regionfullmäktige 
 

Extra driftbidrag Växjö Småland Airport AB 

Bakgrund 
Mot bakgrund av den rådande pandemin har Växjö Småland Airport AB ett svårt 
ekonomiskt läge. De tre ägarna Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta 
kommun har vid extra ägarsamråd den 2 november 2020 diskuterat ett extra 
driftbidrag till Växjö Småland Airport AB. 
Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 20 miljoner kronor extra till 
Växjö Småland Airport AB för att underlätta hanteringen av pandemins 
konsekvenser. För Region Kronobergs del handlar det om ett extra driftbidrag på 
11 miljoner kronor. 

Beredning 
Ärendet har beretts vid extra ägarsamråd för bolaget, samt vid regionstyrelsens 
arbetsutskott den 3 november 2020. 

Ärendebeskrivning 
Nuläget för flygplatsen redogörs för nedan: 

 Just nu ingen reguljär trafik  

 Flygplatsen öppen M-F 09.00-15.30 för skolflyg mm.  

 Ingen officiell jour för ambulansflyg 

 Säkerhetskontroll (Securitas) stängd 

 ATS (Tornet) går på ca30% 

 Ordinarie Personal 
o Operativ – alla korttidspermitterade  

o Handling - alla korttidspermitterade  

o Cafe - alla korttidspermitterade  

o Ledning – delvis korttidspermitterade  

 Personalnedskärningar beslutade och färdigförhandlade (minskning med 

25%) 

Det scenario ledningen jobbar efter i dagsläget är: 

 Öppen dagtid M-F samt vid planerade avgångar 

 Anpassa organisationen efter de nya förhållande. 

 Avvakta tills tecken på att marknaden återkommer innan vi aktivt söker 

nu trafik. 

 Strategiskt viktiga positioneringar 

 Charter - succesiv återhämtning under 2021 

 Lågprisflyget (Ryanair och Wizzair) uppstart - april 2021 

 Allt annat inställt tillsvidare 

Flygplatsen avser att korttidspermittera de flesta fullt ut under resterade delen av 
2020 för att sedan successivt minska permitteringsgraden i takt med 



Tjänsteskrivelse 

Diarienr: 20RGK131 

Handläggare: Ulrika Joelsson Gustafsson, Kanslidirektör 

Datum: 2020-11-05 
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trafikökningen.  Ledningen delar branschens bedömning att det kommer ta flera år 
innan man är tillbaka på samma nivå som tidigare.  

Investeringar 

Inga större nya investeringar har genomförts under perioden.  

Prognos 

Prognosen för 2020 visar på ett driftunderskott på ca. 20 miljoner exklusive extra 
statliga bidrag. Prognosen för 2021 med hänsyn taget till de kostnadsreducerande 
åtgärder som är påbörjade är ett driftunderskott på 30 miljoner kronor exklusive 
ägarbidrag.  

Likviditet och finansiering 

Bolaget har erhållet ett driftbidrag på 10 Mkr från ägarna för 2020. Utöver detta 
driftbidrag har bolaget lånat upp 10 Mkr via kommuninvest för att säkra sin 
likviditet under hösten/vinter. Bolaget har under senaste ägarsamrådet begärt att få 
utökat driftbidrag för 2020/21 för att finansiera det prognoserade 
driftunderskottet på grund av Covid 19. 

Ekonomiska effekter/konsekvenser 
Med anledning av bolagets hemställan föreslås regionstyrelsen anslå ytterligare 11 
miljoner kronor i extra driftbidrag för 2020.  

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige anslår 11 miljoner kronor i extra driftbidrag till Växjö Småland 
Airport AB under förutsättning att även övriga ägare fattar beslut om extra 
driftbidrag. 

  

 

 

Martin Myrskog  

Regiondirektör  
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Tillfälligt driftsbidrag Folkets hus 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett tillfälligt driftsbidrag på 700 000 kronor för 
Folkets hus för 2020. Om andra bidrag inflyter under verksamhetsåret 2020, såsom 
tex stöd från kulturrådet, ska motsvarande summa avräknas från kommunens 
bidrag. Kommunens driftsbidrag finansieras genom anslaget för övriga strategiska 
åtgärder i 2020 års budget. 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av den rådande pandemin har Folkets hus ett svårt ekonomiskt läge. 
Kommunen bör därför bidra med att dämpa konsekvenserna av pandemin. 

 
 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Per Elmgren 
Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till 

Folkets hus 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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Utökat driftbidrag till Värends Räddningstjänstförbund  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 215 000 kronor i extra medlemsbidrag till 
Värends Räddningstjänstförbund. Det förutsätts att Växjö kommun också fattar 
beslut om extra medlemsbidrag. Bidraget finansieras från övriga strategiska 
åtgärder till kommunstyrelsens ram från och med 2021 års budget. 

Sammanfattning 

Värends Räddningstjänstförbund har från sina medlemmar begärt extra 
medlemsbidrag för utökade satsningar. Medlemmar i förbundet är Alvesta och 
Växjö kommuner.  

Värends Räddningstjänstförbund har presenterat kostnader för FIP (Första Insats 
Person) Grimslöv och systemledning. Det extra medlemsbidraget ska finansiera 
kostnaden för detta som är uppskattad till 1 200 000 kronor, varav Alvesta 
kommuns andel  motsvarar 215 000 kronor. 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Per Elmgren 
Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till 

Värends Räddningstjänstförbund 
Kommunchef 
Ekonomichef 
 



Upphandling av Antagen Leverantör Beslutsdatum Kontaktperson Upphandlingstydp Antal anbud Värde

369 Skogsförvalting Skogssällskapet Förvaltning AB 2020-11-04 Johan Johansson Förenklad 1 550 000,00 kr        

370 Fasta och mobila operatörstjänster Tele2 Sverige AB 2020-11-09 Johan Johansson Förlängning

371 Hantering av hjälpmedel Visma Enterprise AB 2020-11-09 Johan Johansson Förlängning

372 Nybyggnation av gator och VA Lekaryd NorraÄlmby Entreprenad AB 2020-10-01 Johan Johansson Förenklad 3 9 749 000,00 kr     

373 Redskapsbärare med sopsugsaggregat Sundahls Maskinaffär AB 2020-11-09 Johan Johansson Förnyad konkurrensutsättning 1 953 010,00 kr        

374 E-handelssystem Visma Commerce AB 2020-09-20 Johan Johansson Förlängning

375 Försäljning av pistmaskin S-O Johansson och söner AB 2020-11-03 Johan Johansson Försäljning 1



Alvesta
kommun Delegationsbeslut

Datum

2020-11-27

Delegationsbeslut  orn  fördelning  av statlig  ersättning

till  förvaltningarna  gällande  sjukfrånvaro  per  oktober

rnånad  2020.

Beslut

Kommunstyrelsens  ordförande  beslutar,  på kommunstyrelsens  vägnar,  att  i enlighet

med  nedan  tabell  ersätta  nämnderna  för  sjukfrånvaron  i oktober  månad  med  medel

utbetalt  från  staten.

Sammanfattning

Den 3 april  2020  utfärdade  regeringen  förordningen  SFS 2020:195,  Förordning  om

vissa  sjukpenningförmåner  med  anledning  av sjukdomen  covid-19.  I Paragraf  9 står

det  att:  En arbetsgivare  har  rätt  till  ersättning  för  kostnader  för  sjuklön,  inklusive

därpå  belöpande  avgifter  och skatt,  utan  de begränsningar  som  anges  i 17  E) lagen

(1991:1047)  om sjuklön  och förordning  2020:510.

Alvesta  kommun  fick  i september  sjuklöneersättning  från  staten  via skattekontot  för

perioden  septembei-  2020  (1.289  tkr).  Dessa  medel  finns  tillgängliga  på centi-alt

konto,  dock  är det  nämnderna  som  har  kostnaden  för  sjukfrånvaron.

Då staten  nu har  gått  över  till  en schablonersättning  istället  för  att  täcka  hela

sjuklönekostnaden  kommer  ersättningen  delas  ut efter  procentuell  storlek  av

sjuklönekostnaderna  i förvaltningarna.

I tabellen  nedan  beskrivs  hur  mycket  sjukfrånvaron  kostat  per  nämnd  i oktober  och

vad eventuell  beslutat  ersättningen  skulle  bli.

Ersättning  sjukfrånvaro  för  oktober  m'nad  per  förvaltning

Förvaltning

Sjukfrånvaro

oktober,  kr PO, kr

Total

sjukfrånvarol«ostnad,  kr

Sjukfrånvaro

% av total 'Total ersättning,  kr

Kommunledningsförvaltningen 16  60; 6 671 23 277 1% 15  970

Kultur-  och fritidsförvaltningen 21 231 8 528 29 759 2% 20 418

SamhäIlsbygnadsförvaltnin(;en 63 39S 25 467 88 866 5% 60 970

Förvaltningen  fi5r  arbete  och lärande 7488:1 30 080 104  961 6% 72 012

UtbiIdningsförvaItningen 743 23A 298 557 1041  792 55% 714  758

0msorgsförvaltningen 421 05E 169  137 590 190 31% 404  921

Per Ribacke  (S)

Kommunstyrelsens  ordförande

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
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kommun

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

1(12)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskotts  protokoll

Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Närvarande  ersättare

Övriga  närvarande

Salen,  Centralplan  1, Alvesta,  tisdagen  den 17  november  2020  kl 13:50  -  14:10

E7E) 38-46

Per Ribacke  (S), 1:e  vice  ordförande

Frida Christensen  (S)

Thomas  Haraldsson  (C), Ordförande

Thomas  Johnsson  (M),  2:e vice  ordförande

lars-Olof  Franzån (AA)

Camilla  Holmqvist,  kommunchef

Johan  Johansson,  upphandlingschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Justeringens  tid  och  plats

Tid och plats  för  justering:  Kommunledningsstaben,  våning  5, kommunhuset,  Alvesta

Utsedd  att  justera:  Frida  Christensen

Underskrifter

Sekrete

Therese  Löfqvist

Ordförande  i

Tt'iomas  Haraldsson

Frida  (,(ristensen

Justerares  signaturer Lltdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum
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Anslagsbevis  för  Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

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

anslagsbevis.

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum 2020-11-17

Datum  då anslaget  sätts  upp  2020-11-23 Datum  då anslaget  tas  ned 2020-12-16

Tid för  överklagande 2020-11-24  -2020-12-15

Förvaringsplats  för protokollet  KommunIedningsstaben,  våning  ke>mmunhuset, Alvesta

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

Ärendelista

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskotts  protokoll.
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E141 Dnr  2020-00033 000
Information  från  upphandIingsutskottets  ordförande...........................  7

E) 42  Dnr  2020-00070  059

Information  om pågående  upphandIingar...........................................8

E) 43  Dnr 2020-00387  000

Upphandling  av Ramavtal  gällande  multifunktionsmaskiner...............9

E) 44  Dnr 2020-00316  050

Upphandling  av fordonsservice  - Personbilar  och  lätta  lastbilar.......  10

E) 45  Dnr 2020-00026  050

Upphandling  av ledarskapsutveckling..............................................  11

E3 46 Dnr 2020-00037 059
Övriga  ärenden................................................................................  12

Justerares  signaturer

d,}  f

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j38 Dnr 31374

Närvaro

Beslut

UpphandIingsutskottet  fastställer  närvaron.

Sammanfattning

Efter  upprop  av närvarande  ledamöter  och ersättare  konstateras  det  att

upphandlingsutskottet  sammanträder  med  5 ledamöter.

Både  tjänstgörande  ledamöter  och ersättare  samt  övriga  närvarande  antecknas  på

protokollets  förstasida.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



g!  Alvesta
Protokoll

SammantrFidesdatum

2020-11-17

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

9 39 Dnr 31373

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).

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida

5(12)



fi  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

Sida

6(12)

2020-11-17
Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j40 Dnr 31375

Val  av  justerare  och  tid  för  justering

Beslut

UpphandIingsutskottet  utser  Frida  Christensen  (S) som  justerare  av protokollet.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om upphandIingsutskottet  kan välja  Frida  Christensen  (S) som

justerare  av protokollet  för  dagens  möte.  Justeringen  äger  rum  den  23 november

2020  kl. 10:OO.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



9  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

Sida

7(12)

2020-11-17
Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j41 Dnr 2020-00033  000

Information  från  upphandlingsutskottets  ordförande

Beslut

Upphandlingsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  informerar  upphandIingsutskottet  om pågående/aktuel!a  frågor  inom

kommunen.

Ordföranden  informerar  upphandIingsutskottet  om att de hade uppföJningsmöte
om kategoristyrningsprojektet.  Upphandlingsutskottet  kommer  att  behandla

ärendet  under  2021  för  beslut.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

8(12)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j42 Dnr  2020-00070  059

Information  om  pågående  upphandlingar

Beslut

Upphandlingsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Upphandlingschefen  informerar  om pågående  upphandlingar  utifrån  den lista som

har delgetts  upphandIingsutskottet.  Listan handlar  bland  annat  om upphandlingar

avseende:

@ MuItifunktionsmaskiner

*  Fordonsservice

*  Cirkulationstvätt

*  Målerientreprenad

Frida Christensen  (S) frågar  vad som ingåri  priset  för  styr-  och övervakning.

Upphandlingschef  Johan  Johansson  informerar  upphandlingsutskottet  om att

upphandlingen avser  Allbohus och berör  deras  el/värme styrning  och avläsning.

Bilagor

Lista över  pågående  upphandlingar  till KSUU, 2020-11-17

Justerares  signaturer

i-,,,  ,Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

Sida

9(12)

2020-11-17

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

g 43 Dnr  2020-00387  000

Upphandling  av Ramavtal  gällande  multifunktionsmaskiner

Beslut

Upphandlingsutskottet  beslutar  att  godkänna  upphandlingen.

Sammanfattning

Upphandlingen  omfattar  köp av muItifunktionsmaskiner  med tillhörande

serviceåtagande.  Funktioner  såsom  utskrift  av A4, A3, scanning,  tagglösning  för

utskrift  mm efterfrågas.  Automatisk  beställning  av toners  ska ingå, vilket  innebär  att

maskinen  skickar  ett  mail  till  leverantören  vid låg tonernivå.  Modeller  med olika

utskriftshastighet  ska erbjudas.

Kommunen  kommer  att köpa maskinen  och leverantören  ska garantera  ett

återköpsvärde.

Bilagor

Upphandlingspresentation,  2020-10-29

Beslutet  skickas  till

upphandlingschef

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



m  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

10(12)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j44 Dnr 2020-00316  050

Upphandling  av  fordonsservice  - Personbilar  och  lätta  lastbilar

Beslut

Upphandlingsutskottet  beslutar  att  godkänna  upphandlingen.

Sammanfattning

Alvesta  Kommun  avser  genom  denna  upphandling  att  teckna  avtal  för  tjänster  som

rör  service  och lättare  reparationer  av fordon.

Kommunens  målsättning  är att  flera  avtal  ska tecknas  för  att  täcka  behovet  på de

orter  där  kommunen  har  verksamhet  som  innefattar  fordon.  Orter  som  berörs  är:

Alvesta

Moheda

Vislanda

Grimslöv

Lönashult

Förutom  fordonsservice  och lättare  reparationer  eftefrågas  kringtjänster  som

hämtning/lämning  av fordon,  ombesiktning,  bärgning  mm.

I ytterområdena  efterfrågas  även  rekond,  tvätt.  För  Alvesta  tätort  utförs  tvätt  och

rekond  internt  av Arbetsmarknadsavdelningen.

I Alvesta  tätort  efterfrågas  ett  utökat  utbud  som  t ex bilskadehantering,  reparation

av AC, gas-  och/eller  elbehörighet  mm.

Mervärde  ges för  t ex tillgång  till  lånebil,  akut  inställelse  \iid stillastående  fordon.

Bilagor

UpphandIingspresentation,  2020-10-29

Beslutet  skickas  till

Upphandlingschef

Justerares  signaturer

ft':Ft-

Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum
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Sida
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Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j45 Dnr  2020-00026  050

Upphandling  av ledarskapsutveckling

Beslut

Upphandlingsutskottet  beslutar  att  godkänna  upphandlingen.

Sammanfattning

Upphandlingen  avser  ramavtal  för  konsulttjänster  inom  grupp  och

Iedarskapsutveckling.

Tjänster efterfrågas löpande. Upphandlingen delas i föJande delar:

- Chefs-,  ledar-,  medarbetar-,  samt  grupputveckling

- Chefshandledning  och chefscoachning

Upphandlande  enhet  har  för  avsikt  att  teckna  avtal  med upp  till tre  leverantörer  för

respektive  upphandlingsdel.  Avrop  kommer  att  ske genom  särskild

fördelningsnyckel  där  behovet  preciseras  inför  varje  avrop.

Bilagor

UpphandIingspresentation,  2020-10-29

Beslutet  skickas  till

Upphandlingschef

Justerares  signaturer

,fl,, ,iUtdragsbestvrkande



m  Alvesta
Protokoll

SammantrFidesdatum

Sida

12(12)

2020-11-17
Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

9 46 Dnr 2020-00037  059

Övriga  ärenden

Beslut

Upphandlingsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  upphandlingsutskottet  om upphandIingsutskottet  har  några

övriga  ärenden  de vill  aktualisera  på dagens  möte.  Inget  ärende  aktualiserades  på

dagens  möte..

Justerares  signaturer

,,,,,  lUtdragsbestvrkande



Alvesta
kommun

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

1(13)

Kommunstyrelsens  arbetsutskotts  protokoll

Plats och  tid

Paragrafer

Beslutande

Digitalt  möte  via Teams,  tisdagen  den 17  november  2020  kl 13:00-13:50

E)j 132-140

Per Ribacke  (S), Ordförande

Frida  Christensen  (S)

Thomas  Haraldsson  (C), 1:e  vice  ordförande

Thomas  Johnsson  (M),  2:e vice  ordförande

Lars-Olof  Franzån (AA)

Övriga  närvarande Camilla  Holmqvist,  kommunchef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Linnåa  Gillån,  nämndsekreterare  jj  132-136

Gunilla  Kaij-Bevheden,  förvaltningschef  för

förvaltningen  för  arbete  och lärande  jj  132-

136

Justeringens  tid  och  plats

Tid och plats  för  justering:  Kommunledningsstaben,  våning  5, kommunhuset,  Alvesta

Utsedd  att  justera:  Frida  Christensen  

Underskrifter

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

2(13)

Anslagsbevis  för  Kommunstyrelsens  arbetsutskott

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

anslagsbevis.

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-11-17

Datum  då anslaget  sätts  upp  2020-11-23 Datum  då anslaget  tas ned 2020-12-16

Tid för  överklagande 2020-11-24  -2020-12-15

Förvaringsplats  för  protokollet  Kommun  i gsstaben,  v ommunhuset,  Alvesta

Underskrift  /  9'  ; ?- #  )
Therese  Löfqvist

LltdragsbestyrkandeJusterares  signaturer



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

3(13)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Ärendelista

Kommunstyrelsens  arbetsutskotts  protokoll

ÄrendeIista..............................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.1

.3

E3 132  Dnr 31374
Närvaro. 4

Ei 133  Dnr 31375

Val av justerare  och  tid för  justering

E3 134  Dnr 31373
Fastställande  av dagordning..........

E) 135  Dnr  2020-00007 000

Information  från  ordföranden..........

5

6

7

E) 136  Dnr  2020-00384  750

Avgift  för  personer  med  insatsen  boendestöd....................................  8

E) 137  Dnr  2020-00386  000

Återrapportering  av kommunstyrelsens  internkontrollplan  för  år 2020

........................................................................................................  10

E) 138  Dnr  2020-00393  040

Beslut  om extra  driftbidrag  till Huseby  Bruk  AB................................  11

E) 139  Dnr  2020-00394  000

Beslut  om extra  driffbidrag  till Växjö  Småland  Airport  AB.................  12

E) 140  Dnr  2020-00016  000

Övriga  ärenden................................................................................  13

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

4(13)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 132 Dnr 31374

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

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

5(13)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

9 133 Dnr  31375

Val  av  justerare  och  tid  för  justering

Beslut

Arbetsutskottet  utser  Frida  Christensen  (S) som  justerare  av protokollet.

Sammanfattning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet  kan vä5a Frida Christensen (S) som
justerare  av protokollet  för  dagens  möte.Justeringen  äger  rum  den  23 november

2020  kl. 10:OO

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

6(13)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

å 134 Dnr 31373

Fastställande  av  dagordning

Beslut

Arbetsutskottet  godkänner  dagordningen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om arbetsutskottet  kan godkänna  förslaget  till  dagordning  för

dagens  sammanträde  (se ärendelista  på sida  3 i protokollet).

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

5ammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

7(13)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 135 Dnr 2020-00007  000

Information  från  ordföranden

Beslut

Arbetsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

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

*  Information  om situationen  med  Corona

@ Träff  med  Folkets  Hus ordförande  imorgon

*  Har  bjudit  in till  arbetsgruppsmöte  om IokaIförsörjningsplanen

Kommunchef  Camilla  Holmqvist  informerar  arbetsutskottet  om:

*  Kommunens läge i smittspridningen  och förvaltningarnas  insatser/åtgärder

*  Skyddsstoppet  på Allbo  Lärcenter

*  HR-avdelningens  arbete  med  bemanning  och kontinuitetspIanering

*  Iställda  julbord  för  hela  kommunens  personal

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

8(13)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 136 Dnr  2020-00384  750

Avgift  för  personer  med  insatsen  boendestöd

Beslut

Kommunstyrelsens  arbetsutskott  föreslår  kommunstyrelsen  att  föreslå

kommunfullmäktige  besluta  att  taxa  för  insatsen  boendestöd  enligt

socialtjänstlagen  inom  nämnden  för  arbete  och lärande  inte  ska tas ut.

Sammanfattning

Under  2019  väcktes  frågan  gällande  avgift  för  personer  med insatsen  boendestöd  i

nämnden  för  arbete  och lärande.  Ärendet  har beretts  och behandlats  på nämndens

sammanträde  den 1l  november  2020.

I de ärenden  där  det  finns  beslut  om boendestöd  sedan  tidigare,  det  vill säga då

socialpsykiatrin  tillhörde  omsorgsförvaltningen,  finns  också beslut  om avgift.  Den

enskilde  har då fortsatt  att  betala  sin avgift,  samma  avgift,  även efter  överflytten  till

förvaltningen  för  individ-  och familjeomsorg,  numera  förvaltningen  för  arbete  och

lärande.  Avgiftshandläggare  inom  omsorgsförvaItningen  har skött  uppdraget  med

debitering  av avgifter.  Ingen  omprövning  av avgiften  har dock  skett  under  tiden.  I

nya ärenden  elleri  ärenden  med nya beslut  har ingen  avgift  tagits  ut. Boendestöd  är

ett  individuellt  behovsprövat  bistånd  enligt  Socialtjänstlagen,  4 kap 1 E) SoL, som

riktar  sig främst  till person.er  med  psykisk,  neuropsykiatrisk  eller  begåvningsrnässig

funktionsnedsättning.  Även personer  som har  samtidig  missbruksprobIematik

(samsjuklighet)  kan ha behov  av boendestöd.  Boendestöd  är en kvalificerad  insats

som,  inom  ramen  för  beslutet,  ska anpassas  flexibelt  efter  den enskildes

funktionsnedsättning,  behov  och hälsotillstånd.  Boendestödet  utgårfrån  den

boendes  hem men omfattar  även stöd i situationer  utanför  hemmet.  Stödet  ska

utformas  så att  den enskildes  egen  förmåga  tas tillvara  och förstärks  vilket  innebär

att  stödet  kan se olika  ut för  olika  personer.  Syftet  med insatsen  är att  stärka  den

enskildes  förmåga  att  hantera  sitt  vardagliga  liv, bidra  till ökad självständighet  och

motverka  social  isolering.  Enligt  3 kap 4 E3 SoL ska nämnden  i sin uppsökande

verksamhet  upplysa  om socialtjänsten  och erbjuda  grupper  och enskilda  sin hjälp.  I

samband  med psykiatrireformen  1995,  uppmärksammades  särskilt  kommunernas

skyldighet  att  genom  uppsökande  verksamhet  främja  goda levnadsförhållanden  för

personer  med psykisk  funktionsnedsättning,  5 kap 8 E) SoL. Förvaltningen  fick  i

uppdrag  att  utreda  frågan  om huruvida  inkomstrelaterad  avgift  ska tas ut för

insatsen  boendestöd  på samma  vis som omsorgsnämnden  tar  ut avgift  för

redovisar  antalet  personer  med insatsen  boendestöd  och vilka  ekonomiska

förutsättningar  som råder  för  denna  målgrupp.  Förvaltningen  föreslår  att  nämnden

beslutar  att  föreslå  kommunfullmäktige  att  avgift  för  insatsen  boendestöd  inte  ska

tas ut för  de personer  som är beviljade  Datum  2020-10-13  Referens  NAL 2020-

00021  000 Sida 2(2) insatsen  vid förvaltningen  för  arbete  och lärande.  Detta  med

bakgrund  mot  att  om en avgift  för  insatsen  boendestöd  tas ut, finns  en avsevärd

risk att  flera  personer  som äri  behov  av insatsen  inte  kommer  att  ta emot  stöd.

Detta  befaras  får  allvarliga  konsekvenser  för  den enskilde,  konsekvenser  som också

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
/ia-)  I
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Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

9(13)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

skulle  kunna  rendera  omfattande  kostnader  för  nämnden.  Kostnader  som befaras

överstiga  summan  av den inkomst  som avgifterna  för  boendestöd  skulle  inbringa.

Den, enligt  bifogad  beräkning,  uppskattade  intäkten  från  avgifter  för  insatsen

boendestöd  uppgår,  efter  att  kostnad  för  administration  har räknats  av, till  647 072

kr per  år. Om en person  i målgruppen  inte  vill ta emot  stöd  vilket  sedermera  leder

till att  personen  behöver  omfattande  insatser  genom  heldygnsvård  uppskattas  en

genomsnittlig  kostnad  för  en sådan insats  till 1985  kr per  dygn.  Vilket  genererar  en

årskostnad  om 714 600  kr. I en utredning  i samma  ärende  gjord  av

socialförvaltningen  i Tyresö  kommun  anger  de att sedan  de införde  avgift  för

målgruppen  har ett  tiotal  personer  avsagt  sig insatsen.  När socialförvaltningen  i

Tyresö  upprättade  utredning  i ärendet  hade  de 72 personer  aktuella  med insatsen

boendestöd.  Målgruppen  i detta  ärende  är en utsatt  grupp  som ibland  har  svårt  att

se sina behov,  men som behöver  ta emot  boendestöd  för  att  få ett  fungerande  liv.

Det kan även medföra  svårigheter  att  först  motivera  en person  att  ta emot  stöd  och

sedan  kräva betalt  för  stödet.  Kommunerna  har en skyldighet  att  arbeta  med

uppsökande  verksamhet  för  målgruppen  och avgifter  komplicerar  möjligheterna  för

socialsekreterare  och boendestödjare  att  arbeta  motiverande  och uppsökande.

Bilagor

Utredning  av intäkter,  2020-10-13.

Uträkning  av administrationskostnader,2020-10-13

Nämnden  för  arbete  och lärandes  arbetsutskotts  beslut  Et 71, 2020-10-21.

Beslutet  skickas  till

Förvaltningen  för  arbete  och lärande

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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9 137 Dnr 2020-00386  000

Återrapportering  av  kommunstyrelsens  internkontrollplan  för

år  2020

Beslut

Kommunstyrelsens  arbetsutskott  föreslår  kommunstyrelsen  besluta  att  godkänna

rapporten  om  återrapportering  av kommunstyrelsens  internkontrollplan  för  år

2020.

Sammanfattning

Nämnd/styrelse  ska varje år i samband med fastställande  av verksamhetsplan  med
internbudget  anta en särskild plan för den interna  kontrollen  och resultatet  av

genomförd  intern kontroll  ska rapporteras  till nämnden/styrelsen  i den omfattning
som  fastställS  i planen. I samband med  årsredovisningens  upprättande  är nämnden

skyldig att till kommunstyrelsen  rapportera  fel/brister  som konstaterats  vid
uppföljningen  av kontrollplanen.

Denna  återrapportering  avser  kommunstyrelsens  uppföljning  av internkontrollplan

2020  som  ansvarig  nämnd  för  kommunIedningsförvaltningens  verksamhet.

I enlighet  med  reglementet  för  intern  kontroll  finns  dels  en kommunövergripande

internkontrollplan,  dels  en nämndspecifik  kontrollplan  gällande  kommunstyrelsen

som  återrapporteras  i denna  rapport.  Resultatet  av den  kommunövergripande

interna  kontrollen  är att  alla 6 kontrollmoment  bedöms  vara  tillräcklig  (4) eller  god

(2). Resultatet  av den  kommunövergripande  interna  kontrollen  är även  här  att

samtliga  7 kontrollmoment  bedöms  vara  tillräcklig  (3) eller  god  (4). Angående  själva

processen  kring  intern  kontroll  bedöms  den  ha genomförts  på ett  bra sätt,  men  att

det  finns  förbättringspotential  kring  arbetet  med  riskanalys.

Bilagor

Rapport  återrapportering  av kommunstyrelsen  interkontrollplan  2020

Bilaga  1-  Kommunövergripande  intern  kontrollplan  2020

Bilaga  2 - Intern  kontrollplan  2020  för  kommunstyrelsen

Beslutet  skickas  till

Ekonomichef

Budgetansvarig

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 138 Dnr 2020-00393  040

Beslut  om  extra  driftbidrag  till  Huseby  Bruk  AB

Beslut

Kommunstyrelsens  arbetsutskott  föreslår  kommunstyrelsen  besluta  att:

1. Bevilja  ett  extra  driftbidrag  med  1 190  000  kronor  till  Huseby  Bruk  AB under

förutsättning  att  även  den  andre  ägaren  Växjö  kommun  fattar  be<lut  om

ägartillskott.  Kommunens  extra  bidrag  finansieras  genom  anslaget  till  övriga

strategiska  åtgärder  i2020  års budget.

2. Uppdra  till  styrelse  och  VD att  vidta  alla nödvändiga  åtgärder  för  att  minska

kostnaderna  under  pandemin.  Driftbidraget  ska ses som  en möjlighet  att  klara  att

upprätthålla  bolagets  åtagande  enligt  avtalet  med  Statens  Fastighetsverk  samt

gällande  utvecklingsplan.

Sammanfattning

Mot  bakgrund  av den  rådande  pandemin  har  Huseby  Bruk  AB ett  svårt  ekonomiskt

läge.  Trots  en mängd  insatser  för  att  minska  kostnaderna  samt  åtgärder  för  att

ställa  om  verksamheten  går  bolaget  med  förlust.  Med  anledning  av pandemins

konsekvenser  för  bolaget  har  de två ägarna  Växjö  kommun  och Alvesta  kommun  vid

extra  ägarsamråd  den  2 november  2020  diskuterat  ett  extra  driftbidrag  till  Huseby

Bruk  AB för  2020.  Ägarna  har  kommit  överens  om att  tillsammans  anslå  1700  000

kronor  extra  till  Huseby  Bruk  AB för  att  underlätta  hanteringen  av pandemins

konsekvenser.  För Alvesta  kommun  innebär  det  70%  av det  totala  tillskottet  vilket

innebär  1 190  000  kronor.  För  Växjö  kommun  innebär  det  30%  vilket  innebär  510

OOO kronor.  Kommunen  finansierar  det  extra  tillskottet  från  anslaget  till  övi'iga

strategiska  åtgärder  i 2020  års budget.

Styrelse  och  VD uppdras  att  vidta  alla möjiga  åtgärder  för  att  sänka  kostnaderna

även  under  kommande  period  och  så länge  pandemin  påverkar  verksamheten

negativt.  Ägartillskottet  ska ses som  en möjlighet  att  klara  att  upprätthålla  bolagets

åtagande  enligt  avtalet  med  Statens  Fastighetsverk  samt  gällande  utvecklingsplan.

Ett nytt  avtal  inklusive  en ny utvecklingsplan  ska förhandlas  under  2021.

Bilagor

kommunledningsförvaltningen  tjänsteskrivelse,  2020-11-05

Beslutet  skickas  till

Huseby  Bruk

Växjö  kommun

Ekonomichef

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

12(13)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 139 Dnr  2020-00394  000

Beslut  om  extra  driftbidrag  till  Växjö  Småland  Airport  AB

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevi5a ett
extra  driftbidrag  med 600 000 kronor  till Växjö  Småland  Airport  under  förutsättning

att  övriga  ägare  fattar  motsvarande  beslut  om driftbidrag.  Kommunens  bidrag

finansieras  genom  anslag  från  övriga  strategiska  åtgärder  i2020  års budget.

Sammanfattning

Mot  bakgrund  av den rådande  pandemin  har  Växjö  Småland  Airport  AB ett  svårt

ekonomiskt  läge. Med  anledning  av pandemins  konsekvenser  för  Växjö  Småland

Airport  AB har  de tre  ägarna  Region  Kronoberg,  Växjö  kommun  och Alvesta

kommun  vid extra  ägarsamråd  den 2 november  2020  diskuterat  ett  extra  driftbidrag

till  Växjö  Småland  Airport  AB.

Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 20 miJoner kronor extra till
Växjö  Småland  Airport  AB för  att  underlätta  hanteringen  av pandemins

konsekvenser.  För Alvesta  kommuns  del handlar  det  om ett  extra  bidrag  på 600  000

kronor.

Bilagor

KommunIedningsförvaltningens  tjänsteskrivelse,  20202-11-05

Beslutet  skickas  till

Region  Kronoberg

Växjö  kommun

Växjö  Småland  Airport  AB

Ekonomichef

Justerares  signaturer



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Sida

13(13)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 140 Dnr 2020-00016  000

Övriga  ärenden

Beslut

Arbetsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om arbetsutskottet  har  några  övriga  ärenden  de vill  aktualisera

på dagens  möte.

Frågan  om hur  digitala  kommunfullmäktiges  sammanträde  ska hanteras  ställs.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



m  Alvesta

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskotts  protokoll

Plats  och tid

Paragrafer

Salen,  Centralplan  1, Alvesta,  tisdagen  den 27 oktober  2020  kl 13:00

9j  30-37

Beslutande Per Ribacke  (S), 1:e  vice  ordförande

Frida  Christensen  (S)

Thomas  Haraldsson  (C), Ordförande

Thomas  Johnsson  (M),  2:e vice  ordförande

Lars-Olof  Franzån (AA)

Närvarande  ersättare

Övriga  närvarande Camilla  Holmqvist,  kommunchef

Johan  Johansson,  upphandlingschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Justerares  signaturer Lltdragsbestyrkande

Sida

1(11)



g  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2(11)

2020-10-27

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

slagsbevis  för  Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

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

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum 2020-10-27

Datum då anslaget  sätts upp  2020-11-02 Datum  då anslaget  tas ned 2020-11-25

d för överklagande 2020-11-03  2020-11-24

Förvaringsplats  för protokollet  Kommunledningsstaben,  våning  5, kommunhuset  i Alvesta

/7

Ther'ese L6fqÄst

Justeraressignaturer  Lltdragsbestyrkande



m  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

Ärendelista

Kommunstyrelsens  upphandIingsutskotts  protokoll

Ärendelista.....................................................,,,,,,,

E3 30 Dnr 31374
Närvaro.

E131  Dnr 31375
Val av justerare  och  tid för  justering........................

E) 32  Dnr  31373

Fastställande  av dagordning...................................

E3 33 Dnr 2020-00033 000
Information  från  upphandIingsutskottets  ordförande

E3 34 Dnr  2020-00070 059
Information  om pågående  upphandIingar................

E) 35  Dnr  2020-00315  050

Upphandling  av reklambyråtjänster.........................

E) 36  Dnr  2020-00350  050

Upphandling  av färskt  bröd.....................................

E) 37  Dnr  2020-00037  059

Övriga  ärenden

Justerares signaturer

Sida

3(11)



I
Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

4(11)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j30 Dnr  31374

Närvaro

Beslut

Upphandlingsutskottet  fastställer  närvaron.

Sammanfattning

Efter  upprop  av närvarande  ledamöter  och  ersättare  konstateras  det  att

upphandIingsutskottet  sammanträder  med  5 ledamöter.

Både  tjänstgörande  ledamöter  och ersättare  samt  övriga  närvarande  antecknas  på

protokollets  förstasida

Justerares  signaturer



m  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

5(11)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

5 31 Dnr 31375

Val  av  justerare  och  tid  för  justering

Beslut

UpphandIingsutskottet  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  den  2 november

2020  kl. 10:OO.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



8  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j32 Dnr  31373

Fastställande  av  dagordning

Beslut

Upphandlingsutskottet  godkänner  dagordningen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om upphandlingsutskottet  kan godkänna  förslaget  till

dagordröng,  Br  dagens  sammanträde  (se ärendelista  på sida  3 i protokollet).

Justerares  signaturer

Sida

6(11)



Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

7(11)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

ä 33 Dnr 2020-00033  000

Information  från  upphandlingsutskottets  ordförande

Beslut

Upphandlingsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  informerar  upphandlingsutskottet  om pågående/aktuella  frågor  inom

kommunen.  Ordföranden  har  inget  att  tillägga  till  dagens  sammanträde.

Justerares  signaturer



m  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

8(11)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

34 Dnr 2020-00070  059

Information  om  pågående  upphandlingar

Beslut

UpphandIingsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Upphandlingschefen  informerar  om pågående  upphandlingar  utifrån  den lista  som

har  delgetts  upphandlingsutskottet.  Listan  handlar  bland  annat  om  upphandlingar

avseende:

*  Beslutsstödsystem

*  Fordonsservice

*  Cirkulationstvätt

Bilagor

Lista  över  pågående  upphandlingar  till  KSUU, 2020-10-27

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

9(11)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j35 Dnr  2020-00315  050

Upphandling  av reklambyråtjänster

Beslut

Upphandlingsutskottet  beslutar  att  godkänna  upphandlingen.

Sammanfattning

Upphandlingen  avser  ramavtal  för  reklambyråtjänster.  Tjänster  efterfrågas  löpande.

Upphandlingen  delas  i följande  delar:

- Tekniska  tjänster  - Webbdesign,  teknisk  konvergens  mm

- Grafiska  tjänster  -  Informationsmaterial,  behovsanalyser,  strategisk  rådgivning

med mera.

Upphandlande  enhet  har  för  avsikt  att  teckna  avtal  med upp  till  två leverantörer  för

respektive  upphandlingsdel.

Bilagor

Upphandlingspresentation,  2020-04-30

Beslutet  skickas  till

Upphandlingschef

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

10(11)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j36 Dnr  2020-00350  050

Upphandling  av  färskt  bröd

Beslut

UpphandIingsutskottet  beslutar  att  godkänna  upphandlingen,  och att  till nästa

avtalsperiod  se över  möjligheterna  till en ökad lokal  förankring.

Sammanfattning

Upphandlingen  omfattar  inköp  av matbröd,  portionsbröd,  vetebröd  och konditori.

Leverantören  ska även kunna  erbjuda  olika  varianter  såsom  laktosfritt,  mjölkfritt

etc. Även ekologiskt  sortiment  efterfrågas.

Upphandlingen omfattar  även leverans  2 ggr/vecka till beställande  enhet.

Yrkanden

Thomas  Haraldsson  (C) gör  ett  tilläggsyrkande  om att  till nästa  avtalsperiod  se över

möjligheterna  till en ökad  lokal  förankring.

Beslutsgång

Ordföranden  finner  att  det  finns  två förslag  till beslut,  det  utskickade  förslag  till

beslut  samt  Thomas  Haraldssons  (C) tilläggsyrkande.  Ordföranden  finner  via

acklamation  att  upphandIingsutskottet  beslutar  i enlighet  med  tilläggsyrkandet.

Bilagor

Upphandlingspresentation,  2020-10-05

Beslutet  skickas  till

Upphandlingschef

Justerares  signaturer



g  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

11(11)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j37 Dnr 2020-00037  059

Övriga  ärenden

Beslut

UpphandIingsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  upphandlingsutskottet  om upphandIingsutskottet  har  några

övriga  ärenden  de vill  aktualisera  på dagens  möte.  Inga övriga  frågor  anrnäldes  till

dagens  möte.

Lars-Olof  Franzän  (AA)  frågar  om  försäljningen  av pistmaskinen  och huruvida  frågan

om den  skulle  behandlas  i upphandIingsutskottet.

Johan  Johansson,  upphandlingschef,  informerar  upphandlingsutskottet  om att  det

inkommit  en överprövning  i ärendet  om  Cirkulationstvätt.

Camilla  Holmqvist,  kommunchef,  informerar  upphandlingsutskottet  om att

kommunstyrelsen  kommer  att  få en genomgång  av kategoristyrningsprojektet  på

nästkommande  sammanträde.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



9  Alvesta

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

1(21)

Kommunstyrelsens  arbetsutskotts  protokoll

Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Salen,  Centralplan  1,  Alvesta,  tisdagen  den  27 oktober  2020  kl 13:00-14:15

jj  118-131

paragraferna  behandlades  iföljande  ordning:

59 118-124,  9j  126-127,  9125,  jj128-131

Per Ribacke  (S), Ordförande  -

Frida  Christensen  (S)

Thomas  Haraldsson  (C), 1:e  vice  ordförande

Thomas  Johnsson  (M),  2:e vice  ordförande

Lars-Olof  Franz6n (AA)

Övriga  närvarande Camilla  Holmqvist,  kommunchef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Mario  jonjic,  planarkitekt  E) 125

Justeringens  tid  och  plats

Tid och plats  för  justering:  måndagen  den  2 november  klockan  10:OO  på kommunledningsstaben

Utsedd  att  justera:  Thomas  Haraldsson  (C) T'

Underskrifter

Ordförande

Per Ribacke

Justerare

Thomas  Haraldsson

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
komrnun

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

2(21)

Anslagsbevis  för  Kommunstyrelsens  arbetsutskott

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

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-10-27

Datum  då anslaget  sätts  upp  2020-11-02 Datum  då anslaget  tas ned 2020-11-25

Tid för  överklagande 2020-11-03  2020-11-24

Förvaringsplats för protokollet  Kommuningsstaben,  våning 5 huset i Alvesta

Justerares  signaturer Lltdragsbestyrkande



Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

3(21)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Ärendelista

Kommunstyrelsens  arbetsutskotts  protokoll

ÄrendeIista...................................,............,

Er 118  Dnr  31374

Närvaro.. 4

E) 119 Dnr  31375
Val av justerare  och tid för  justering .5

E) 120  Dnr  31373

Fastställande  av dagordning .6

E) 121  Dnr  2020-00007  000

föformation  från ordföranden 7

EI 122 Dnr 2020-00358 041
Mål och budget  2021 med plan 2022-2023  (Handlingar  kommer  att
publiceras  i senare  extrautskick  allt eftersom  budgetarna  kommer  in)8

E) 123  Dnr 2020-00353  001

Beslut  om samlad  serviceorganisation  för  kommunkoncernen...........9

E) 124  Dnr  2019-00478  003

Beslut  om tillgänglighetsplan  för  2020-2023. 12

E3 125  Dnr  2020-00335  214
Samråd  av detaljplan  Rimfrosten  1 mfl, Räppe,  Växjö  kommun
(Detaljplan  för nytt  sjukhus)..............................................................  'l 3

E) 126  Dnr  2020-00351042

Ekonomisk  månadsrapport  för Alvesta  kommun  per oktober  månad
2020  (Handlingarna  är klara  först  i anslutning  till kommunstyrelsens
möte)...............................................................................................  15

E) 127  Dnr 2020-00352  042

Ekonomisk  månadsrapport  för kommunstyrelsen  per oktober  månad
2020  (Handlingarna  är klara  först  i anslutning  till kommunstyrelsens
möte)...............................................................................................  16

E) 128  Dnr 2020-00363  356

Renhållningstaxa  för  hushållsavfall  och slam 2021 ..........................  17

F3 129  Dnr  2020-00376  346
VA-taxa  2021...................................................................................  19

E3 130  Dnr 2020-00382

Yttrande  till förvaltningsrätten  i ärende  om beslut  (g 77 2020-09-29  om
ny ordning  för  ägarombud  och stämmodirektiv  till de av kommunen
helägda  aktiebolagen.......................................................................  20

E) 131  Dnr  2020-00016  000

Övriga  ärenden................................................................................21

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

4(21)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 118 Dnr  31374

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

Justeraressignaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

5(21)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

5119 Dnr 31375

Val  av  justerare  och  tid  för  justering

Beslut

Arbetsutskottet  utser  Thomas  Haraldsson  (C) som  justerare  av protokollet

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om arbetsutskottet  kan välja  Thomas  Haraldsson  (C) som

justerare  av protokollet  för  dagens  möte.  Justeringen  äger  rum  den  2 november

2020  kl. 10:OO.

Justeraressignaturer Utdragsbestvrkande



Protokoll

Sammanträdesdatum

Sida

6(21)

2020-10-27
Kommunstyrelsens  arbetsutskott

120 Dnr  31373

Fastställande  av  dagordning

Beslut

Arbetsutskottet  godkänner  dagordningen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om arbetsutskottet  kan godkänna  förslaget  till  dagordning  för

dagens  sammanträde  (se ärendelista  på sida  3 i protokollet).

IJusteraressignaturer ,,,  ?,
Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida

7(21)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

121 Dnr 2020-00007  000

Information  från  ordföranden

Beslut

Arbetsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  informerar  arbetsutskottet  om pågående/aktuella  frågor  inom
kommunen:

Ordföranden  informerar  arbetsutskottet  om att  större  delen  av all tid  har  gått  åt till

budgetarbetet.

Justeraressignaturer Utdragsbestyrkande
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j 122 Dnr 2020-00358  041

Mål  och budget  2021  med  plan  2022-2023  (Handlingar  kommer

att  publiceras  i senare  extrautskick  allt  eftersom  budgetarna

kommer  in)

Beslut

Arbetsutskottet  beslutar  att  lämna  vidare  ärendet  till kommunstyrelsen  utan

beredning.

Sammanfattning

Handlingarna  i ärendet  är vid tidpunkten  för  sammanträdet  utskickade  innan

sammanträdet.  Dem kommer  att  presenteras  på kommunstyrelsens  möte.

IJusteraressignaturer i-),  ,Utdra«sbestvrkande
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j 123 Dnr 2020-00353  001

Beslut  om  samlad  serviceorganisation  för  kommunkoncernen

Beslut

Kommunstyrelsens  arbetsutskott  föreslår  att  kommunstyrelsen  beslutar  att:

1.Uppdra  till  kommunchefen  att  inrätta  ett  koncerngemensamt  kontaktcenter  som

utgårfrån  kommunledningsförvaItningen

2.Uppdra  till  kommunchefen  att  inrätta  en samordnad  ekonomiadministration  som

utgår  från  kommunIedningsförvaItningen

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

strategiska  kontot

4.Återkomma  till  kommunstyrelsen  med  underlag  för  beslut  Om

betaIningsmodelI/ramjustering  för finansiering av driftorganisationen

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

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges  budget  2020  finns  ett  särskilt  uppdrag  att  arbeta  mot  ökad

samordning  mellan  kommunde1en  och de kommunala  bolagen  för  en mer  effektiv

kommunkoncern.  De stöd-  och  serviceprocesser  som  avses  är

ekonomi/upphandling,  HR/Iöneadministration,  IT/digitalisering,
kommunikation/säkerhet/Iokalsamordning  och kundtjänst/administration,  dvs de
processer  som  bör  göras  på ett  liknande  sätt  i hela  koncernen.  Grunduppdraget  för

respektive  nämnd  och bolag  berörs  inte  av detta.

Målet  är främst  att  skapa  en modern  och  effektiv  kommunkoncern  som  ska

säkerställa  en god  och kvalitativ  service  för  våra  kommuninvånare  oavsett

förvaltning  eller  bolag.  En invånare  i Alvesta  kommun  ska få ett  likvärdigt  och

professionellt  bemötande  från  våra  medarbetare  i sin kontakt  med  kommunen.

Detta  borgar  även  för  att  kommunens  resurser  används  på ett  effektivt  sätt.

De förväntade  positiva  effekterna  av den  utökade  samordningen  inom  koncernen  är

en större samsyn kring styrning, arbetssätt, effektivitet  och uppföJning  samt en
bättre  medborgarservice.  Arbetet  har  delats  upp  i två  delar  och först  ut har

samordningen  kring  Ekonomi,  HR och IT skett  mellan  kommundelen  och bolagen.

Avtal  mellan  kommunen  och bolagen  är  tecknade  i nästan  alla  fall  och hela  denna

del  förväntas  vara  klar  under  innevarande  år.

Steg  två i uppdraget  ger  förslag  på samordning  av kommunikation,  kundtjänst  och

administration  i kommunkoncernen.  Då dessa  delar  idag  organiseras  på flera  olika

sätt  inom  både  kommundelen  och bolagen  har  det  krävts  en djupare  genomlysning

för  att  ta fram  konkreta  exempel  på genomförande.  Konsultbolaget  Millwater

Management  AB har  däför  genomfört  en utredning  och kartläggning  av nulägeti

kommunkoncernen  och ge förslag  på nya arbetssätt  och genomförande.

Utredningen  har  genomförts  under  maj-augusti  2020  och  koncernIedningsgruppen

samt  andra  nyckelpersoner  inom  respektive  område  har  intervjuats  som  underlag  i

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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utredningen.  Omvärldsbevakning  och goda exempel  på hur  andra  kommuner

arbetar  med frågorna  belyses  också i rapporten.

Resultatet  av rapporten  visar  att  vi idag har bristeri  kommunikation,  tillgänglighet

och samordnad  service  för  våra medborgare.  Det finns  stora  samordningsvinster

genom  att  införa  ett  gemensamt  kontaktcenter  där  kompetens  inom  samtliga

kommunens  verksamhetsområden  kan samlas  för  att  ge service  både externt  och

internt  i kommunen.  Detta  gäller  såväl digital  kommunikation  i olika kanaler,  digitala

e-tjänster  som besök  och telefoni.  Det kräver  initialt  ett  stort  arbete  att  samla

kompetensen  men kommer  på sikt  skapa en effektivare  och mer  samordnad

organisation  som ger  en bättre  service  för  invånare  och medarbetare.

Rapporten  visar  också att  vi idag har otydliga  rutiner  och roller  vad gäller

ekonomiadministratfönen.  Den är dessutom  spridd  på många  olika personeri  hela

organisationen  vilket  gör  att  genomförande  av de rutiner  som finns  beskrivna  i

ekonomihandboken  utförs  på ett  olikvärdigt  sätt  och med skiftande  kompetens.

Lösningen  enligt  rapporten  är att  samordna  all ekonomiadministration  på

kommunIedningsförvaltningens  ekonomiavdelning  för  att  säkerställa  att

kommunens  ekonomiadministration  sker på ett  korrekt  sätt  för  bästa möjliga

uppföljning  och effektivitet.

Rapporten  ger  oss också råd kring  samordning  av nämndadministration.  Här råder

man oss att  först  inrätta  ett  Kontaktcenter  och därefter  fortsätta  arbetet  med

gemensamma  rutiner  och arbetssätt  mellan  nämnder  och bolag  för  att  säkerställa

myndighetsutövningen.  Att  införa  ett  Kontaktcenter  förväntas  underlätta  för

nämnds- och bolagsadministrationen  och blir en naturlig föJd av det fortsatta
utvecklingsarbetet  för  en bättre  intern  och extern  service.

Alla förändringar  syftar  till  att  använda  kommunkoncernens  resurser  på bästa  sätt

så att  fokus  kan vara på kärnverksamhetens  utveckling  och kvalitet.

Budget  för  etablering  och drift

Enligt  konsulten  är en rimlig  budget  för  en etablering  av ett  kontaktcenter  för  första

året  som drivs  i projektform  2 375 000 kr och därefter  en driftbudget  på 3 630 000

kr. Uppgifterna  bygger  på erfarenheterfrån  tidigare  etableringari  svenska

kommuner.  Driftkostnaderna  beräknas  vara ungefär  som de kostnader  vi har  idag

eller  mindre  men då har  en stor  utveckling  skett  kring  Kontaktcentrets  uppdrag  och

utveckling.

För en etablering  av ekonomiadministrationen  är en rimlig  budget  för  projektets

genomförande  ungefär  500  000 kr under  ett  år. Därefter  en driftorganisation  som

understiger  de kostnader  som finns  idag utspridda  i hela koncernen.

Observera  att  kostnaden  för  lokalanpassning  inte  finns  med i någon  beräkning.  Det

ska också beaktas  att  omställningskostnader  kan uppstå  i en övergångsperiod  för

båda projekten.

Yrkanden

Lars-Olof  Franzån  (AA) yrkar  att  en avrapportering  av arbetet  sker  kontinuerligt  så

att  arbetet  visar  på de effekter  som utredningen  ger  vid hand.  Om större  awikelser

sker  skall kommunstyrelsen  kunna  ta ställning  till det  fortsatta  arbetet  i frågan.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Per Ribacke  (S) yrkar  att  det  bör  ske en kontinuerlig  återkoppling  i projektet  till

kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden  finner  att  det  finns  ett  förslag  till beslut  samt  Lars-Olof  Franzens

tilläggsyrkande  och ordförandens  eget  tilläggsyrkande.

Ordföranden  frågar  arbetsutskottet  om de kan godkänna  det  utskickad  förslaget  till

beslut,  och finner  via acklamation  att  arbetsutskottet  godkänner  det.

Ordföranden  frågar  arbetsutskottet  om de kan godkänna  Lars-Olof  Franzåns  (AA)

tilläggsyrkande  och finner  via acklamation  att  arbetsutskottet  avslår

tilläggsyrkandet.

Ordföranden  frågar  arbetsutskottet  om de kan godkänna  Per Ribackes  (S)

tilläggsyrkande  och finner  via acklamation  att  arbetsutskottet  godkänner

tilläggsyrkandet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse  från  kommunIedningsförvaltningen  om en samlad

serviceorganisation  för  kommunkoncernen

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

08

Bilaga 1-  Handbok  procesIedningsmodelI

Bilaga 2 - Tjänstekatalog  och leveranstrappa

Bilaga 3 - Kommunledningsstabens  uppdrag

Bilaga  4 - KommunIedningsstabens  processer

Bilaga 5 - Bakgrund  till kontaktcenterutvecklingen  inom  Sveriges  kommuner

Beslutet  skickas  till

Kommunchef

Ekonomichef

Justerares  signaturer

,. .  lUtdragsbestvrkande
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124 Dnr  2019-00478  003

Beslut  om  tillgänglighetsplan  för  2020-2023

Beslut

Arbetsutskottet  föreslår  kommunstyrelsen  föreslå  kommunfullmäktige  besluta  att:

1. anta  tillgänglighetsplan  för  Alvesta  kommun  2020  -  2023

2. uppdra  till  kommunens  nämnder,  styrelse  och helägda  aktiebolag  att  för
respektive  verksamhet  beakta  tiIIgänglighetsplanen

Sammanfattning

TiIIgängIighetspIanen  för  Alvesta  kommun  2020  - 2023  tari  de fyra  delområdena:

fysisk miljö, information/kommunikation,  kommunen som arbetsgivare,
upphandling,  upp  mål  och  ambitionsnivåer  för  god  tillgänglighet  för  personer  med
funktionsvariation.  Förslag  till  plan  har  diskuterats  vid  flera  tillfällen  i
tiIIgänglighetsrådet.

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

TillgängliBhetspIanen  har som utgångspunkti  FN-konventionen om rättigheter  för
personer  med  funktionsnedsättning,  Regeringens  nationella  handlingsplan  för
handikappolitiken,  diskrimineringsIagen  samt  plan-  och bygglagen.

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

Bilagor

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

Til1gänglighetsplan  2020-2023  (Förslag  2020-10-19)

Beslutet  skickas  till

Samtliga  nämnder

TiIIgängIighetsrådet

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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125 Dnr 2020-00335  214

Samråd  av  detaljplan  Rimfrosten  I  mfl,  Räppe,  Växjö  kommun

(Detaljplan  för  nytt  sjukhus)

Beslut

Kommunstyrelsens  arbetsutskott  beslutar  att  inte  erinra  mot  Växjö  kommuns

förslag till detaJplan för Rimfrosten 1 m.fl med tillägget att "Vidare  vill Alvesta
kommun  att  den  förmodade  ökade  trafiken  på Växjövägen  genom  Gemla  beaktas  i

det  framtida  arbetet  med  infrastrukturpIaneringen  för  området.  Alvesta  och Växjö

kommuner  bör  tillsammans  med  regionen  arbeta  gemensamt  i frågan."

Sammanfattning

Alvesta  kommun  har  getts  tillfälle  att  yttra  sig över  detaljplan  för  Rimfrosten  1 m.fl.

Detaljplanen  avser  möjiggöra  byggnation  av sjukhus,  ny station,  trafikplatser  m.m.

I Alvesta  och Växjö  kommuns  gemensamma  utvecklingsstrategi  framgår  planerna

för  ett  nytt  sjukhus  tydligt  och därtill  en tillhörande  järnvägsstation.

UtveckIingsstrategin  anger  den  långsiktiga  utvecklingen  i kommunerna  där  bland

annat  ett  modernt  sjukhus  är en viktig  förutsättning  för  den  fortsatta

regiontillväxten  och i förlängningen  avgörande  för  att  stärka  regionkärnan

Alvesta/Växjö som utvecklingsmotor  i Kronobergs län.

Sjukhusets  placering  skapar  en ny målpunkti  den  regionkärnan.  Ett  framtida

dubbelspår  kommer  att  öka resmöjigheten  och tillgängligheten,  inte  enbart  till

sjukhuset  utan  hela  regionkärnan.  Ett  sjukhus  på föreslagen  placering  ökar  också

möjligheterna  till  att  få till,  utöver  en ny station,  en dubbelspårig  järnväg,  ett

utvecklat  statligt  vägnät  samt  en cykelväg  mellan  Alvesta  och  Växjö  i ett  tidigare

stadie.

Alvesta  kommun  har  enligt  ovan  således  inget  att  erinra  mot  planförslaget.

Yrkanden

Thomas  Haraldsson  (C) vill  göra  ett  tilläggsyrkande  att  "Vidare  vill  Alvesta  kommun

att  den  förmodade  ökade  trafiken  på Växjövägen  genom  Gemla  beaktas  i det

framtida  arbetet  med  infrastrukturpIaneringen  för  området.  Alvesta  och  Växjö

kommuner  bör  tillsammans  med  regionen  arbeta  gemensamt  i frågan."

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  arbetsutskottet  om de kan besluta  i enlighet  med  Thomas

Haraldssons  (C) tilläggsyrkande  och  finner  via acklamation  att  arbetsutskottet

bifaller  det.

Justerares  signaturer

,.  ?n  ,Utdragsbestvrkande
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Bilagor

Tjänsteskrivelse  - Yttrande  för  detaljplan  för  Rimforsten  1 mfl,  Växjö  kommun

Samråd  av detaljplan  Rimfrosten  1 mfl,  Räppe,  Växjö  kommun  (Detaljplan  för  nytt

sjukhus)

Plankarta  833643

Beslutet  skickas  till

Växjö  kommun

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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126 Dnr  2020-00351  042

Ekonomisk  månadsrapport  för  Alvesta  kommun  per  oktober

månad  2020  (Handlingarna  är klara  först  i anslutning  till

kommunstyrelsens  möte)

Beslut

Arbetsutskottet  beslutar  att lämna  vidare  ärendet  till kommunstyrelsen  utan

beredning.

Sammanfattning

Handlingarna  i ärendet  är vid tidpunkten  för  sammanträdet  inte  färdigställda.  Dem

kommer  att  presenteras  på kommunstyrelsens  möte.

Justeraressignaöurer  Utdragsbestyrkande



8  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

Sida

16(21)

2020-10-27
Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 127 Dnr 2020-00352  042

Ekonomisk  månadsrapport  för  kommunstyrelsen  per  oktober

månad  2020  (Handlingarna  är klara  först  i anslutning  till

kommunstyrelsens  möte)

Beslut

Arbetsutskottet  beslutar  att  lämna  vidare  ärendet  till  kommunstyrelsen  utan

beredning.

Sammanfattning

Handlingarna  i ärendet  är vid  tidpunkten  för  sammanträdet  inte  färdigställda.  Dem

kommer  att  presenteras  på kommunstyrelsens  möte.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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j 128 Dnr 2020-00363  356

Renhållningstaxa  för  hushållsavfall  och  slam  2021

Beslut

Kommunstyrelsens  arbetsutskott  föreslår  att  kommunstyrelsen  föreslår

kommunfullmäktige  besluta  att  anta  förslag  till  höjd  renhållningstaxa  för

hushållsavfall  och slamtömning  2021.

Sammanfattning

Styrelsen  för  Alvesta  Renhållning  AB har  på sitt  sammanträde  den  14  oktober  2020

upprättat  ett  förslag  till  höjning  av renhållningstaxa  för  hushållsavfall  för  år 2021.  I

en gemensam  skrivelse  från  VD för  Alvesta  Renhållning  AB samt  ordföranden  i

styrelsen  för  Alvesta  Renhållning  AB, presenteras  de förslagna  till  förändringarna.

Förslaget  går  ut på att  renhållningstaxan  för  en villa  med  normalt  abonnemang  höjs

med 75 kr/år  inkl. moms. Vad gäller slambrunnstömning  föreslås en höjning  med 35

kr/brunn  inkl. moms. Som grund för de föreslagna  höjningarna  ligger att Alvesta
Renhållning  AB måste  kompensera  sig för  ökade  kostnader  framför  allt  för  den

höjda  skatten  på avfallsförbränning,  och även  för  löneökningar,  ökade

bränslekostnader  samt  ökat  avfallsindex  med  ökade  behandlingsavgifter  för

hushållsavfall  och  slam.  Bolaget  måste  även  kompenseras  för  ökade

avskrivningskostnaderförgenomförda  investeringar.

Yrkanden

Lars-Olof  Franzän  (AA)  yrkar  avslag  på en höjning  av renhållningstaxan  med

motiveringen  att  om  bolaget  enligt  gällande  ägardirektiven  fått  behålla  78%  av

vinsten  så hade  detta  räckt  till  att  täcka  de ökade  kostnader  som  här  anges.  Med

kommunledningens  hållning  till  bolagsvinster  så kommer  även  nästa  års eventuella

vinst  att  berövas  bolaget  och  renhåIIningskollektivet.  Med  ett  sådant  agerande  blir

taxehöjningarna  i bolagen  bara  en förtäckt  skattehöjning.

Beslutsgång

Ordföranden  finner  att  det  finns  två förslag  till  beslut,  det  utskickade

beslutsförslaget  samt  Lars-Olof  Franzäns  avslagsyrkande.  Ordföranden  ställer

förslagen  mot  varandra  och finner  via acklamation  att  arbetsutskottet  bifaller

utskickat  förslag  till  beslut.

Votering

Votering  begärd  och  verkställs.  Ordföranden  instruerar  arbetsutskottet  att  en Ja-

röst  är en röst  på utskickat  förslag,  och att  en Nej-röst  är en röst  på Lars-Olof

Franzäns  (AA) avslagsyrkande.  Efter  genomförd  votering  finner  ordföranden  med  4

Ja-röster  mot  1 Nej-röst  att  kommunstyrelsens  arbetsutskott  har  beslutat  i enlighet

med  utskickat  förslag  till  beslut.  Se det  exakta  omröstningsresuItatet  i Bilaga  I -

Voteringslista.

Jusferares  signaturer lltdragsbestyrkande
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Bilagor

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen  avseende  renhållningstaxa  för

hushållsavfall  och slam 2021

Styrelseprotokoll  från  ARAB 2020-10-14

Förslag  till renhållningstaxa  för  hushållsavfall  och slam 2021

Renhållningstaxa  2021,  2020-10-19

Taxor  för  slamtömning  2021,  2020-10-19

Renhållningstaxor  för  åren 2019,  2020,  2021  (en jämförelse)

Beslutet  skickas  till

Alvesta  Renhållning  AB

Justerares  signafurer Utdragsbestyrkande
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kommun Protokoll

Sammanträdesdatum
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2020-10-27
Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 129 Dnr 2020-00376  346

VA-taxa  2021

Beslut

Arbetsutskottet  beslutar  att  lämna  vidare  ärendet  till  kommunstyrelsen  utan
beredning.

Sammanfattning

Handlingarna  i ärendet  är vid  tidpunkten  för  sammanträdet  inte  färdigställda.  Dem

kommer  att  presenteras  på kommunstyrelsens  möte.

Justerares  signaturer

#,  ?,IUtdraesbestyrkande



m  Alvesta
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Sida
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Kommunstyrelsens  arbetsutskott

9 130 Dnr 2020-00382

Yttrande  till  förvaltningsrätten  i ärende  om  beslut  % 77 2020-

09-29  om  ny  ordning  för  ägarombud  och  stämmodirektiv  tHl de

av kommunen  helägda  aktiebolagen

Beslut

Arbetsutskottet  beslutar  att  lämna  vidare  ärendet  till  kommunstyrelsen  utan

beredning.

Sammanfattning

Handlingarna  i ärendet  är vid tidpunkten  för  sammanträdet  inte  färdigställda.  Dem

kommer  att  presenteras  på kommunstyrelsens  möte.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 131 Dnr 2020-00016  000

Övriga  ärenden

Beslut

Arbetsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om arbetsutskottet  har  några  övriga  ärenden  de vill  aktualisera

på dagens  möte.

Lars-Olof  Franzän  (AA)  vill  diskutera  S\/T:s  rapportering  om utköp  inom  Alvesta

kommun  med  arbetsutskottets  ledamöter.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta

Bilaga  1-  Voteringslista

Paragraf:
G 128
Ja = Bifall

Nej  = Avslag

Ordinarie  ledamöter

När-

va  ro Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

1. Per Ribacke s x

2. Thomas  Haraldsson c x

3. Thomas  Johnsson M x

4. Frida  Christensen S x

5. Lars-Olof  Franzån AA x

Ersättare

1. Ros-Marie  Larsson s

2. Mikael  Lindberg c

3. Claudia  Crowley  Sörensson M

zl.. Lars-Olof  Petersson s

5. Fredrik  Jonsson

Totalt 4 1

{l]  ?"-



 

  
Datum 

2020-11-02 
 

 
Diarienummer 

4335/2020 
5866/2019 
 

 Till samtliga kommuner 
Kommunstyrelsen 

 

 

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. 

E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se 

Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och 
tillsynsenkäten 
 

Nu är det snart dags för Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsyns-
enkäten. Era svar är mycket viktiga för Boverkets analyser, länsstyrelsernas 
regionala analyser, allmänheten samt andra aktörer. Vi hoppas behålla den 
höga svarsfrekvens vi uppnått under tidigare år. Undersökningarnas 
tillförlitlighet och materialets kvalitet är helt beroende av er kommuns 
medverkan och engagemang. Resultaten kommer att publiceras på Boverkets 
hemsida som öppna data. 

Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten kommer att 
skickas i början av december 2020 och ska vara besvarade senast fredagen den 
29 januari respektive 5 februari 2021. Resultatet från enkäterna kommer att 
bearbetas och redovisas till regeringen under maj 2021. 

Boverket har diskuterat med SKR om lämplig tidpunkt för utskick av enkäterna 
och efter överenskommelse med dem skickar vi ut enkäterna i början av 
december i vanlig ordning. 

 

Bostadsmarknadsenkäten  

I Boverkets uppdrag ingår att bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden. Vi 
ser det som mycket angeläget att kunna redovisa de skilda förhållanden som 
råder i olika delar av landet och i olika typer av kommuner. Syftet med den 
årliga Bostadsmarknadsenkäten är att kunna skapa en bred överblick över det 
aktuella läget på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa 
utvecklingen över tid och få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de 
närmaste åren. 

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/
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Bostadsmarknadsenkäten är i år uppdelad i sex delar, i vilka olika fokus-
områden kopplade till bostadsmarknaden behandlas. Vid sidan om Boverkets 
analyser av resultaten och länsstyrelsernas regionala analyser används 
materialet i en rad rapporter och produkter från Boverket. I årets enkät ingår 
några frågor som är knutna till den pågående utredningen, En socialt hållbar 
bostadsförsörjning, Fi 2020:06. Frågorna som tillhör utredningen kommer att 
vara markerade med en asterisk *. 

 

Del 1. Läget på bostadsmarknaden 

Ger en sammanhållen bild av Sveriges bostadsmarknadsläge. Uppgifter om 
läget på bostadsmarknaden är en av de mest efterfrågade i Bostadsmarknads-
enkäten, och används i åtskilliga rapporter från Boverket samt ges mycket 
utrymme i media. 

Del 2. Bostadsbyggande 

Frågor om förväntat bostadsbyggande utifrån boendeform och upplåtelseform, 
samt vad som begränsar byggandet. Uppgifter om förväntat bostadsbyggande 
är grunden för Boverkets byggprognoser på ett och två års sikt som riktas till 
regeringen, samt till marknadsaktörer inom byggbransch, kreditmarknad, 
konjunkturbedömare, byggherrar med flera.  

Del 3. Allmännyttan 

Boverket ska enligt Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag följa de allmännyttiga bostadsbolagens utveckling och roll 
på bostadsmarknaden. Uppgifterna från denna del är mycket värdefulla för det 
fortsatta arbetet.  

Del 4. Kommunernas verktyg för bostadsförsörjningen 

Svaren i denna del utgör ett viktigt underlag för att följa kommunernas arbete 
med bostadsförsörjningen, till exempel hur många kommuner som har aktuella 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, i vilken utsträckning samverkan sker inom 
och mellan kommuner och vilken service kommunerna erbjuder till bostads-
sökande. 

Del 5. Läget för olika grupper 

Boverket följer utvecklingen av boendevillkoren för olika grupper i samhället. 
Kommunernas svar är mycket värdefulla för att belysa situationen för olika 
grupper på bostadsmarknaden och hur utvecklingen ser ut över tid. 

Del 6. Bostadsanpassnings-, reparations- och återställningsbidrag 

Boverket utövar tillsyn över tillämpningen av lagen (2018:222) om bostads-
anpassningsbidrag enligt förordningen (2018:224) om bostadsanpassnings-
bidrag. Uppgifterna i denna enkätdel utgör ett viktigt underlag för Boverkets 
arbete med tillsyn och framtida rapporter om bidragen. 

 

http://www.sou.gov.se/fi-202006-en-socialt-hallbar-bostadsforsorjning/
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Plan-, bygg- och tillsynsenkäten  

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och Boverkets instruktion ska 
Boverket följa upp, analysera och sammanställa erfarenheterna från 
tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen. Syftet med uppföljningen är att 
uppmärksamma regeringen på tendenser inom tillämpningen som i längden kan 
leda till exempelvis regeländringar eller nya uppdrag till Boverket. Många av 
uppgifterna hämtas in från länsstyrelserna, men vissa uppgifter som 
länsstyrelserna inte har tillgång till behöver Boverket samla in från er, 
kommuner, för att få en samlad bild över hur plan- och bygglagstiftningens 
regler tillämpas. 

Plan-, bygg- och tillsynsenkäten är uppdelad i fyra delar: 

Del 1. Detaljplanering 

Fråga om planbesked. 

Del 2. Markanvisningar 

Frågor gällande lag (2014:899) om kommunala markanvisningar. 

Del 3. Lov och byggande 

Frågor om ärenden om lov, förhandsbesked, anmälan, handläggningstider med 
mera. 

Del 4. Tillsyn 

Frågor om tillsynsärenden, ingripanden med mera. 

 
Er medverkan i årets enkäter är av stor betydelse och vi ser fram emot ett 
fortsatt gott samarbete med er.  

 
Med vänlig hälsning 

 

Peter Fransson Richard Bauer 
avdelningschef avdelningschef 

 
 
Kontaktuppgifter 
Projektledare Bostadsmarknadsenkäten Projektledare Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 
Marie Sand Marie Rosberg 
bme@boverket.se pbe@boverket.se 

 

mailto:bme@boverket.se
mailto:pbe@boverket.se




















EEGest»T3, kommu
Utbi I d n i ngsförva ltni ngen

Ekonomisk månadsrapport 2020-10-31
Utbildningsnämnden

Tabell 1. Driftredovisning

Månadsrapport 2020

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

-69,8
302,9
143,0

-68,2
300,7
155,5

-64,6
302,2
147,6

-90,1
363,8
176,6

-85,3
363,7
193,6

-86,0
367,8
188,5

-77,5
362,7
178,0

7,8
-1,0

-15,5

(+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Nämnd 1,0 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 0,1
Gemensam verksamhet 20,5 19,1 20,8 25,4 25,4 25,3 24,9 -0,5
Förskola 101,7 101,7 103,4 123,1 124,7 124,4 124,3 -0,4
Fritidshem 11,5 15,1 16,9 13,8 17,8 17,7 20,2 2,5
Grundskola 212,7 214,4 212,9 251,0 257,6 256,1 256,1 -1,5
Särskola - LSS 28,6 36,8 30,2 35,9 45,2 45,6 36,3 -8,9

(+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

1 Kommentar till utfall och prognos
Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till oktober 2020 så
förväntas Utbildningsnämnden vid årets slut hamna med en negativ avvikelse på ca -8,7 mnkr vilket
motsvarar 1,9 % av budget. Avvikelsen ligger inom LSS där orsaken är den stora kostnadsökningen av
köp av plats som skett från december 2019 och framåt. Ett nytt LSS-beslut har under sommaren
fattats till en kostnad av 5 mnkr per år, vilket får halvårseffekt 2020. Avvikelsen inom LSS står för 9,1
miljoner av underskottet. Nämndens budget för lokalkostnader minskades i maj månad med 1,1
miljon, men eftersom hyreskostnaderna är oförändrade ger det ett underskott på samma belopp.
Region Kronoberg har i höst efterdebiterat kommunen på 3,1 mnkr för skolskjutskostnader som avser
2019, vilket gör att skolskjutsbudgeten i år får en avvikelse. Statens utbetalning för kompensation av
sjuklönekostnader från april till september är på ca 4,0 mnkr vilket mildrar underskottet.

1.1 Kommentar till utfall och prognos gällande intäkter
När det gäller intäkter så har ca 1,6 mnkr mindre i intäkter redovisats januari - oktober 2020 jämfört
med samma period föregående år. Intäkterna i stort minskar kraftigt från 2019 till 2020 och då
speciellt inom grundskolan. Det beror på att både statsbidraget för lågstadiesatsningen och för
fritidshemssatsningen upphört, men även att asylersättningarna förväntas minska ytterligare. Det ger
drygt 7 mnkr mindre i förväntade intäkter till grundskolan 2020 jämfört med 2019.
Enligt prognosen så förväntas 7,8 mnkr mer i intäkter än budgeterat 2020. Huvudorsaken den statliga
sjuklöneersättningen kopplat till Coronapandemin. I övrigt förväntas något högre intäkter ute i
verksamheterna på grund av fler lönebidragstjänster samt något högre belopp i statsbidrag än
budgeterat.

Information mo?agen av ordförande Datum
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1.2 Kommentar till utfall och prognos gällande personalkostnader
Beträffande personalkostnader så har de varit ca 2,2 mnkr lägre under perioden januari - oktober
2020 jämfört med motsvarande period föregående år. Sedan april månad har personalkostnaderna
minskat jämfört med föregående år. Det beror delvis på Coronapandemin men den största orsaken är
anpassningar för att få en budget i balans. När det gäller prognosen för personalkostnader 2020 så
visar den på ett underskott på 1 mnkr. Av dessa står särskola och LSS-verksamheten för 1,8 mnkr.
Inom dessa verksamheter har man behov av dubbelbemanning utifrån ett särskilt behov. Resterande
underskott står grundskolan för. I princip hela underskottet på personalkostnader täcks upp av ökade
intäkter samt minskade övriga kostnader, förutom ca 0,5 mnkr som har med dubbelbemanningen
inom särskola/LSS att göra.

1.3 Kommentar till utfall och prognos gällande övriga kostnader
Avseende övriga kostnader så har de varit 12,5 mnkr högre i jämförelse med motsvarande period
2019. Av detta består 10 miljoner av hyresökning från Allbohus, kostnader för köp av utbildning
grundskola samt köp av plats inom LSS. Hyresökningen samt ökade kostnader för köpt utbildning
grundskola finns med i budgeten för 2020 och ger alltså ingen avvikelse mot budget, förutom de 1,1
mnkr som nämnden fått i minskad ram i maj.
Beträffande prognos för övriga kostnader så förväntas förvaltningen göra ett underskott på 15,5
miljoner. Detta underskott härrör till den ökning av köp av LSS-platser som skett från december 2019
och framåt. Nettokostnaden för köp av LSS-plats har de senaste fem åren varit mellan 2,5-4,5 mnkr
per år men förväntas bli 13,5 mnkr 2020. Övrigt underskott har med den försenade debiteringen
avseende skolskjutsar att göra.



 

Utbildningsnämnden  

Protokoll 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-11-09 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
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Månadsrapport för september och oktober 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna månadsrapport för september och oktober. 

2. Uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att genomföra beslutad 
åtgärdsplan. I första hand fokusera på hur LSS-verksamheten kan reducera sina 
kostnader och i andra hand genom andra åtgärder.     

Sammanfattning 

Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till 
oktober 2020 så förväntas utbildningsnämnden vid årets slut hamna med en 
negativ avvikelse på ca -8,7 mnkr vilket motsvarar 1,9 % av budget. 

Avvikelsen ligger inom LSS där orsaken är den stora kostnadsökningen av köp av 
plats som skett från december 2019 och framåt. Ett nytt LSS-beslut har under 
sommaren fattats till en kostnad av 5 mnkr per år, vilket får halvårseffekt 2020.  

Avvikelsen inom LSS står för 9,1 miljoner av underskottet. Nämndens budget för 
lokalkostnader minskades i maj månad med 1,1 miljon, men eftersom 
hyreskostnaderna är oförändrade ger det ett underskott på samma belopp.  

Region Kronoberg har i höst efterdebiterat kommunen på 3,1 mnkr för 
skolskjutskostnader som avser 2019, vilket gör att skolskjutsbudgeten i år får en 
avvikelse.  

Statens utbetalning för kompensation av sjuklönekostnader från april till september 
är på ca 4,0 mnkr vilket mildrar underskottet.                                          

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



ALVESTA KOMMUNFöRETAG  AB

Org.nr  556696-1602

Protokoll  från extra bolagsstämma  2020

2020-11-25

Plats  o tid Kommunhuseti  Alvesta  2020-11-25  kl 13.00  -  13.05

Beslutande  Hagart  Valtersson

Övriga  närvarande

Styrelsen  Frida  Christensen,  ordförande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf,  vVD, sekreterare

Paragrafer 1-10

Sekreterare

Kjell Rosenlöf

Ordförande

Justerare

Frjda  Christensen

Ha artValtersson



ALVESTA KOMMUNFöRETAG  AB

Org.nr  556696-1602

Protokoll  från extra bolagsstämma  2020

2020-11-25

E3 1 Stämmans  öppnande  och  val av ordförande

Den extra  bolagsstämman  öppnades  av Frida Christensen,  vilken  utsågs  till

ordförande.

% 2 Godkännande  av röstlän@d

Förteckning  över  vid stämman  närvarande  aktieägare  upprättades.  Samtliga  aktier

är representerade  vid stämman  varför  följande  förteckning  godkändes  som

röstlängd:

Närvarande  aktieägare  antal  aktier  antal  röster

Alvesta  kommun  genom  1000  1000

Befullmäktigat  ombud

Hagart  Valtersson

% 3 Närvarorätt

Stämman  godkände  att  samtliga  närvarande  får  närvara  och delta  i bolags-

stämman.

% 4 Val av justerare

Till att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Hagart  Valtersson.

fi 5 Godkännande  av da5;<ordning  och kallelse till stämman
Förslag  till  dagordning  för  stämman  godkändes.  Stämman  prövade  också  om

stämman  blivit  behörigen  sammankallad  och konstaterade  att  den blivit  det.

E) 6 Val av revisor

Thomas  Olofsson  avgår  som revisor  och Annika  Jonasson  avgår  som

revisorssuppleant  eftersom  Thomas  Olofsson  ska lämna  revisionsföretaget  Ernst  &

Young.

Stämman  beslutade  att  till ny revisor  utse  Ernst  & Young  med  Annika  Jonasson

som huvudansvarig  revisor  fram  till  årsstämman  2021.

% 7 Anmälan  efter  beslut  i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige  beslutade  2020-09-29  E3 93 att  entlediga  ledamoten  och

Lars-Olof  Peterson  för  tiden  fram  till  årsstämman  2023.  Till ny suppleant  efter

Lars-Olof  Petersson  valdes  2020-10-20  E3 118  Hans  Svensson.

Vid septembermötet  med  fullmäktige  E) 94 entledigades  suppleanten  Robin  Berg

och till  ny suppleant  valdes  Lars Eriksson.

I E3 93 entledigades  lekmannarevisorssuppIeanten  Suzanne  Karlsson.  Till ny

lekmannarevisorssuppleant  valdes  på kommunfullmäktige  2020-11-24  Ulf  Fjeld.



ALVESTA KOMMUNFöRETAG  AB

Org.nr  556696-1602

Protokoll  från extra bolagsstämma  2020

2020-11-25

Stämman  beslutade  notera  de nya valen av kommunfullmäktige  och anrnäla ändringarna

till Bolagsverket.

E18 Beslut  om reviderad  bolagsordning

Alvesta  kommunfullmäktige  har 2020-09-29  E3 77 beslutat  om att  anta reviderad

bolagsordning  för  Kommunföretag.  Bolaget  har  att  på stämma  anta

bolagsordningen  och senare  anmäla  om ändringen  till  bolagsverket,

Stämman  beslutade  anta reviderad  bolagsordning  enligt  bilaga 1.

% 9 Fastställande av äzardirektiv
Alvesta  kommunfullmäktige  har  2020-09-29  E) 77 beslutat  om att  anta  reviderat

gemensamt  ägardirektiv  för  de av kommunen  helägda  aktiebolagen.  Bolaget  har

att  på stämma  fastställa  direktivet.

Stämman  beslutade  att  för  bolagets  del fastställa  ägardirektiv  för  Alvesta

kommuns  helägda  aktiebolag  enligt  bilaga  2.

E) IO Avslutnin

Då inga övriga  ärenden  förelåg  förklarade  ordföranden  bolagsstämman  avslutad.



Författningssamling
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Bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag  AB

Utgivare:  KommunIednings'förvaltningen,  kansliavdelningen

Antagen: KF F3 67/2018, reviderad E) 145/2018, reviderad EI 77/2020

Bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag  AB

% I  Bolagets  firma  och säte

Bolagets  firma  är Alvesta  Kommunföretag  AB och styrelsen  skall ha sitt  säte  i Alvesta  kommun  i

Kronobergs  län.

@2 Föremål  för  bolagets  verksamhet

Bolaget  har  till föremål  för  sin verksamhet  att  äga och förvalta  aktier  och andelari  kommunala  företag

inom  Alvesta  kommun.

@3 Ändamålet  med  bolagets  verksamhet

Bolagets  syfte  är att,  med iakttagande  av Iokaliseringsprincipen,  optimera  och samordna

verksamheterna  i de kommunala  företagen  inom  Alvesta  kommun.

Likvideras  bolaget  skall dess behållna  tillgångar  tillfalla  Alvesta  kommun.

i4 Fullmäktiges  rätt  att  ta  ställning

Bo!aget  skall bereda  kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun  möjlighet  att  ta ställning  innan  sådana

beslut  i verksamheten  som är av principiell  betydelse  eller  annars  av större  vikt  fattas.

% 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet  skall utgöra  lägst  100  000  kronor  och högst  400  000  kronor.

% 6 Antal  aktier

I bolaget  skall finnas  lägst  1000  och högst  4 000  aktier.

% 7 Styrelse

Styrelsen  skall bestå  av lägst  tre  och högst  elva ledamöter  samt  tre  till elva personliga  suppleanter.

Styrelsen  utses  av kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun  för  tiden  från  den årsstämma  som  följer

närmast  efter  det  val till kommunfullmäktige  förrättats  intill  slutet  av den årsstämma  som följer  efter

nästa  val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige  utser  också ordförande,  förste  vice ordförande

och andre  vice ordförande  i bolagets  styrelse.

@8 Revisorer

För granskning  av bolagets  årsredovisning  jämte  räkenskaper  samt  styrelsens  och verkställande

direktörens  förvaltning  utses  av bolagsstämman  en revisor  och en revisorssuppleant.

Revisorns  och suppleantens  uppdrag  gäller  intill  slutet  av den årsstämma  som hålls under  det  fjärde

räkenskapsåret  efter  revisorsvalet.
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i9 Lekmannarevisor

För  samma  mandatperiod  som  gäller  för  bolagets  styrelse  skall  kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun

utse  en lekmannarevisor  med  suppleant.

4 IO Kallelse  till  bolagsstämma

Ka!lelse  till  bolagsstämma  skall  ske genom  brev  med  e-post  till  aktieägarna  tidigast  fyra  veckor  och

senast  två  veckor  före  stämman.

% Il  Utomståendes  närvarorätt  vid bolagsstämma

Allmänheten  har  rätt  att  närvara  vid bolagsstämman.

% 12  Ärenden  på årsstämma

Stämman  skall  ske inom  sex månader  från  utgången  av räkenskapsår.

På årsstämma  skall  följande  ärenden  förekomma  till  behandling.

1.  Stämmans  öppnande;

2. Val av ordförande  vid stämman;

3.  Upprättande  och godkännande  av röstlängd;

4.  Val av en eller  två  justeringsmän;

5.  Godkännande  av dagordning;

6.  Prövning  av om  stämman  blivit  behörigen  sammankallad;

7.  Framläggande  av årsredovisningen  och revisionsberätteIsen,  koncernårsredovisningen  och

koncernrevisionsberätteIsen  samt  lekmannarevisorernas  granskningsrapport;

8.  Beslut  om  fastställelse

a. av resultat-  och balansräkningen  samt  koncernresultat-  och koncernbaIansräkningen

b. dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  enligt  den  fastställda

balansräkningen

c. ansvarsfrihet  för  styrelseledamöterna  och  verkställande  direktören;

9.  Fastställande  av arvoden  åt styrelsen,  revisorn  och lekmannarevisorerna  med  suppleanter;

10.  Val av revisor  och revisorssuppleant  iförekommande  fall;

11.  Anmälan  av styrelseledamöter,  styrelsesuppIeanter,  lekmannarevisorer  med  suppleanter

utsedda  av kommunfullmäktige  i förekommande  fall

12.  Annat  ärende  som  ankommer  på bolagsstämman  enligt  aktiebolagslagen  eller

bolagsordningen.

% 13  Räkenskapsår

vara  bolagets  räkenskapsår.

% 14  Hembud

Har  aktie  -  oavsett  fångets  art  -  övergått  till  ny ägare  skall  aktien  genast  av förvärvaren  hembjudas

aktieägarna  till  inlösen  genom  skriftlig  anmälan  hos bolagets  styrelse.  Åtkomsten  av aktien  skall  därvid

styrkas.  Anmälan  skall  även  innehålla  uppgift  om  villkoren  för  äganderättsövergången  och  den

ersättning  som  lämnats  för  aktien  samt  de villkor  som  förvärvaren  ställer  för  inlösen.

Bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag  AB
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När anmälan  gjorts  om akties  övergång  skall detta  genom  styrelsens  försorg  genast  antecknas  i

aktieboken  med uppgift  om dagen  för  anmälan.  Bolaget  skall lämna  en underrättelse  om hembudet  till

varje  lösningsberättigad  med känd postadress  med anmodan  till den,  som önskar  begagna

lösningsrätten,  att  skriftligen  framställa  lösningsanspråk  hos bolagets  styrelse  inom  två månader

räknat  från  anmälan  till styrelsen  om akties  övergång.  Erbjudande  om hembud  får  inte  utnyttjas  för  ett

mindre  antal  aktier  än erbjudandet  omfattar.

Anmälan  om lösningsrätt  skall genom  styrelsens  försorg  genast  antecknas  i aktieboken  med uppgift

om dagen  för  anrnälan.  Anmäler  sig flera  lösningsberättigade,  skall företrädesrätten  dem  emellan

bestämmas  genom  lottning,  verkställd  av notarius  publicus,  dock  att  om samtidigt  flera  aktier

hembjudits,  aktierna  först,  så långt  kan ske skall jämnt  fördelas  bland  dem  som framställt

lösningsanspråk.

Lösenbeloppet  skall utgöras,  där  fånget  är köp, av köpeskillingen  och i övrigt  motsvara  det  pris som

kan påräknas  vid försäljning  under  normala  förhållanden.  Lösenbeloppet  skall betalas  inom  en månad

från  den tidpunkt  då lösenbeloppet  blev  bestämt.

Kommer  förvärvaren  och den som begärt  att  få lösa in aktierna  inte  överens  i frågan  om inlösen,  skall

den som har  begärt  inlösen  inom  två månader  från  det  att  lösningsanspråket  framställdes  hos bolaget

väcka  talan  angående  hembudet.

När det  står  klart  att  lösningsrätten  inte  utnyttjats,  äger  den som gjort  hembudet  att  bli registrerad  för

aktien.

rätt  att  utöva  rösträtten  och därmed  sammanhängande

rättigheter  för  aktien.

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen  i Alvesta  kommun  äger  rätt  att  ta del av bolagets  handlingar  och räkenskaper  samt  i

övrigt  inspektera  bolaget  och dess verksamhet.  Detta  gäller  dock  endast  i mån hinder  ej möter  på

grund  av författningsreglerad  sekretess.

% 16  Ändring  av bolagsordning

Denna  bolagsordning  får  inte  ändras  utan  godkännande  av kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun.

Bolagsordning  för  Alvesta  Kommunföretag  AB
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Utgivare: KommunIedningsförvaItningen,  kommunIedningsstaben

Antagen:  KF E3 65/2018,  reviderad  KF E3 77/2020

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda

aktiebolag

1. Inledning

En viktig  del av kommunens  verksamhet  drivs  i aktiebolagsform.  Stora  ekonomiska  värden  är samlade  i

bolagen  och bolagens  ekonomiska  utveckling  har kommit  att  få en allt  större  betydelse  för

kommunens  totala  ekonomi.

För att  det  ska finnas  skäl för  kommunen  att  bedriva  bolagsverksamhet  krävs att  verksamheten

tillsammans  med övrig  kommunal  verksamhet,  direkt  eller  indirekt  skapar  nytta  för  kommunen  eller

medborgarna  och fallerinom  den kommunala  kompetensen.  Det är därför  naturligt  att

bolagsverksamheten  samordnas  med kommunens  övriga  verksamhet  så långt  det  är möjligt  och

lämpligt.  Härigenom  åstadkoms  ett  effektivt  resursutnyttjande,  Bolagen  omfattas  av kommunens

vision  och arbete  för  hållbar  utveckling.

Ur demokratisynpunkt  är det  viktigt  att  såväl ägaren  som allmänheten  kan få information  om hur  den

kommunala  bolagsverksamheten  bedrivs.  Medborgarna  ska känna  förtroende  för  att  styrningen  av

kommunens  bolag  sker  ändamålsenligt  och effektivt.  Sådan styrning  förutsätter  en aktiv  och

innehållsrik  kommunikation  mellan  kommunen  och bolagen.

1.1  Syftet  med  Ägardirektivet
Detta  ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  bolag  ("Ägardirektivet")  ska tillsammans  med övriga

styrdokument  vara ett  verktyg  för  kommunens  (genom  Alvesta  Kommunföretag  AB ("Moderbolaget"))

styrning  enligt  ägarens  uppfattning  av de helägda  bolagen.  Ägardirektivet  ska stimulera  till

kommunikation  mellan  ägaren  och bolagets  ledningar.

Ägardirektivet  ska även tydliggöra  rollfördelningen  mellan  kommunen,  moderbolaget  samt  stämman,

styrelsen,  ledningen,  revisorerna  och lekmannarevisorn  i respektive  bolag.

Därutöver  anger  Ägardirektivet  de lagliga  förutsättningarna  för  att  driva  kommunal  verksamhet  i

bolagsform.

2. Lagliga  förutsättningar

I 3 kap 1l  E3 kommunallagen  anges  förutsättningarna  för  att  överlämna  kommunala  angelägenheter  till

ett  aktiebolag.  Bestämmelsen  innebär  att  den  verksamhet  som överlämnas  till bolaget  ska falla  inom

den kommunala  kompetensen  och att  risken  för  kompetensöverskridande  ska vara liten.

Ägardirektiv  för  Alvesta kommuns  helägda aktiebolag
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Av 10  kap 3 E3 kommunallagen  följer  särskilda  krav när kommunen  väljer  att  bedriva  verksamhet  i ett

helägt  aktiebolag.  Bestämmelserna  innebär  att  fullmäktige  skall:

1.  Fastställa  det  kommunala  ändamålet  med verksamheten

2. Se till att  det  fastställda  kommunala  ändamålet  och de kommunala  befogenheterna  som utgör

ram förverksamheten  angesi  bolagsordningen,

3. Utse  samtliga  styrelseledamöter,

4. SetiIIattdetangesiboIagsordningenattfulImäktigefårtastäIIningtiIIsådanabesIuti

verksamheten  som är av principiell  beskaffenhet  eller  annars  av större  vikt  innan  de fattas,

5. Utse  minst  en lekmannarevisor,  och

6. Se till  att  bolaget  ger  allmänheten  insyn i den verksamhet  som genom  avtal  lämnas  över  till

privata  utförare.

Kommunstyrelsen  har enligt  6 kap 1 E3 och 9-10  j5  kommunallagen  uppsiktsplikt  över  de kommunala

bolagen.  Se vidare  under  punkt  5.2.2  nedan.

3. En aktiv  ägarroll

Att  vara aktiv  ägare  innebär  bland  annat  att  löpande  utvärdera  verksamheten  och verksam-

hetsformen,  bo1agets  strategier  och mål, hur  dessa passari  kommunens  övriga  verksamhet  samt  hur

bolagsverksamheten  sköts  av respektive  styrelse  och företagsledning.  Även  ägarens  risker  med

verksamheten  ska utvärderas.

Ett effektivt  sätt  för  ägaren  att  styra  sina bolag  är genom  bolagskoncern.  Med  koncern  avses en grupp

av bolag  som har  ägarsamband  och som ägs av ett  överordnat  moderbolag.  I en koncern  kan ingå flera

underkoncerner.

3.1 Koncernbildning
Alvesta  kommun  har  valt  att  organisera  de helägda  aktiebolagen  i en aktiebolagsrättslig  koncern  med

moderbolag,  dotterbolag  och dotterdotterbolag.  Alvesta  Kommunföretag  AB utgör  Moderbolag.

Genom  Moderbolaget  avser  ägaren  Alvesta  kommun  att  åstadkomma  en professionell  och aktiv

ägarstyrning  i samverkan  med övriga  bolag  i koncernen.  Dessutom  skapas  förutsättningar  för  att  samla

bolagsfrågori  ett  tydligt  forum,  där  Moderbolagets  styrelse  har  en given  roll.

3.2 Bolagskoncernens  omfattning
Alvesta  kommuns  bolagskoncern  omfattar  de bolag  som framgår  av Bilaga 1.

Moderbolag

Alvesta  Kommunföretag  AB är moderbolag  i bolagskoncernen.  Bolaget  ägs direkt  av Alvesta  kommun

till 100  %.

Dotterbolag  och Dotterdotterbolag

Alvesta  Kommunföretag  AB äger  100  % av de bolag  som i Bilaga 1 illustreras  i ledet  närmast  under

Alvesta  Kommunföretag  AB. Dessa bolag  utgör  "Dotterbolag"  i bolagskoncernen.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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De av Dotterbolagen  i sin tur  till 100  % ägda bolagen,  som illustreras  i ledet  närmast  under

Dotterbolagen,  utgör  "Dotterdotterbolag"  i bolagskoncernen.

Koncernstyrelse

Styrelsen  i Alvesta  Kommunföretag  AB utgör  koncernstyrelse  och består  av ledamöter  och  suppleanter

från  kommunstyrelsen.

4. Förutsättningar  för  styrning

Alvesta  Kommunföretag  AB ska styra  sina bolag  dels  formellt  genom  styrdokument,  dels genom  dialog

och annan  kommunikation.

Följande  utgångspunkter  gäller  för  att  utveckla  en aktiv  ägarstyrning  i samarbete  med bolagen:

1. Bättre verksamhetssamordning av den totala kommunala organisationen  (nämnder/bolag).

2. Metoder  för  modern  styrning  och ledning  med koncern-  och helhetsperspektiv.

3. RiktIinjerförmåIstyrningfaststälIdaavkommunfuIIrnäktige.

4. GemensamkuIturfördentotaIakommunalaorganisationen.

5. Fortlöpande  utveckling  av nya och passande  former  för  bolags-  och koncernfrågor.

6. Kostnadseffektivitet  bland  annat  genom  att  tillämpa  skatteIagstiftningens  regler  för

resultatutjämning  och koncernbidrag.

Alvesta  kommuns  bolag  ska bedriva  sin verksamhet  i enlighet  med aktiebolagslagen  och med

iakttagande  av de styrdokument  enligt  nedan  som kommunfullmäktige  utfärdar  och respektive  bolags

bolagsstämma  fastställer.

4.1  Styrdokument

Bolagen  inom  koncernen  Alvesta  Kommunföretag  AB drivs  med hjälp  av ett  antal  styrdokument,  vilka

beskrivs  nedan.  För samtliga  bolag  i koncernen  gäller  detta  Ägardirektiv  som innehåller  gemensamma

regler  och principer  för  styrningen  av bolagen.  För respektive  bolag  finns  därutöver  en bolagsordning,

vars innehåll  är reglerat  ilag,  samt  ett  specifikt  ägardirektiv.

4.1.1  Bolagsordningen

Bolagsordningen  är det  grundläggande  dokumentet  i varje  aktiebolag  och utgör  bindande  direktiv  för

bolagets  förvaltande  organ  och för  revisorerna.  Vad bolagsordningen  ska innehålla  är reglerat  i

aktiebolagslagen.  Det specifika  med kommunala  bolag  är att  bolagsordningen  därutöver  ska innehålla

vissa föreskrifter  som anges  i kommunallagen  (se punkt  2 ovan).  Detta  medför  att  föremålet  och

ändamålet  med bolagets  verksamhet  ska fastställas  med iakttagande  av de kommunala  befogenheter

som utgör  ram för  verksamheten  i fråga  (se punkt  1l  nedan).

Bolagsordningen  ska tillsammans  med det  specifika  ägardirektivet  för  respektive  bolag  ge underlag  för

att  bolagets  verksamhet  ska kunna  ha en affärsmässig  inriktning  inom  ramen  för  de för  bolaget

gällande  kommunalrättsliga  principerna.

Bolagsordningen  ska inte  belastas  med annat  än bestämmelser  av konstitutionell  natur  och bestående

karaktär.

Bolagsordningen  ska godkännas  av kommunfullmäktige  och fastställas  av bolagsstämman.
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4.1.2  Det  specifika  ägardirektivet

I det  specifika  ägardirektivet  avser  ägaren  dels att  tydliggöra  bolagsordningens  beskrivning  av

föremålet  för  bolagets  verksamhet  och dels utveckla  hur  ändamålet  med verksamheten  ska uppnås.

Det gäller  både  verksamhets-,  affärs-  och ekonomiska  mål.

För alla bolagen  i koncernen  gäller  att  de enskilt  och gemensamt  ska medverka  till att  utveckla  Alvesta

till  en attraktiv  ort  att  bo, ieva och verka  i.

Bolagen  förutsätts  följa  kommunens  övergripande  mål.

Kommunstyrelsen  utfärdar  specifika  ägardirektiv  för  Moderbolaget  och Moderbolaget  för

Dotterbolagen  inklusive  DotterdotterboIagen.  Ägardirektiven  utformas  i samråd  mellan  Moderbolaget

och kommunstyrelsen.

Ägardirektivet  ska fastställas  av bolagsstämman  i respektive  bolag.  Direktivet  är därefter  juridiskt

bindande  för  bolaget  så länge  direktivet  inte  ståri  strid  mot  tvingande  regleri  aktiebolagslagen  eller

annan  lag som bolaget  har  att  följa.  Ägardirektiv  kräver  ingen  registrering  och kan snabbt  ändras  vid

behov.

4.1.3  Ägardirektivet

Utöver  bolagsordningar  och specifika  ägardirektiv  utfärdar  kommunfullmäktige  detta  Ägardirektiv  för

Alvesta  kommuns  helägda  bolag.  Ägardirektivet  gäller  för  samtliga  bolag  i bolagskoncernen  och

avsikten  är att  direktivet  ska gälla över  tid.

Ägardirektivet  ska fastställas  av bolagsstämman  i respektive  bolag  och blir  därefter  juridiskt  bindande

för  bolaget.

4.1.4  Övriga  styrdokument

Där det  är tillämpligt  ska bolagen  i övrigt  följa  av kommunfullrnäktige  och kommunstyrelsen  från  tid till

annan  utfärdade  koncernmål,  lagstadgade  planer,  riktlinjer,  direktiv  och övriga  styrdokument,  under

förutsättning  att  dessa inte  strider  mot  bolagsordningen,  ägardirektiven,  tvingande  lag eller  annan

författning.

4.2  Ägardialog
Utöver  ovan nämnda  formella  styrdokument  ska ägaren  utöva  styrning  i form  av samråd  och

kommunikation  med bolagen.  Ägaren  representeras  i detta  avseende  av Moderbolaget,  som ska ha

återkommande  kommunikation  med respektive  Dotterbolag.  Vid sådan kommunikation  ska behandlas

frågor  om bland  annat  bolagets  mål, strategier,  affärs-  och verksamhetsplaner,  uppföljning  av

verksamheten  (innefattande  bland  annat  ekonomisk  uppföljning  och omvärlds  och branschanalys)

samt  avstämning  och eventuell  korrigering  av styrdokument.
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5. Rollfördelningen  mellan  kommunen,

bolagen  och  de olika  bolagsorganen

Kommunfullmäktige  avgör  hur  ägarfrågorna  ska fördelas  mellan  fullmäktige,  kommunstyrelsen  och

Moderbolaget  och fastställer  denna  fördelning  i reglemente  för  kommunstyrelsen  respektive

ägardirektiv  för  Moderbolaget.

5.1  Kommunfullmäktiges  roll
Kommunfullrnäktige  ska ha helhetsperspektiv  på den totala  kommunala  organisationen.  Fullmäktige

ska klargöra  de strategiska  målen  för  och inriktningen  på bolagens  verksamheter  genom

verksamhetsrnässiga  och ekonomiska  ägardirektiv,  vilka  ska fastställas  av respektive  bolags

bolagsstämma.  Fullmäktige  ska ha en öppen  kommunikation  med bolagen  genom  att  de ges möjlighet

att redogöra  för  sina respektive  verksamheter.  Detta  sker  i samband  med årsredovisningen  och vid för

varje  bolag  särskilda  informationstiIlfäIlen.

5.1.1  Kommunfullmäktiges  ställningstagande

Som framgår  av punkt  2 ovan ställer  kommunallagen  krav på att  fullmäktige  ska få ta ställning  innan

bolaget  fattar  sådana  beslut  i verksamheten  som är av principiell  beskaffenhet  eller  annars  av större

vikt.  Hit hör:

1.  Större  strategiska  investeringar

2. ÅtgärdersominnebärnyinriktningelIerstartavverksamhetinomnyttaffärs-eIlerverk-

samhetsområde  för  bolaget.

3. Större  förvärv  eller  försäljning  av fastigheter,  om inte  annat  föreskrivs  i bolagets  specifika

ägardirektiv.  Beloppsgränser  för  hantering  av moderbolag  respektive  kommunfullmäktige

framgår  av de specifika  ägardirektiven.

4. Eventuella  övriga  frågor  som ska underställas  kommunfullmäktige  för  ställningstagande  anges

i det  specifika  ägardirektivet  för  respektive  bolag.

5.1.2  Kommunfullmäktiges  godkännande

Bolaget  ska inhämta  kommunfullmäktiges  godkännande  innan  någon  av följande  åtgärder  beslutas:

1.  Ändring  av bolagsordningen.

2. BildandeeIIerförvärvavdotterboIagsamtförsäIjningeIlerawecklingavdotterboIag,ominte

annat  föreskrivs  i det  specifika  ägardirektivet.

3. Förvärv  av aktier  eller  andelari  annat  företag,  om fullmäktiges  godkännande  är befogat  med

hänsyn  till andeIsförhåIIandena,  verksamhetens  art  eller  omständigheterna  i övrigt  och annat

inte  föreskrivs  i bolagets  specifika  ägardirektiv.

4. Överlåtelse  av aktier  och andelar  till betydande  värde  i annat  företag.

5. Deltagande  i emission,  lämnande  av ägartillskott  eller  nedskrivning  av aktiekapitalet,  allt  till

betydande  värde,  i företag  som inte  är helägt  dotterbolag.

6. Kapitaltillskott  till Moderbolaget.

Med  affärstransaktioner  av betydande  värde  enligt  ovan  avses sådana  åtgärder  som med hänsyn  till

arten  och omfattningen  av bolagets  verksamhet  är av osedvanlig  beskaffenhet  eller  av stor  betydelse.

Vad som omfattas  av punkterna  ovan  ska bedömas  av Moderbolaget.  Bolaget  ska därför  innan  någon

av de uppräknade  åtgärderna  vidtas  rapportera  åtgärden  till Moderbolaget  enligt  av Moderbolaget

fastställd  mall,
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5.1.3  Övriga  frågor  som  ankommer  på kommunfullmäktige

Det ankommer  på kommunfullmäktige  att:

1.  Utfärda  gemensamt  Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  bolag.

2. Välja  styrelse  och lekmannarevisor  i de helägda  bolagen.

3. Årligen  när  kommunen  faststälier  sin budget  fastställa  koncernmål.

4. FastställagrunderförarvodetilIstyrelserepresentanterochIekmannarevisor.

5. Ta ställning  till  fråga  om ansvarsfrihet  för  styrelseledamot  och VD i de fall revisorerna  inte  har

föreslagit  ansvarsfrihet  och i de fall lekmannarevisorn  har riktat  anmärkning  mot

styrelseledamots  eller  VD:s agerande.

5.2  Kommunstyrelsens  roll

5.2.1  Styrning

Kommunstyrelsen  utövar  ägarrollen  i bolagskoncernen  genom  att  fortlöpande  ha uppsikt  i bolagen,

främst  vad gäller  ändamål,  ekonomi  och efterlevnad  av uppställda  direktiv  men också i avseende  på

övriga  förhållanden  av betydelse  för  kommunen.  Styrelsen  utfärdar  även det  specifika  ägardirektivet

för  Moderbolaget.

5.2.2  Uppsiktsplikt

Oavsett  vem  som utövar  ägarrollen  har  kommunstyrelsen  lagstadgad  uppsiktsplikt  över  bolagen  enligt

6 kap 1 g och 9-10  G9 kommunallagen.

Det innebär  att  kommunstyrelsen  ska ha fortlöpande  uppsikt  över  verksamheten  i de bolag  som

kommunen  äger  helt  eller  delvis.  Uppsiktsplikten  gäller  främst  bolagens  ekonomi  och hur  bolagen

lever  upp  till de av fullrnäktige  fastställda  styrdokumenten,  som gäller  för  respektive  bolag.

Uppsiktsplikten  avser  även övriga  förhållanden  av betydelse  för  kommunen.

Kommunstyrelsen  ska i årliga  beslut  ta ställning  till om den verksamhet  som bedrivits  av bolaget  under

föregående  kalenderår  har  utförts  inom  ramen  för  de kommunala  befogenheterna  och om

verksamheten  har  varit  förenlig  med det  av kommunfullmäktige  fastställda  ändamålet  med bolagets

verksamhet.  Kommunstyrelsens  beslut  ska lämnas  över  till  fullmäktige  samtidigt  med årsredovisningen

för  samma  kalenderår.

Kommunstyrelsen  kan föreslå  eller  vidta  åtgärder,  om bolagets  verksamhet  inte  varit  förenlig  med det

fastställda  ändamålet  eller  inte  förenlig  med tillämpliga  kommunala  befogenheter.

Kommunstyrelsen  har rätt  att  utan  hinder  av sekretess  ta del av bolagens  handlingar  och räkenskaper  i

den utsträckning  det  behövs  för  att  kommunstyrelsen  ska kunna  utöva  sin uppsiktsplikt  över  bolagen.

Kommunstyrelsen  har även i övrigt  rätt  att  inspektera  bolagen  och deras  verksamheter.

5 3 Moderbo  aget

Moderbolaget  ska:

1.  Svara för  löpande  dialogmöten  med Dotterbolagen.  Detta  sker  genom  möten  mellan  sty-

relseledamöter och tjänstemän i Moderbola@et  och Dotterbolagen. (Moderbolaget ska
redovisa  en plan för  nämnda  möten).

2. Svara för  beredning  dels av det  gemensamma  Ägardirektivet  och dels av bolagsordningarna

och de specifika  ägardirektiven  för  respektive  bolag.

3. Svara för  beredning  och samordning  av bolagskoncernens  ekonomiska  rapportering  till

kommunstyrelsen  och kommunfullmäktige.

6
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4.  Svara för  beredning  och samordning  av frågor  där  kommunfullmäktige  ska få ta ställning  innan

beslut  fattas  eller  som kräver  kommunfullmäktiges  godkännande.

5. SvaraförsammanstäIlningavmateriaIsomkommunstyreIsenefterfrågarförsinlagstadgade

uppsiktsplikt  över  bolagen.

6 , Vid behov  löpande  öka eller  minska  kommunfullmäktiges  förväntade  krav på

utdeIning/koncernbidrag  till/från respektive  Dotterbolag.

7 . TilIämpaprinciperförkoncernbidragochägartiIlskottenligtbilaga3.

8 , Vid behov  besluta  om resultatutjämning  inom  bolagskoncernen.

9 . Besluta  om emission  i Dotterbolagen  och Dotterdotterbolagen  inom  ramen  för  gällande

bolagsordning.

10 . Se till att  vid behov  Dotterbolagen  marknadsvärderas.

11 . Upprätta  tidsplan  för  Dotterbolagens  rapportering  till Moderbolaget.

Dotterbolagen  ska fortlöpande  hålla Moderbolaget  väl informerat  om sina respektive  verksamheter.

Dotterbolagen  ska till Moderbolaget  överlämna  styrelseprotokoll.  Det ska ske snarast  efter  justering  av

protokollet,

5.4  Bolagsstämman

Bolagsstämman  är bolagets  högsta  beslutande  organ.  Det är här ägaren  utövar  sitt  i aktiebolagslagen

lagstadgade  inflytande.  Bolagsstämman  är även ett  forum  för  bolagets  ägare  att  utöva  formell

ägarstyrning.  Stämman  bör  ses som ett  led i kommunikationen  mellan  ägare  och bolag.

Ordinarie  bolagsstämma  (årsstämman)  ska fastställa  årsredovisningen  (och i förekommande  fall

koncernårsredovisningen)  och besluta  om hur  bolagets  vinst  eller  förlust  ska disponeras.  Årsstämman

ska även besluta  om ansvarsfrihet  för  styrelsen  och verkställande  direktören  i de fall revisorerna  har

tillstyrkt  ansvarsfrihet  och lekmannarevisorn  inte  har riktat  anrnärkning  mot  någon  styrelseledamots

eller VD:s agerande. Årsstämman ska vidare vart fjärde år vä5a revisor i bolaget samt fastställa
arvoden  åt styrelsen,  revisorn  och lekmannarevisorn.

Till bolagsstämma  i respektive  bolag  ska kallelse  ske på sätt  som framgår  av bolagsordningen.  Kallelsen

till stämma  i Moderbolaget  ska tillställas  kommunstyrelsen  och ägarens  ombud  vid stämman.  Kallelsen

till stämma  i Dotterbolag  och Dotterdotterbolag  ska tillställas  respektive  ägarbolag  och av ägaren

utsett  stämmoombud  samt  kommunstyrelsen.  Kallelsen  ska därutöver  tillställas  samtliga

styrelseledamöter,  revisorer  och lekmannarevisori  respektive  bolag.  Kallelsen  ska innehålla  relevant

information  om de ärenden  som ska behandlas  av stämman.

Vid bolagsstämma  företräds  ägaren  av ombud.  Till justerare  vid stämman  ska utses  någon  som har

rösträtt  på stämman.

Protokoll  från  bolagsstämma  ska tillställas  aktieägare,  styreIserepresentanter,  revisorer  och

lekmannarevisor.

Bolagsstämma  kan genomföras  som stämmosammanträde  eller  som stämma  per  capsulam

(skrivbordsstämma).  Även  i sistnämnt  fall ska protokoll  från  stämman  upprättas  och distribueras  enligt

ovan.
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5.4.1  Stämmoombud

Kommunfullmäktige  delegerar  till kommunstyrelsen  att  årligen  utse ombud  till stämma  med

moderbolaget  och till moderbolaget  att  utse  ombud  till stämmor  med dotterbolagen.  Till ombuden

utfärdas  instruktion  för  hur  ombuden  ska rösta  på stämman.  Även  när  stämman  genomförs  per

capsulam  ("pappersstämma")  ska ägarens  ombud  förses  med instruktion  på sätt  som beskrivits  ovan.

5.5  Bolagsstyrelsen

Bolagets  styrelse  ansvarar  enligt  aktiebolagslagen  för  organisationen  och förvaltningen  av bolagets

angelägenheter.

5.5.1  Styrelsens  uppdrag

Till skillnad  från  det  kommunala  förtroendeuppdraget,  som bygger  på samhällsplikt,  är ledamotskapet

i en bolagsstyrelse  ett  sysslomannauppdrag  i vilket  ledamoten  civilrättsligt  åtar  sig att  fullgöra  ett

förvaItningsuppdrag.  Styrelseledamoten  förbinder  sig således  att  verka  för  bolagets  bästa i enlighet

med vad som kommer  till uttryck  i bolagsordning  och ägardirektiv.  Utrymme  för  politisk  aktivitet  i strid

mot  vad fullmäktige  avsett  beträffande  bolagets  verksamhet  finns  därförinte.

Styrelsens  huvudsakliga  uppgifter  är att:

1.  Medverka  till att  ägarens  koncernmål,  som de kommer  till uttryck  i ägardirektiv  uppfylls.

2. Fastställa  strategin  för  och inriktningen  på bolagets  verksamhet  vilket  uttrycks  i bolagets

affärsplan  och budget.

3. Ha helhetssyn  och koncernperspektiv  för  uppdraget.

4. Efter  samråd  med Moderbolaget  tillsätta  och avsätta  VD.

5. Säkerställa  att  bolaget  har  en effektiv  ledning.

6. Besluta  om firmateckning.

7. Se till att  via Moderbolaget  underställa  kommunfullmäktige  de frågor  som enligt  detta

Ägardirektiv  är föremål  för  fullmäktiges  godkännande  respektive  ställningstagande.

8. Se till  att  aktieägaren  och omvärlden  informeras  om bolagets  utveckling  och ekonomiska

situation.

9. Se till  att  redovisningen  av bolagets  ekonomi  håller  hög kvalitet  och att  bolaget  följer  de regler

som gäller  för  dess verksamhet.  Styrelsen  ska för  ändamålet  årligen  upprätta  en plan för

internkontroll.

10. Fortlöpande fö5a upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens ändamål  med
verksamheten.

11. Kontinuerligt  göra  omvärlds-  och riskanalys  och se till att  bolagets  riskexponering  är väl

awägd.

12. Lämna  rapport  till Moderbolaget  om internkontrollarbetet  enligt  av Moderbolaget  fastställd

tidsplan  och mål.

insatser.

14. Årligen  utvärdera  styrelsens  eget  arbete  (bland  annat  kompetens,  arbetsformer,  organisation,

arbetsfördelning)  och se till  att  brister  åtgärdas.

15. Årligen  utfärda  arbetsordning  för  styrelsens  arbete  inklusive  rapporteringsinstruktion  av-

seende  verksamhet  och ekonomi.

16. Utfärda  instruktion  för  VD:s arbete.

17. Utfärda  instruktion  för  delegation,  attest  och utanordning.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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18. IårsredovisningenuttaIasighuruvidaboIagetsverksamhetunderföregåendeårbedrivitsi

enlighet  med för  bolaget  gällande  bolagsordning  och ägardirektiv  samt  lämna  rapport  i frågan

till Moderbolaget.

19. Årligen  ta ställning  till hur  större  investeringsprojekt  och byggnads-  och anläggningsent-

reprenader  ska hanteras  samt  utfärda  instruktion  för  genomförande  och rapportering  av

nämnda  projekt  och entreprenader.

På begäran  ska styrelsen  tillsammans  med verkställande  direktörvid  sammanträde  med

kommunfullmäktige  informera  om bolagets  verksamhet.

5.5.2  Val  av  styrelse

Styrelseledamöter  väljs av kommunfullrnäktige  för  tiden  från  den första  ordinarie  bolagsstämman  som

hålls efter  att  val till kommunfullmäktige  har  förrättats  intill  slutet  av motsvarande  bolagsstämma  fyra

år senare.  Valet  av styrelse  ska anmälas  på bolagsstämman.

Mot  bakgrund  av bolagsstyrelsens  rättsliga  funktion  ska bolagsstyrelser  bemannas  med beaktande  av

kompetens  när  det  gäller  företagsförvaltning  och branscherfarenhet.

Styrelseledamot  ska ha den kunskap  om bolagets  verksamhet,  marknad  och omvärldsförutsättningar  i

övrigt  som erfordras  för  att  kunna  göra i förhållande  till företagsledningen  självständiga  bedömningar

av bolagets  angelägenheter  och konstruktivt  bidra  till att  fullgöra  styrelsens  uppgifter.

Som huvudregel  gäller  att  bolagens  styrelser  ska bestå  av lägst  tre  och högst  elva ledamöter.

DotterdotterboIagens  styrelser  ska bestå av representanter  från  respektive  moderbolag.

5.5.2.1  0rdförandens  särskilda  uppgifter

Följande  uppgifter  åligger  styrelseordföranden  särskilt:

1.  Organisera  och leda styrelsens  arbete.

2. Se till att  styrelsen  fortlöpande  uppdaterar  och fördjupar  sina kunskaper  om bolaget  och dess

verksamhet  och får  den utbildning  som krävs  för  att  styrelsearbetet  ska kunna  bedrivas

effektivt.

Upprätthålla  kontakt  och kommunikation  med bolagets  ägare.

Ha fortlöpande  kontakt  med VD.

Se till att  styrelsen  får  tillfredstäilande  information  och beslutsunderlag.

Kontrollera  att  styrelsens  beslut  verkställs.

Se till att  styrelsen  årligen  utvärderar  sitt  och VD:s arbete.

Efter  samråd  med VD fastställa  förslag  till dagordning  för  styreIsesammanträdet.

Se till att  nya styreIserepresentanter  får  information  om aktuella  frågor  av betydelse  'för

bolaget,  utöver  vad som anges i punkt  5.5.10  nedan.

5.5.2.2  Arbetstagarrepresentanter

Arbetstagarna  i ett  aktiebolag  med minst  25 anställda  har rätt  att  utse styrelseledamöter  och

suppleanter  i bolagets  styrelse  enligt  lagen (1987:1245)  om styreIserepresentation  för  de

privatanställda.  Principen  i Alvesta  kommuns  bolagskoncern  ska dock  vara att  bolagen  ska avtala  med

-  a -  -  --  -  -  0  -  a -  a O  -  a a a -  -  -  a -  a a -  a a a -  -  a a a -  -  - -  -  -  -  -  a -  a -  --  -  a -  r  a -  -  -  a a -  -  a a -  -  a -  -  a a a a a -  a a -  -  - -  -  - -  -  a --/  7 'a -  ' "  "  ' (

framställa  yrkanden  på styreIsesammanträdena  men som inte  har rösträtt  men har rätt  att  få sin

mening  antecknad  till protokollet.  Sådant  avtal  ska även innehålla  bestämmelser  om att

arbetstagarrepresentanterna  ska iaktta  samma  sekretess  som gäller  för  styrelsen.
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5.5.3  Kallelse  till  styrelsesammanträde

På uppdrag  av styrelsens  ordförande  ska ledamöterna  kallas  till styrelsesammanträde  senast  sju dagar

i förväg.  Till kallelsen  ska bifogas  dagordning  och de handlingar  som hör  till respektive  ärende  som ska

behandlas.  Av dagordningen  ska framgå  vilka  ärenden  som är beslutsärenden  respektive

informationsärenden.  Kallelsen  och övriga  handlingar  ska i största  möjiga  utsträckning  distribueras

digitalt.

5.5.4  Närvaro  på styrelsesammanträde

Vid styrelsens  sammanträden  får  endast  styrelseledamöter,  verkställande  direktören,  styrelsens

sekreterare  och andra  personer  som styrelsen  beslutar  ska ha närvarorätt  delta.

s.s.s  Protokoll  från  styrelsesammanträde

Från styreIsesammanträdet  ska föras  protokoll,  som tydligt  anger  vilka  ärenden  som behandlats,  vilket

beslutsunderlag  som funnits  för  respektive  ärende  samt  innebörden  av de beslut  som fattats.  Av

protokollet  ska framgå  såväl närvarande  som frånvarande  ledamöter.

Ett färdigt  protokoll  ska sändas  till ledamöterna  senast  två veckor  efter  sammanträdet.  För de styrelser

som använder  digital  utrustning  räcker  det  att  protokoll  publiceras  digitalt.

5.5.6  Styrelsearvoden

De i Alvesta  kommun  vid varje  tid gällande  bestämmelserna  om ersättning  till förtroendevalda  ska äga

motsvarande  tillämpning  på styrelseledamöterna  och lekmannarevisorn  i bolagen.  Ersättningarnas

storlekfastställs  av kommunfullrnäktige.

5.5.7  Utbildning

Moderbolaget  har ansvar  för  att  arrangera  styreIseutbildningar  enligt  följande:

1.  Löpande  översiktlig  utbildning  av nyvalda  styrelseledamöter  och lekmannarevisorer.

2. Särskild  till ordförandena  riktad  utbildning.

3. Grundlig  utbildning  för  samtliga  styrelseledamöter  och lekmannarevisorer  när ny

mandatperiod  börjar  efter  kommunfullmäktiges  val av ledamöterna  och revisorerna.

4. Särskild  till bolagssekreterarna  riktad  utbildning.

s.s.s  Utvärdering  av  styrelse  och  VD

Ordföranden  tar  initiativet  till utvärdering  av styrelse  och VD. Utvärderingen  kan ske i form  av

exempelvis  checklista,  enkät  och/eller  intervju.  Utvärderingen  kan även ske med bistånd  av extern

konsult.

s.s.g  Attest-  och  utanordningsinstruktion  med  mera

Bolagets  styrelse  ska fastställa  en särskild  instruktion,  anpassad  till bolagets  verksamhet,  för  hur

bolagets  ekonomiska  transaktioner  ska attesteras  och utanordnas.  Av instruktionen  ska framgå  att

ingen  får  attestera  egna kostnader  och utlägg.

5.5.10 Överföring  av  information  till ny styrelse

Genom  att  bolaget  iakttar  vad som anges  i detta  Ägardirektiv  om upprättande  av styrelseprotokoll  och

övrig  dokumentation  rörande  bolaget  ska nyvalda  styrelseledamöterna  få erForderlig  information  om

bolagets  verksamhet.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag

lÅ'77-!

lO

61 A
i ' dr y  a i)
'/.iPjl.t



Alvesta Författningssamlin@

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag

5.6  Verkställande  direktör

Bolagets  styrelse  tillsätter  och entledigar  verkställande  direktör  efter  samråd  med Moderbolaget.

Verkställande  direktören  är syssloman  i förhållande  till  bolaget  och  ska på bästa  sätt  tillvarata

bolagets  intresse.  Det  innebär  att  verkställande  direktören  ska verka  för  att  kommunens

ändamål  med  verksamheten  så som de kommer  till uttryck  i bolagsordningen,  ägardirektiv  och sty-

relsebeslut  förverkligas.  Verkställande  direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt  styrelsens

riktlinjer  och anvisningar  samt  se till att  bolagets  bokföring  och medelsförvaltning  sköts  på ett

betryggande  sätt.  Verkställande  direktören  ansvarar  för  att  förse  styrelsen  med den information  om

bolaget  och dess verksamhet  samt  det  underlag  i övrigt  styrelsen  behöver  för  sitt  arbete.

Verkställande  direktören  ska arbeta  enligt  den VD-instruktion  som styrelsen  fastställer.  Av in-

struktionen  ska verkställande  direktörens  beslutsbefogenheter  framgå.

Verkställande  direktören  tecknar  alltid  firman  ensam  vad beträffar  löpande  förvaItningsåtgärder.

Det som sagts om verkställande  direktör  gäller  för  vice  verkställande  direktör  när  en sådan  tjänstgör.

5.7  Bolagets  revisorer

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman  utse auktoriserad/godkänd  revisor  eller  ett  registrerat

revisionsbolag  för  granskning  av bolagets  räkenskaper  samt  styrelsens  och verkställande  direktörens

förvaltning.  För att  åstadkomma  samordning  inom  bolagskoncernen  har  kommunrevisionen  i uppdrag

att  upphandla  revisor/revisionsboIag.

5.8  Lekmannarevisorer

För samma  tid som för  styrelsens  ska kommunfullmäktige  utse  en lekmannarevisor  i respektive

kommunägda  bolag.  Valet  ska därefter  anmälas  på bolagsstämman.

Lekmannarevisorerna  har  till uppgift  att  granska  dels om bolagets  verksamhet  sköts  på ett

ändamålsenligt  och från  ekonomisk  synpunkt  tillfredställande  sätt  gentemot  ägarens  beslut  och

direktiv  och dels om den interna  kontrollen  är tillräcklig.

6. Modell  för  uppföljning

Den ekonomiska  rapporteringen  och uppföljningen  rörande  bolageniAlvesta  kommuns  bolagskoncern

ska följa  den årsplan  som fastställs  av kommunfullmäktige.  Baserat  på årsplanen  fastställer

Moderbolaget  årligen  en detaljerad  tidsplan  för  rapporteringen.

6.1  Budgeten

Årsplanen  inleds  med att  Moderbolaget  tillställer  bolagen  i koncernen  de av kommunfullmäktige

fastställda  koncernmålen.

Årligen  genomförs  senast  i april  möten  mellan  Moderbolaget  och respektive  bolag  inom  bolagskon-

cernen  för  genomgång  av förutsättningar  och planer  för  det  kommande  åren.  Moderbolaget  ansvarar

för  kallelse  och agenda  till mötena,  som utgör  en del av budgetprocessen.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag
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Bolagen  ska årligen  i samband  med  den årliga  budgetprocessen  redovisa  förslag  till  affärsplan

som omfattar  investeringar,  försäljningar,  lånebehov  och amorteringar  som sträcker  sig över

minst  en treårsperiod.

Respektive  dotterbolag  fastställer  sina budgetar  under  november  -  december  och dessa läggs till

grund  för  kommunfullmäktiges  beslut  att  fastställa  borgensramar  för  bolagen  i november-december.

6.2  Rapportering  och uppföljning  under  året
Som princip  ska varje bolag fortlöpande  hålla Moderbolaget  väl informerat  om sin verksamhet.

Bolagen ska dessutom  underrätta  Moderbolaget  så snart  betydande  awikelser  från planer  och

budgetar  föreligger.  Vid negativa  ekonomiska  awikelser  ska redovisas  vilka åtgärder  som har vidtagits
eller  planeras  att  vidtas.

Bolagen ska rapportera  till Moderbolaget  enligt  av Moderbolaget  fastställda  tidplaner  och

instruktioner.

Moderbolaget  sammanställer  bolagens  delårsrapporter  i augusti  och årsredovisningar  samt

månadsrapporter  till kommunstyrelsen  och kommunfullmäktige.

o

7 Arsredovisningen

Den finansiella  rapporteringen  av bolagets  verksamhet  ska ske utifrån  gällande  lagar och förordningar

och därutöver  ange hur väl bolaget  har uppfyllt  ägarens  ändamål  med verksamheten.

Årsredovisningen  ska bland annat  innehålla  en redogörelse  för  hur bolaget  uppfyller  ägarens

verksamhetsmål,  så som det beskrivs  i ägardirektivet.

I februari/mars  varje år genomförs  möten  mellan Moderbolaget  och respektive  bolag inom

bolagskoncernen  för  genomgång  av föregående  års verksamhet.  Moderbolaget  ansvarar  för  kallelse

och agenda till mötena.  I februari/mars  överlämnar  bo!agen  till Moderbolaget  reviderade  och

undertecknade  årsredovisningar.  Årsstämmori  bo!agen och Moderbolaget  sker  normalt  under  april,

men  senast  under  maj,  månad.

7.1  Resuftatdispositioner

Bo1aget ska disponera  sitt  resultat  enligt  följande  modell,  om inte Moderbolaget  beslutar  annat:

1.  Som utgångspunkt  gäller  bolagets  resultat  efter  finansiella  poster.

2. Tillägg  görs för  eventuell  tvingande  upplösning  av obeskattade  reserver  som ska redovisas

över  resultaträkningen  (till exempel  periodiseringsfond).

3. Avdrag  görs för  av ägaren fastställd  värdeöverföring  i form  av koncernbidrag  eller  utdelning  till
Moderbolaget.

4. Bolaget  utnyttjar  eventuellt  skattemässigt  underskottsavdrag  från tidigare  år.

5. Bolaget  gör maximala  skattemässiga  dispositioner  till exempel  överavskrivningar  på an-

läggningstiIIgångar.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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6. Återstående  skattepliktigt  resultat  lämnas  som koncernbidrag  till Moderbolaget  (för  be-

skattning  hos Moderbolaget  eller  för  kvittning  mot  skattemässiga  underskott  hos övriga  bolag

i Alvesta  kommuns  bolagskoncern).

7. ModerbolagetlämnartiIIgivarboIagetägartillskottmotsvarandemottagetkoncernbidragmed

avdrag  för  lagstadgad  bolagsskatt  enligt  föregående  punkt,  så att  givarbolaget  ska hamna  i

samma  ekonomiska  ställning  som om beloppet  i fråga  i stället  hade  beskattats  i givarbolaget.

8. Personalfrågor

Det årliga  fastställandet  av lön och övriga  anställningsvillkor  för  VD i Dotterbolag  och

Dotterdotterbolag  ska ske i samråd  med  VD för  Moderbolaget.  Bolagets  styrelse  fattar  härefter  eget

beslut.

9. Försäkringar

Varje  bolag  i Alvesta  kommuns  bolagskoncern  ska ha ansvarsförsäkring  för  verkställande  direktör  och

styrelse.  Sådan  försäkring  kan tecknas  genom  kommunens  försorg.

10.  Kommunalrättsliga  principer

10.1  Kompetensbegränsande  principer
Ett kommunalt  bolags  kompetens  är begränsad  så till  vida att  bolaget  vid driften  av sin verksamhet  i

tillämpliga  delar  ska iaktta  kommunallagens  regler  om kommunens  befogenheter.  Det innebär:

1.  Verksamheten  ska vara av allmänt  intresse  (2 kap. 1 EI kommunallagen).

2. Verksamheten  ska ha anknytning  till kommunens  område  eller  medlemmar

(lokaIiseringsprincipen)  (2 kap. 1 E3 kommunallagen).

3. Uppgiften  ska inte  handhas  enbart  av någon  annan  (2 kap. 2 E3 kommunallagen).

4. Det huvudsakliga  syftet  med den näringsverksamhet  som bolaget  bedriver  får  inte  vara

vinstsyfte,  utan  det  huvudsakliga  syftet/ändamålet  ska vara att  tillhandahålla  allmännyttiga

anläggningar  eller  tjänster  åt kommunmedlemmarna  (2 kap. 7 E3 kommunallagen).

5. BolagetfårintegeriktatstödtiIlenskildapersonerellerföretagutanendastvidtaåtgärderför

att  allmänt  främja  näringslivet  (2 kap. 1 E) och 8 E) kommunallagen).

Enligt  praxis  och reglering  i speciallagar  ärIokaliseringsprincipen  undantagen  för  vissa verksamheter.

Bolagsordningarna  för  respektive  bolag  inom  Alvesta  kommuns  bolagskoncern  är formulerade  så att

bolagets  verksamhet-i  de delar  som är tillämpliga  på bolaget  -  faller  inom  ramen  för  den kommunala

kompetensen,

10.2  Principer  när  bolaget  agerar  inom  ramen  för  sin kompetens

Ägardirektiv  'för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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Förutom  de i punkt  11.1  ovan  angivna  kompetensbegränsande  principerna  ska det  kommunala

bolaget  även  i tillämpliga  delar  iaktta  följande  principer  vid driften  av sin verksamhet:

1.  Självkostnadsprincipen.

2. LikstäIIighetsprincipen.

3.  Förbudet  mot  beslut  med  retroaktiv  verkan  till  nackdel  för  kommunmedlemmar.

SjäIvkostnadsprincipen  innebär  att  bolaget  vid sin prissättning  ska räkna  med  samtliga  kostnader  som

normal  affärsmässigdrift  är motiverade  från  företagsekonomisk  synpunkt.  Det  innebär  att  relevanta

interna  och  kalkylerade  kostnader  ska ingå.  I självkostnaden  ska också  ingå  kapitalkostnader  samt

skälig  avkastning  på det  egna  kapitalet.

SjäIvkostnadsprincipen  omfattar  som  huvudregel  även  konkurrensutsatt  verksamhet.  Principen  är

undantagen  förvissa  verksamheter,  som  enligt  lag ska bedrivas  på affärsmässig  grund.  Även  praxis  har

medgett  undantag  från  självkostnadsprincipen  i vissa  fall.  Den gäller  hellerinte  vid försäljning  och

upplåtelse  av egendom.

Bolagsordningen  octi  ägardirektivet  för  respektive  bolag  inom  Alvesta  kommuns  bolagskoncern  är

formulerade  med  hänsyn  tagen  i tillämpliga  delar  till  ovan  nämnda  principer.

11.  Allmänna  handlingar

Tryckfrihetsförordningens  regler  om  rätten  att  ta del av allmänna  handlingar  hos myndighet  gäl1er

även  handlingar  hos  aktiebolag  där  kommunen  utövar  ett  bestämmande  inflytande.  Så är fallet  när

kommunen  äger  aktier  med  mer  än hätften  av alla röster  i bolaget  eller  har  rätt  att  utse  eller  avsätta

mer  än hälften  av ledamöterna  i bolagets  styrelse.

För  att  uppfylla  tryckfrihetsförordningens  krav  på skyndsam  handläggning  bör  respektive

bolagsstyrelse  bemyndiga  verkställande  direktören  att  fatta  beslut  om utlämnade  av allmän  handling.

Detta  anges  lämpligen  i VD-instruktionen.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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Bilaga  2

Bolagsordningar  och särskilda  ägardirektiv  för  helägda  kommunala

aktiebolag

Bolagsordningar

AllboHus  Fastighet  AB

Alvesta  Energi  AB

Alvesta  Elnät  AB

BIVA  Bredband  i Värend  AB

Alvesta  Utveckling  AB

Alvesta  Renhållnings  AB

Särskilda  ägardirektiv

AllboHus  Fastighet  AB

Alvesta  Energi  AB

Alvesta  Utveckling  AB

Alvesta  Renhållnings  AB

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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Bilaga  3

Principer  för  koncernbidrag  och  ägartillskott
Alvesta  Kommunföretag  AB bildades  hösten  2006.  Kommunföretag  haringen  egen  verksamhet  utan

har en funktion  som den kommunala  ägaren  av fyra helägda  kommunala  bolag.  Uppdraget  är att

samordna  och styra  dotterbolagen  till en helhet  för  bästa kommunnytta.

Kostnader  i Kommunföretag  är vissa omkostnader  samt  kostnader  som är hänförliga  till köpet  från

kommunen  av de helägda  kommunala  bolagen  (räntor  på lån och borgensavgifter).  Modellen  för  att

täcka kostnaderi  moderbolaget  och uppnå  det  krav på överskott/vinst  som kommunstyrelsen  ställt

om 100  tkr  per  år, har  finansierats  genom  koncernbidrag  från  dotterbolagen  AllboHus  Fastighets  AB,

Alvesta  Energi  AB, Alvesta  Renhållning  AB samt  Alvesta  Utveckling  AB.

I syfte  att  utveckla  koncernen  i ett  ytterligare  steg  i samordning  för  kommunnytta  där  de lokala

resurserna  tillvaratas  på bästa  sätt,  har  en för  Alvesta  ny modell  tagits  fram.  Arbetssättet  ska gälla  från

bokslutet  2017.  Den föreslagna  modellen  används  ofta  i andra  kommunala  koncerner.

En förändring  är att  bilden  av dotterbolagens  resultaträkningar  kommer  att  se sämre  ut, men den

totala  ekonomin  och balansräkning  med  soliditet  kommer  att  vara på samma  sätt  för  dotterbolagen.

Modellen  innebär  sammanfattningsvis  praktiskt  tre  steg:

1.  Dotterbolagen  lämnar  som koncernbidrag  hela skatternässiga  resultatet  före

koncerngemensamma  dispositioner  och skatt  till moderbolaget.

2. Kommunföretag  återFör  78 procent  (resultatet  minus  de 22 procent  bolagen  normalt  skulle

betalat  i skatt)  av koncernbidraget  som ägartillskott  till berört  bolag,  som bokar  upp tillskottet

under  fritt  eget  kapital.

3. Kommunföretag  täcker  sina kostnader  och får  om utrymme  finns  möjlighet  att  t ex lämna

ägartillskott,  finansiera  gemensamma  verksamheter/aktiviteter  eller  lämna  utdelning  till

kommunen.  I de fall erhållna  koncernbidrag  enligt  denna  modell  inte  räcker  för  att  täcka

Kommunföretags  egna kostnader  eller  om det  finns  andra  särskilda  skäl, t ex skattemässiga,

kan det  bli aktuellt  med annan  modell  med koncernbidrag  från  dotterbolagen.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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Org.nr  556421-5639

Protokoll  från  extra  bolagsstämma  2020

2020-11-25

Plats  o tid Kommunhuseti  Alvesta  2020-11-25  kl 13.05  -  13.10

Beslutande Frida Christensen

Övriga  närvarande

Styrelsen  Tomas  Hedevik,  ordförande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf,  VD, sekreterare

Paragrafer 1-10

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kjell Rosenlöf

edevik

Frida C»'ristensen
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Protokoll  från  extra  bolagsstämma  2020

2020-11-25

E) 1 Stämmans  öppnande  och  val av ordförande

Den extra  bolagsstämman  öppnades  av Tomas  Hedevik,  vilken  utsågs  till

ordförande.

% 2 Godkännande  av röstlängd

Förteckning  över  vid stämman  närvarande  aktieägare  upprättades.  Samtliga  aktier

är representerade  vid stämman  och förteckningen  nedan  godkändes  som

röstlängd:

Närvarande aktieäHare

Alvesta  Kommunföretag  AB

genom  befullmäktigat  ombud

Frida  Christensen

antal  aktier  antal  röster

1000  1000

% 3 Närvarorätt

Stämman  godkände  att  samtliga  närvarande  får  närvara  och delta  i

bolagsstämman.

% 4 Val av iusterare
Till justerare  av dagens  protokoll  utsågs  Frida Christensen.

% 5 Godkännande  av daHordnin@  och kallelse till stämman
Förslag  till  dagordning  för  stämman  godkändes.  Stämman  prövade  också  om

stämman  blivit  behörigen  sammankallad  och konstaterade  att  den blivit  det.

% 6 Val av revisor

Thomas  Olofsson  avgår  som revisor  och Annika  Jonasson  avgår  som

revisorssuppleant  eftersom  Thomas  Olofsson  ska lämna  revisionsföretaget  Ernst  &

Young.

Stämman  beslutade  att  till  ny revisor  utse  Ernst  & Young  med  Annika  Jonasson

som  huvudansvarig  revisor  fram  till  årsstämman  2021.

% 7 Anmälan  efter  beslut  i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige  beslutade  2020-09-29  E3 93 att  entlediga

Iekmannarevisorssuppleanten  Suzanne  Karlsson.  Till ny

lekmannarevisorssuppleant  valdes  på kommunfullmäktige  2020-11-24  Ulf  Fjeld

för  tiden  fram  till  årsstämman  2023.
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Stämman  beslutade  notera  det nya valet  av kommunfullmäktige  och anmäla ändringen

till Bolagsverket.

% 8 Beslut om reviderad  bola@sordning

Alvesta  kommunfullmäktige  har  2020-09-29  E)77 beslutat  om att  anta  reviderad

bolagsordning  för  Kommunföretag.  Bolaget  har  att  på stämma  anta

bolagsordningen  och  senare  anmäla  om ändringen  till  bolagsverket.

Stämman  beslutade  anta reviderad  bolagsordning  enligt  bilaga 1.

% 9 Fastställande av ä@ardirektiv

Alvesta  kommunfullmäktige  har  2020-09-29  E)77 beslutat  om att  anta  reviderat

gemensamt  ägardirektiv  för  de av kommunen  helägda  aktiebolagen.  Bolaget  har

att  på stämma  fastställa  direktivet.

Stämman  beslutade  att  för  bolagets  del fastställa  ägardirektiv  för  Alvesta

kommuns  helägda  aktiebolag  enligt  bilaga  2.

% 10  Avslutnin

Då inga övriga  ärenden  förelåg  förklarade  ordföranden  bolagsstämman  avslutad.



Författningssamling

Bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB

Utgivare:  Kornmunledningsförvaltningen,  kansliavdelningen

Antagen: KF S, 72/2018, reviderad % 77/2020

Bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB

il Bolagets  firma  och  säte

Bolagets  firma  är Alvesta  Utveckling  AB och styrelsen  ska ha sitt  säte i Alvesta  kommun,  Kronobergs

län.

42 Föremål  för  verksamhet

Bolaget  har  till  föremål  för  sin verksamhet  att  inom  Alvesta  kommun  dels bidra  med förstudier  och

projekt  för  kommunutveckling,  dels bygga,  förvärva,  förvalta  och förädla  lokaler  och mark  för

kommersiell verksamhet  för  uthyrning  och/eller  försäljning.

% 3  Ändamålet  med  bolagets  verksamhet

Bolagets  syfte  är att  vara  en kommunal  resurs  för  att  aktivt  arbeta  med verksamheter  som stimulerar

företagande  och näringsliv  för  etablering  och lokalisering.  Bolagets  uppdrag  omfattar  även att  verka

inom  frågor  som har  ett  allmännyttigt  syfte  med ett  samhällsekonomiskt  perspektiv  samt  att  vara en

resurs  för  FoU-verksamheti  kommunkoncernen  (forskning  och utveckling)  och kommunens  övriga

näringsIivbefrämjande  åtgärder.

Bolaget  ska också med beaktande  av kommunallagens  lokaliseringsprincip  främja  lokalförsörjning  för

kommersiella  verksamheter  i Alvesta  kommun.  Verksamheten  ska bedrivas  enligt  affärsmässiga

grunder,  men det  samhällsekonomiska  perspektivet  (kommunnytta),  där  värdeskapandet  handlar  om

nytta  i förhållande  till kostnader  för  medborgarna,  ska vägas in.

Likvideras  bolaget  ska dess behållna  tillgångar  tillfalla  Alvesta  kommun.

@4 Fullmäktiges  rätt  att  ta  ställning

Bolaget  ska bereda  kommunfullrnäktige  i Alvesta  kommun  möjlighet  att  ta ställning  innan  sådana

beslut  i verksamheten  som är av principiell  betydelse  eller  annars  av större  vikt  fattas.

i5 Aktiekapital

Aktiekapitalet  skall utgöra  lägst  100  000  kronor  och högst  400  000  kronor.

i6 Antal  aktier

I bolaget  skall finnas  lägst 1000  aktier  och högst  4 000  aktier.

i7 Styrelse

Styrelsen  skall bestå  av lägst  en ledamot  och högst  tio  ledamöter  samt  en till  tio  personliga

suppleanter.  Består  styrelsen  av mindre  än tre  ledamöter  ska minst  en suppleant  utses.

Styrelsen  utses  av kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun  för  tiden  från  den årsstämma  som  följer

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intil1 slutet av den årsstämma som fö5er efter
nästa  val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige  utser  också ordförande  och vice  ordförande  i

bolagets  styrelse.

Bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB
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% 8 Revisorer

För granskning  av bolagets  årsredovisning  jämte  räkenskaper  samt  styrelsens  och verkställande

direktörens  förvaltning  utses  av bolagsstämman  en revisor.  För revisorn  får  av bolagsstämman  en

revisorssuppleant  utses.

Revisorns  och suppleantens  uppdrag  gäller  till slutet  av den årsstämma  som hålls under  det  fjärde

räkenskapsåret  efter  revisorsvalet.

@9 Lekmannarevisor

För samma  mandatperiod  som gäller  för  bolagets  revisor  skall kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun

utse  en lekmannarevisor  med suppleant.

% IO Kallelse till  bolagsstämma

Kallelse  till bolagsstämma  skall ske genom  brev  med e-post  till aktieägarna  tidigast  fyra  veckor  och

senast  två veckor  före  stämman.

% Il  Utomståendes  närvarorätt  vid  bolagsstämman

Allmänheten  har  rätt  att  närvara  vid bolagsstämman.

% 12  Ärenden  på årsstämma

På årsstämma  skall följande  ärenden  förekomma  till behandling.

1.  Stämmans  öppnande;

2. Val av ordförande  vid stämman;

3. Upprättande  och godkännande  av röstlängd;

4. Val av en eller  två justeringsmän;

5. Godkännande  av dagordning

6. Prövning  av om stämman  blivit  behörigen  sammankallad;

7. Framläggande  av årsredovisningen,  revisionsberättelsen  och lekmannarevisorns

granskningsrapport;

8. Beslut  om

a) fastställelse  av resultat-  och balansräkningen

b) dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust  enligt  den fastställda  balansräkningen

c) ansvarsfrihet  för  styrelseledamöterna  och verkställande  direktören;

9. Fastställande  av arvoden  åt styrelsen,  revisorn  och lekmannarevisorn  med suppleanter;

10. Val av revisor  och revisorssuppleant  (i förekommande  fall);

11. Anmälan  av styrelseledamöter,  styrelsesuppleanter,  lekmannarevisorer  med suppleanter

utsedda  av kommunfullmäktige  i förekommande  fall;

12,  Annat  ärende  som ankommer  på bolagsstämman  enligt  aktiebolagslagen  eller

bolagsordningen.

% 13  Räkenskapsår

Kalenderår  skall vara bolagets  räkenskapsår.

Bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB
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% 14  Firmateckning

Styrelsen  får  ej bemyndiga  annan  än styrelseledamot  eller  VD att  teckna  bolagets  firma.  Sådant

bemyndigande  får  endast  avse två personeriförening.

% 15  Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen  i Alvesta  kommun  äger  rätt  att  ta del av bolagets  handlingar  och räkenskaper  samt  i

övrigt  inspektera  bolaget  och dess verksamhet.  Detta  gäller  dock  endast  i den mån hinder  ej möter  på

grund  av författningsreglerad  sekretess.

i  16 Hembud

Har aktie  övergått  till  annan,  ska aktien  genast  hembjudas  övriga  aktieägare  genom  skriftlig  anmälan

hos bolagets  styrelse.  Återkomsten  av aktien  ska då strykas  samt,  då aktien  övergått  genom  köp,

uppgift  lämna  som den betingade  köpeskillingen.

När anrnälan  gjorts  om aktiens  övergång,  ska styrelsen  genast  skriftligen  meddela  detta  till  varje

lösningsberättigad,  vars postadress  ärinförd  i aktieboken  eller  annars  är känd för  bolaget.

Lösningsberättigad  ska anmodas  att,  om denne  önskar  begagna  sig av lösningsrätten,  skriftligen

framställa  lösningsanspråk  hos bolaget  inom  två månader,  räknat  från  anmälan  till styrelsen  om

aktiens  övergång.

Anmäler  sig flera  lösningsberättigade,  ska företrädesrätten  dem  emellan  bestämmas  genom  lottning

verkställd  av notarius  publicus.  Om flera  aktier  utbjudits  samtidigt  ska dock  aktierna  först,  så långt  det

är möjligt,  jämnt  fördelas  bland  dem,  som framställt  lösningsanspråk.

Har aktien  övergått  genom  köp, ska lösenbeloppet  utgöras  av köpeskillingen.

Om enighet  inte  kan uppnås  avseende  lösenbeloppets  storlek  eller  något  annat  villkor,  skall talan  hos

allmän  domstol  väckas  inom  två månader  från  den dag lösningsanspråk  framställdes  hos bolaget.

Lösenbeloppet  ska betalas  inom  trettio  dagar  från  den  tidpunkt,  då lösenbeloppet  blev  bestämt.

Om inte  någon  lösningsberättigad  framställer  lösningsanspråk  inom  stadgad  tid eller  lösen  inte  erläggs

inom  föreskriven  tid,  har  den som gjort  hembudet,  rätt  att  bli registrerad  för  aktien.

Hembudet  kan inte  utnyttjas  för  ett  mindre  antal  aktier  än vad erbjudandet  omfattar.

% 17  Ändring  av bolagsordning

Denna  bolagsordning  får  ej ändras  utan  godkännande  av kommunfullrnäktige  i Alvesta  kommun.

Bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB
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Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda

aktiebolag

1. Inledning

En viktig  del av kommunens  verksamhet  drivs i aktiebolagsform.  Stora ekonomiska  värden  är samlade  i

bolagen  och bolagens  ekonomiska  utveckling  har kommit  att få en allt större  betydelse  för

kommunens  totala  ekonomi.

För att det ska finnas  skäl för  kommunen  att bedriva  bolagsverksamhet  krävs att  verksamheten

tillsammans  med övrig kommunal  verksamhet,  direkt  eller  indirekt  skapar  nytta  för  kommunen  eller

medborgarna  och faller  inom den kommunala  kompetensen.  Det är därfi5r  naturligt  att

bolagsverksamheten  samordnas  med kommunens  övriga verksamhet  så långt  det är möjligt  och

lämpligt.  Härigenom  åstadkoms  ett  effektivt  resursutnyttjande.  Bolagen omfattas  av kommunens
vision  och arbete  för  hållbar  utveckling.

Ur demokratisynpunkt  är det viktigt  att såväl ägaren som allrnänheten  kan få information  om hur  den

kommunala  bolagsverksamheten  bedrivs.  Medborgarna  ska känna förtroende  för  att styrningen  av

kommunens  bolag  sker ändamålsenligt  och effektivt.  Sådan styrning  förutsätter  en aktiv  och

innehållsrik  kommunikation  mellan  kommunen  och bolagen.

1.1  Syftet  med  Ägardirektivet
Detta ägardirektiv  för  Alvesta kommuns  helägda  bolag ("Ägardirektivet")  ska tillsammans  med övriga

styrdokument  vara ett  verktyg  för  kommunens  (genom  Alvesta  Kommunföretag  AB (')Moderbolaget"))

styrning  enligt  ägarens  uppfattning  av de helägda  bolagen.  Ägardirektivet  ska stimulera  till

kommunikation  mellan  ägaren och bolagets  ledningar.

Ägardirektivet ska även tydliggöra  rollfördelningen  mellan  kommunen,  moderbolaget  samt  stämman,

styrelsen,  ledningen,  revisorerna  och lekmannarevisorn  i respektive  bolag.

Därutöver  anger  Ägardirektivet  de lagliga förutsättningarna  för  att driva kommunal  verksamhet  i
bolagsform.

2. Lagliga  förutsättningar

I 3 kap 1l  E) kommunallagen  anges förutsättningarna  för  att överlämna  kommunala  angelägenheter  till

ett  aktiebolag.  Bestämmelsen  innebär  att den verksamhet  som överlämnas  till bolaget  ska falla inom

den kommunala  kompetensen  och att risken för  kompetensöverskridande  ska vara  liten.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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Av 10  kap 3 E) kommunallagen  följer  särskilda  krav när kommunen  väljer  att  bedriva  verksamhet  i ett

helägt  aktiebolag.  Bestämmelserna  innebär  att  fullmäktige  skall:

1.  Fastställa  det  kommunala  ändamålet  med  verksamheten

2. Se till  att  det  fastställda  kommunala  ändamålet  och de kommunala  befogenheterna  som utgör

ram för  verksamheten  anges  i bolagsordningen,

3. Utse samtliga  styrelseledamöter,

4. SetiIlattdetangesibolagsordningenattfuIIrnäktigefårtaställningtiIIsådanabesIuti

verksamheten  som är av principiell  beskaffenhet  eller  annars  av större  vikt  innan  de fattas,

5. Utse minst  en lekmannarevisor,  och

6. Se till  att  bolaget  ger  allmänheten  insyn i den verksamhet  som genom  avtal  lämnas  över  till

privata  utförare.

Kommunstyrelsen  har enligt  6 kap 1 Et och 9-10  ää kommunallagen  uppsiktsplikt  över  de kommunala

bolagen.  Se vidare  under  punkt  5.2.2  nedan.

3. En aktiv  ägarroll

Att  vara aktiv  ägare  innebär  bland  annat  att  löpande  utvärdera  verksamheten  och verksam-

hetsformen,  bolagets  strategier  och mål, hur  dessa passar  i kommunens  övriga  verksamhet  samt  hur

bolagsverksamheten  sköts  av respektive  styrelse  och företagsledning,  Även  ägarens  risker  med

verksamheten  ska utvärderas.

Ett effektivt  sätt  för  ägaren  att  styra  sina bolag  är genom  bolagskoncern.  Med  koncern  avses en grupp

av bolag  som har  ägarsamband  och som ägs av ett  överordnat  moderbolag.  I en koncern  kan ingå flera

underkoncerner.

3.1 Koncernbildning
Alvesta  kommun  har  valt  att  organisera  de helägda  aktiebolagen  i en aktiebolagsrättslig  koncern  med

moderbolag,  dotterbolag  och dotterdotterbolag.  Alvesta  Kommunföretag  AB utgör  Moderbolag.

Genom  Moderbolaget  avser  ägaren  Alvesta  kommun  att  åstadkomma  en professionell  och aktiv

ägarstyrning  i samverkan  med övriga  bolag  i koncernen.  Dessutom  skapas  förutsättningar  för  att  samla

bolagsfrågor  i ett  tydligt  forum,  där  Moderbolagets  styrelse  har en given  roll.

3.2 Bolagskoncernens  omfattning
Alvesta  kommuns  bolagskoncern  omfattar  de bolag  som framgår  av Bilaga 1.

Moderbolag

Alvesta  Kommunföretag  AB är moderbolag  i bolagskoncernen.  Bolaget  ägs direkt  av Alvesta  kommun

till 100  %.

Dotterbolag  och Dotterdotterbolag

Alvesta  Kommunföretag  AB äger  100  % av de bolag  som i Bi1aga 1 illustreras  i ledet  närmast  under

Alvesta  Kommunföretag  AB. Dessa bolag  utgör  "Dotterbolag"  i bolagskoncernen.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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De av Dotterbolagen  i sin tur  till 100  % ägda bolagen,  som illustreras  iledet  närmast  under

Dotterbolagen,  utgör  "Dotterdotterbolag"  i bolagskoncernen.

Koncernstyrelse

Styrelsen  i Alvesta  Kommunföretag  AB utgör  koncernstyrelse  och består  av ledamöter  och suppleanter

från  kommunstyrelsen.

4. Förutsättningar  för  styrning

Alvesta  Kommunföretag  AB ska styra  sina bolag  dels formellt  genom  styrdokument,  dels genom  dialog

och annan  kommunikation.

Följande  utgångspunkter  gäller  för  att  utveckla  en aktiv  ägarstyrning  i samarbete  med bolagen:

1. Bättre verksamhetssamordning  av den totala kommunala organisationen  (nämnder/bolag).

2. Metoder  för  modern  styrning  och ledning  med koncern-  och helhetsperspektiv.

3. Riktlinjer  för  målstyrning  fastställda  av kommunfullmäktige.

4. Gemensam  kultur  för  den totala  kommunala  organisationen.

5. Fortlöpande  utveckling  av nya och passande  former  för  bolags-  och koncernfrågor.

6. Kostnadseffektivitet  bland  annat  genom  att  tillämpa  skatteIagstiftningens  regler  för

resultatutjämning  och koncernbidrag.

Alvesta  kommuns  bolag  ska bedriva  sin verksamheti  enlighet  med aktiebolagslagen  och med

iakttagande  av de styrdokument  enligt  nedan  som kommunfullmäktige  utfärdar  och respektive  bolags

bolagsstämma  fastställer.

4.1  Styrdokument
Bolagen  inom  koncernen  Alvesta  Kommunföretag  AB drivs  med hjälp  av ett  antal  styrdokument,  vilka

beskrivs  nedan.  För samtliga  bolag  i koncernen  gäller  detta  Ägardirektiv  som innehåller  gemensamma

regler  och principer  för  styrningen  av bolagen.  För respektive  bolag  finns  därutöver  en bolagsordning,

vars  innehåll  är reglerat  ilag,  samt  ett  specifikt  ägardirektiv.

4.1.1  Bolagsordningen

Bolagsordningen  är det  grundläggande  dokumentet  i varje  aktiebolag  och utgör  bindande  direktiv  för

bolagets  förvaltande  organ  och för  revisorerna.  Vad bolagsordningen  ska innehålla  är reglerat  i

aktiebolagslagen.  Det specifika  med kommunala  bolag  är att  bolagsordningen  därutöver  ska innehålla

vissa föreskrifter  som anges  i kommunallagen  (se punkt  2 ovan).  Detta  medför  att  föremålet  och

ändamålet  med bolagets  verksamhet  ska fastställas  med iakttagande  av de kommunala  befogenheter

som utgör  ram för  verksamheten  ifråga  (se punkt  1l  nedan).

Bolagsordningen  ska tillsammans  med det  specifika  ägardirektivet  för  respektive  bolag  ge underlag  för

att  bolagets  verksamhet  ska kunna  ha en affärsmässig  inriktning  inom  ramen  för  de för  bolaget

gällande  kommunalrättsliga  principerna.

Bolagsordningen  ska inte  belastas  med  annat  än bestämmelser  av konstitutionell  natur  och bestående

karaktär.

Bolagsordningen  ska godkännas  av kommunfullmäktige  och fastställas  av bolagsstämman.

Ägardirektiv  för  Alvesta  komrriuns  helägda  aktiebolag
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4.1.2  Det  specifika  ägardirektivet

I det  specifika  ägardirektivet  avser  ägaren  dels att  tydliggöra  bolagsordningens  beskrivning  av

föremålet  för  bolagets  verksamhet  och dels utveckla  hur  ändamålet  med verksamheten  ska uppnås.

Det  gäller  både  verksamhets-,  affärs-  och ekonomiska  mål.

För alla bolagen  i koncernen  gäller  att  de enskilt  och gemensamt  ska medverka  till att  utveckla  Alvesta

till en attraktiv  ort  att  bo, leva och verka  i.

Bolagen  förutsätts  följa  kommunens  övergripande  mål.

Kommunstyrelsen  utfärdar  specifika  ägardirektiv  för  Moderbolaget  och Moderbolaget  för

Dotterbolagen  inklusive  Dotterdotterbolagen.  Ägardirektiven  utformas  i samråd  mellan  Moderbolaget

och kommunstyrelsen.

Ägardirektivet  ska fastställas  av bolagsstämman  i respektive  bolag.  Direktivet  är därefter  juridiskt

bindande  för  bolaget  så länge  direktivet  inte  står  i strid  mot  tvingande  regleri  aktiebolagslagen  eller

annan  lag som bolaget  har  att  följa.  Ägardirektiv  kräver  ingen  registrering  och kan snabbt  ändras  vid

behov.

4.1.3  Ägardirektivet

Utöver  bolagsordningar  och specifika  ägardirektiv  utfärdar  kommunfullmäktige  detta  Ägardirektiv  för

Alvesta  kommuns  helägda  bolag.  Ägardirektivet  gäller  för  samtliga  bolag  i bolagskoncernen  och

avsikten  är att  direktivet  ska gälla över  tid.

Ägardirektivet  ska fastställas  av bolagsstämman  i respektive  bolag  och blir  därefter  juridiskt  bindande

för  bolaget.

4.1.4  Övriga  styrdokument

Där det  är tillämpligt  ska bolagen  i övrigt  följa  av kommunfullmäktige  och kommunstyrelsen  från  tid till

annan  utfärdade  koncernmål,  lagstadgade  planer,  riktlinjer,  direktiv  och övriga  styrdokument,  under

förutsättning  att  dessa inte  strider  mot  bolagsordningen,  ägardirektiven,  tvingande  lag eller  annan

författning.

4.2  Ägardialog
Utöver  ovan  nämnda  formella  styrdokument  ska ägaren  utöva  styrning  i form  av samråd  och

kommunikation  med bolagen.  Ägaren  representeras  i detta  avseende  av Moderbolaget,  som ska ha

återkommande  kommunikation  med respektive  Dotterbolag.  Vid sådan  kommunikation  ska behandlas

frågor  om bland  annat  bolagets  mål, strategier,  affärs-  och verksamhetsplaner,  uppföljning  av

verksamheten  (innefattande  bland  annat  ekonomisk  uppföljning  och omvärlds  och branschanalys)

samt  avstämning  och eventuell  korrigering  av styrdokument.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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5. Rollfördelningen  mellan  kommunen,

bolagen  och  de olika  bolagsorganen

Kommunfullrnäktige  avgör  hur  ägarfrågorna  ska fördelas  mellan  fullrnäktige,  kommunstyrelsen  och

Moderbolaget  och fastställer  denna  fördelning  i reglemente  för  kommunstyrelsen  respektive

ägardirektiv  för  Moderbolaget.

5.1  Kommunfullmäktiges  roll
Kommunfullrnäktige  ska ha helhetsperspektiv  på den totala  kommunala  organisationen.  Fullmäktige

ska klargöra  de strategiska  målen  för  och inriktningen  på bolagens  verksamheter  genom

verksamhetsmässiga  och ekonomiska  ägardirektiv,  vilka  ska fastställas  av respektive  bolags

bolagsstämma.  Fullmäktige  ska ha en öppen  kommunikation  med bolagen  genom  att  de ges möjlighet

att  redogöra  för  sina respektive  verksamheter.  Detta  sker  i samband  med årsredovisningen  och vid för

varje  bolag  särskilda  informationstiIIfäIlen.

5.1.1  Kommunfullmäktiges  ställningstagande

Som framgår  av punkt  2 ovan  ställer  kommunallagen  krav på att  fullrnäktige  ska få ta stejHning  innan

bolaget  fattar  sådana  beslut  i verksamheten  som är av principiell  beskaffenhet  eller  annars  av större

vikt.  Hit hör:

1.  Större  strategiska  investeringar

2. Åtgärder  som innebär  ny inriktning  eller  start  av verksamhet  inom  nytt  affärs-  eller  verk-

samhetsområde  för  bolaget.

3. StörreförvärveIIerförsäIjningavfastigheter,ominteannatföreskrivsibolagetsspecifika

ägardirektiv.  Beloppsgränser  för  hantering  av moderbolag  respektive  kommunfullmäktige

framgår  av de specifika  ägardirektiven.

4. EventuellaövrigafrågorsomskaunderstäIIaskommunfuIlmäktigeförstälIningstagandeanges

i det  specifika  ägardirektivet  för  respektive  bolag.

5.1.2  Kommunfullmäktiges  godkännande

Bolaget  ska inhämta  kommunfullmäktiges  godkejnnande  innan  någon  av följande  åtgärder  beslutas:

1.  Ändring  av bolagsordningen.

2. Bildande  eller  förvärv  av dotterbolag  samt  försäljning  eller  aweckling  av dotterbolag,  om inte

annat  föreskrivs  i det  specifika  ägardirektivet.

3 , Förvärv  av aktier  eller  andelari  annat  företag,  om fullmäktiges  godkännande  är befogat  med

hänsyn  till andelsförhåIIandena,  verksamhetens  art  eller  omständigheterna  i övrigt  och annat

inte  föreskrivs  i bolagets  specifika  ägardirektiv.

4 . Överlåtelse  av aktier  och andelar  till betydande  värde  i annat  företag.

5 . Deltagande  i emission,  lämnande  av ägartillskott  eller  nedskrivning  av aktiekapitalet,  allt  till

betydande  värde,  i företag  som inte  är helägt  dotterbolag.

6. Kapitaltillskott  till Moderbolaget.

Med  affärstransaktioner  av betydande  värde  enligt  ovan avses sådana  åtgärder  som med hänsyn  till

arten  och omfattningen  av bolagets  verksamhet  är av osedvanlig  beskaffenhet  eller  av stor  betydelse,

Vad som omfattas  av punkterna  ovan  ska bedömas  av Moderbolaget.  Bolaget  ska därför  innan  någon

av de uppräknade  åtgärderna  vidtas  rapportera  åtgärden  till Moderbolaget  enligt  av Moderbolaget

fastställd  mall.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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5.1.3  Övriga  frågor  som  ankommer  på kommunfullmäktige

Det ankommer  på kommunfullmäktige  att:

1.  Utfärda  gemensamt  Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  bolag.

2. Välja styrelse  och lekmannarevisor  i de helägda  bolagen.

3. Årligen  när  kommunen  fastställer  sin budget  fastställa  koncernmål.

4. FaststäIIagrunderförarvodetiIIstyreIserepresentanterochIekmannarevisor.

5. Ta ställning  till  fråga  om ansvarsfrihet  för  styrelseledamot  och VD i de fall revisorerna  inte  har

föreslagit  ansvarsfrihet  och i de fall lekmannarevisorn  har  riktat  anmärkning  mot

styrelseledamots  eller  VD:s agerande.

5.2  Kommunstyrelsens  roll

5.2.1  Styrning

Kommunstyrelsen  utövar  ägarrollen  i bolagskoncernen  genom  att  fortlöpande  ha uppsikt  i bolagen,

främst  vad gäller  ändamål,  ekonomi  och efterlevnad  av uppställda  direktiv  men också i avseende  på

övriga  förhållanden  av betydelse  för  kommunen.  Styrelsen  utfärdar  även det  specifika  ägardirektivet

för  Moderbolaget.

5.2.2  Uppsiktsplikt

Oavsett  vem  som utövar  ägarrollen  har kommunstyrelsen  lagstadgad  uppsiktsplikt  över  bolagen  enligt

6 kap 1 E) och 9-10  g5 kommunallagen.

Det innebär  att  kommunstyrelsen  ska ha fortlöpande  uppsikt  över  verksamheten  i de bolag  som

kommunen  äger  helt  eller  delvis.  Uppsiktsplikten  gäller  främst  bolagens  ekonomi  och hur  bolagen

lever  upp till de av fullmäktige  fastställda  styrdokumenten,  som gäller  för  respektive  bolag.

Uppsiktsplikten  avser  även övriga  förhållanden  av betydelse  för  kommunen.

Kommunstyrelsen  ska i årliga  beslut  ta ställning  till om den verksamhet  som bedrivits  av bolaget  under

föregående  kalenderår  har  utförts  inom  ramen  för  de kommunala  befogenheterna  och om

verksamheten  har  varit  förenlig  med det  av kommunfullmäktige  fastställda  ändamålet  med bolagets

verksamhet.  Kommunstyrelsens  beslut  ska lämnas  över  till  fullmäktige  samtidigt  med årsredovisningen

för  samma  kalenderår.

Kommunstyrelsen  kan föreslå  eller  vidta  åtgärder,  om bolagets  verksamhet  inte  varit  förenlig  med det

fastställda  ändamålet  eller  inte  förenlig  med tillämpliga  kommunala  befogenheter.

Kommunstyrelsen  har rätt  att  utan  hinder  av sekretess  ta del av bolagens  handlingar  och räkenskaperi

den utsträckning  det  behövs  för  att  kommunstyrelsen  ska kunna  utöva  sin uppsiktsplikt  över  bolagen.

Kommunstyrelsen  har  även i övrigt  rätt  att  inspektera  bolagen  och deras  verksamheter.

5.3  Moderbolaget
Moderbolaget  ska:

1.  Svara för  löpande  dialogmöten  med Dotterbolagen.  Detta  sker  genom  möten  mellan  sty-

relseledamöter  och tjänstemän  i Moderbolaget  och Dotterbolagen.  (Moderbolaget  ska

redovisa  en plan för  nämnda  möten).

2. Svara för  beredning  dels av det  gemensamma  Ägardirektivet  och dels av bolagsordningarna

och de specifika  ägardirektiven  för  respektive  bolag.

3. Svara för  beredning  och samordning  av bolagskoncernens  ekonomiska  rapportering  till

kommunstyrelsen  och kommunfullmäktige.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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4. Svara för  beredning  och samordning  av frågor  där  kommunfullmäktige  ska få ta ställning  innan

beslut  fattas  eller  som kräver  kommunfullmäktiges  godkännande.

5. Svara för  sammanställning  av material  som kommunstyrelsen  efterfrågar  för  sin lagstadgade

uppsiktsplikt  över  bolagen.

6. Vid behov  löpande  öka eller  minska  kommunfullmäktiges  förväntade  krav på

utdeIning/koncernbidrag  till/från  respektive  Dotterbolag.

7. Tillämpa  principer  för  koncernbidrag  och ägartillskott  enligt  bilaga  3.

8. Vid behov  besluta  om resultatutjämning  inom  bolagskoncernen.

9. Besluta  om emission  i Dotterbolagen  och Dotterdotterbolagen  inom  ramen  för  gällande

bolagsordning.

10. Se till att  vid behov  Dotterbolagen  marknadsvärderas.

11. Upprätta  tidsplan  för  Dotterbolagens  rapportering  till  Moderbolaget.

Dotterbolagen  ska fortlöpande  hålla Moderbolaget  väl informerat  om sina respektive  verksamheter.

Dotterbolagen  ska till Moderbolaget  överlämna  styrelseprotokoll.  Det ska ske snarast  efter  justering  av

protokollet.

5.4  Bolagsstämman
Bolagsstämman  är bolagets  högsta  beslutande  organ.  Det är här  ägaren  utövar  sitt  i aktiebolagslagen

lagstadgade  inflytande.  B,olagsstämman  är även ett  forum  för  bolagets  ägare  att  utöva  formell

ägarstyrning.  Stämman  bör  ses som ett  led i kommunikationen  mellan  ägare  och bolag.

Ordinarie  bolagsstämma  (årsstämman)  ska fastställa  årsredovisningen  (och i förekommande  fall

koncernårsredovisningen)  och besluta  om hur  bolagets  vinst  eller  förlust  ska disponeras.  Årsstämman

ska även besluta  om ansvarsfrihet  för  styrelsen  och verkstäl1ande  direktören  i de fa1l revisorerna  har

tillstyrkt  ansvarsfrihet  och lekmannarevisorn  inte  har  riktat  anmärkning  mot  någon  styrelseledamots

eller  VD:s agerande.  Årsstämman  ska vidare  vart  fjärde  år välja revisor  i bolaget  samt  fastställa

arvoden  åt styrelsen,  revisorn  och lekmannarevisorn.

Till bolagsstämma  i respektive  bolag  ska kallelse  ske på sätt  som framgår  av bolagsordningen.  Kallelsen

till stämma  i Moderbolaget  ska tillställas  kommunstyrelsen  och ägarens  ombud  vid stämman.  Kallelsen

till stämma  i Dotterbolag  och Dotterdotterbolag  ska tillställas  respektive  ägarbolag  och av ägaren

utsett  stämmoombud  samt  kommunstyrelsen.  Kallelsen  ska därutöver  tillställas  samtliga

styrelseledamöter,  revisorer  och lekmannarevisori  respektive  bolag.  Kallelsen  ska innehålla  relevant

information  om de ärenden  som ska behandlas  av stämman.

Vid bolagsstämma  företräds  ägaren  av ombud.  Till justerare  vid stämman  ska utses  någon  som har

rösträtt  på stämman.

Protokoll  från  bolagsstämma  ska tillställas  aktieägare,  styrelserepresentanter,  revisorer  och

lekmannarevisor,

Bolagsstämma  kan genomföras  som stämmosammanträde  eller  som stämma  per  capsulam

(skrivbordsstämma).  Även i sistnämnt  fall ska protokoll  från  stämman  upprättas  och distribueras  enligt

ovan.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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5.4.1  Stämmoombud

Kommunfullmäktige  delegerar  till kommunstyrelsen  att  årligen  utse  ombud  till  stämma  med

moderbolaget  och till moderbolaget  att  utse  ombud  till  stämmor  med dotterbolagen.  Till ombuden

utfärdas  instruktion  för  hur  ombuden  ska rösta  på stämman.  Även när  stämman  genomförs  per

capsulam  ("pappersstämma")  ska ägarens  ombud  förses  med instruktion  på sätt  som beskrivits  ovan.

5.5  Bolagsstyrelsen
Bolagets  styrelse  ansvarar  enligt  aktiebolagslagen  för  organisationen  och förvaltningen  av bolagets

angelägenheter.

5.5.1  Styrelsens  uppdrag

Till skillnad  från  det  kommunala  förtroendeuppdraget,  som bygger  på samhällsplikt,  är ledamotskapet

i en bolagsstyrelse  ett  sysslomannauppdrag  i vilket  ledamoten  civilrättsligt  åtar  sig att  fullgöra  ett

förvaItningsuppdrag.  Styrelseledamoten  förbinder  sig således  att  verka  för  bolagets  bästa  i enlighet

med vad som kommer  till uttryck  i bolagsordning  och ägardirektiv.  Utrymme  för  politisk  aktivitet  i strid

mot  vad fullmäktige  avsett  beträffande  bolagets  verksamhet  finns  därFör  inte.

Styrelsens  huvudsakliga  uppgifter  är att:

1.  Medverka  till att  ägarens  koncernmål,  som de kommer  till uttryck  i ägardirektiv  uppfylls.

2. Fastställa  strategin  för  och inriktningen  på bolagets  verksamhet  vilket  uttrycks  i bolagets

affärsplan  och budget.

3. Ha helhetssyn  och koncernperspektiv  för  uppdraget.

4. Efter  samråd  med Moderbolaget  tillsätta  och avsätta  VD.

5. Säkerställa  att  bolaget  har  en effektiv  ledning.

6. Besluta  om firmateckning.

7. Se till  att  via Moderbolaget  underställa  kommunfullmäktige  de frågor  som enligt  detta

Ägardirektiv  är föremål  för  fullmäktiges  godkännande  respektive  ställningstagande.

8. Se till  att  aktieägaren  och omvärlden  informeras  om bolagets  utveckling  och ekonomiska

situation.

9. Se till  att  redovisningen  av bolagets  ekonomi  håller  hög kvalitet  och att  bolaget  följer  de regler

som gäller  för  dess verksamhet.  Styrelsen  ska för  ändamålet  årligen  upprätta  en plan för

internkontroll.

10. Fortlöpande  följa  upp och utvärdera  bolagets  verksamhet  mot  kommunens  ändamål  med

verksamheten.

11. Kontinuerligt  göra omvärlds-  och riskanalys  och se till  att  bolagets  riskexponering  är väl

awägd.

12. Lämna  rapport  till Moderbolaget  om internkontrolIarbetet  enligt  av Moderbolaget  fastställd

tidsp1an  och mål.

13. Följa upp och kontrollera  verkställande  direktörens  förvaltning  samt  årligen  utvärdera  dennes

insatser.

14. Årligen utvärdera  styrelsens  eget  arbete  (bland  annat  kompetens,  arbetsformer,  organisation,

arbetsfördelning)  och se till att  brister  åtgärdas.

15. Årligen utfärda  arbetsordning  för  styrelsens  arbete  inklusive  rapporteringsinstruktion  av-

seende  verksamhet  och ekonomi.

16. Utfärda  instruktion  för  VD:s arbete.

17. Utfärda  instruktion  för  delegation,  attest  och utanordning.
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18. I årsredovisningen  uttala  sig huruvida  bolagets  verksamhet  under  föregående  år bedrivits  i

enlighet  med  för  bolaget  gällande  bolagsordning  och ägardirektiv  samt  lämna  rapport  i frågan

till Moderbolaget.

19. Årligen  ta ställning  till hur  större  investeringsprojekt  och byggnads-  och anläggningsent-

reprenader  ska hanteras  samt  utfärda  instruktion  för  genomförande  och rapportering  av

nämnda  projekt  och entreprenader.

På begäran  ska styrelsen  tillsammans  med verkställande  direktörvid  sammanträde  med

kommunfullmäktige  informera  om bolagets  verksamhet.

5.5.2  Val  av  styrelse

Styrelseledamöter  väljs  av kommunfullrnäktige  för  tiden  från  den första  ordinarie  bolagsstämman  som

hålls efter  att  val till kommunfullrnäktige  har  förrättats  intill  slutet  av motsvarande  bolagsstämma  fyra

år senare.  Valet  av styrelse  ska anmälas  på bolagsstämman.

Mot  bakgrund  av bolagsstyrelsens  rättsliga  funktion  ska bolagsstyrelser  bemannas  med beaktande  av

kompetens  när  det  gäller  företagsförvaltning  och branscherFarenhet.

Styrelseledamot  ska ha den kunskap  om bolagets  verksamhet,  marknad  och omvärIdsförutsättningari

övrigt  som erfordras  för  att  kunna  göra i förhållande  till  företagsledningen  självständiga  bedömningar

av bolagets  angelägenheter  och konstruktivt  bidra  till att  fullgöra  styrelsens  uppgifter.

Som huvudregel  gäller  att  bolagens  styrelser  ska bestå  av lägst  tre  och högst  elva ledamöter.

DotterdotterboIagens  styrelser  ska bestå  av representanter  från  respektive  moderbolag.

5.5.2.1 0rdförandens  särskilda  uppgifter

Följande  uppgifter  åligger  styrelseordföranden  särskilt:

1 , Organisera  och leda styrelsens  arbete.

2. Se till att  styrelsen  fortlöpande  uppdaterar  och fördjupar  sina kunskaper  om bolaget  och dess

verksamhet  och får  den utbildning  som krävs  för  att  styrelsearbetet  ska kunna  bedrivas

effektivt.

3 . Upprätthålla  kontakt  och kommunikation  med bolagets  ägare.

4 . Ha fortlöpande  kontakt  med VD.

5 . Se till att  styrelsen  får  tillfredställande  information  och beslutsunderlag.

6 . Kontrollera  att  styrelsens  beslut  verkställs.

7. Se till att  styrelsen  årligen  utvärderar  sitt  och VD:s arbete.

8 . Efter  samråd  med  VD fastställa  förslag  till dagordning  för  styrelsesammanträdet.

9 . Se till att  nya styreIserepresentanter  får  information  om aktuella  frågor  av betydelse  för

bolaget,  utöver  vad som angesi  punkt  5.5.10  nedan.

5.5.2.2  Arbetstagarrepresentanter

Arbetstagarna  i ett  aktiebolag  med minst  25 anställda  har rätt  att  utse styrelseledamöter  och

suppleanteri  bolagets  styrelse  enligt  lagen (1987:1245)  om styrelserepresentation  för  de

privatanställda.  Principen  i Alvesta  kommuns  bolagskoncern  ska dock  vara  att  bolagen  ska avtala  med

arbetstagarorganisationerna  om att  dessa får  utse  representanter  som har  rätt  att  delta,  yttra  sig och

framställa  yrkanden  på styrelsesammanträdena  men som inte  har  rösträtt  men har  rätt  att  få sin

mening  antecknad  till protokollet.  Sådant  avtal  ska även innehålla  bestämmelser  om att

arbetstagarrepresentanterna  ska iaktta  samma  sekretess  som gäller  för  styrelsen.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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5.5.3  Kallelse  till  styrelsesammanträde

På uppdrag  av styrelsens  ordförande  ska ledamöterna  kallas  till styrelsesammanträde  senast  sju dagar

iförväg.  Till kallelsen  ska bifogas  dagordning  och de handlingar  som hör  till respektive  ärende  som ska

behandlas.  Av dagordningen  ska framgå  vilka  ärenden  som är beslutsärenden  respektive

informationsärenden.  Kallelsen  och övriga  handlingar  ska i största  möjliga  utsträckning  distribueras

digitalt.

5.5.4  Närvaro  på styrelsesammanträde

Vid styrelsens  sammanträden  får  endast  styrelseledamöter,  verkställande  direktören,  styrelsens

sekreterare  och andra  personer  som styrelsen  beslutar  ska ha närvarorätt  delta.

s.s.s  Protokoll  från  styrelsesammanträde

Från styreIsesammanträdet  ska föras  protokoll,  som tydligt  anger  vilka ärenden  som behandlats,  vilket

beslutsunderlag  som funnits  för  respektive  ärende  samt  innebörden  av de beslut  som fattats.  Av

protokollet  ska framgå  såväl närvarande  som frånvarande  ledamöter.

Ett färdigt  protokoll  ska sändas  till ledamöterna  senast  två veckor  efter  sammanträdet.  För de styrelser

som använder  digital  utrustning  räcker  det  att protokoll  publiceras  digitalt.

5.5.6  Styrelsearvoden

De i Alvesta  kommun  vid varje  tid gällande  bestämmelserna  om ersättning  till förtroendevalda  ska äga

motsvarande  tillämpning  på styrelseledamöterna  och lekmannarevisorn  i bolagen.  Ersättningarnas

storlek  fastställs  av kommunfullmäktige.

5.5.7  Utbildning

Moderbolaget  har  ansvar  för  att  arrangera  styreIseutbiIdningar  enligt  följande:

1.  Löpande  översiktlig  utbildning  av nyva1da styrelseledamöter  och lekmannarevisorer.

2. Särskild  till ordförandena  riktad  utbildning.

3. Grundlig  utbildning  för  samtliga  styrelseledamöter  och lekmannarevisorer  när ny

mandatperiod  börjar  efter  kommunfullrnäktiges  val av ledamöterna  och revisorerna.

4. Särskild  till bolagssekreterarna  riktad  utbildning.

s.s.s  Utvärdering  av  styrelse  och  VD

Ordföranden  tar  initiativet  till  utvärdering  av styrelse  och VD. Utvärderingen  kan ske i form  av

exempelvis  checklista,  enkät  och/eller intervju.  Utvärderingen  kan även ske med bistånd av extern

konsult.

s.s.g  Attest-  och  utanordningsinstruktion  med  mera

Bolagets  styrelse  ska fastställa  en särskild  instruktion,  anpassad  till  bo1agets  verksamhet,  för  hur

bolagets  ekonomiska  transaktioner  ska attesteras  och utanordnas.  Av instruktionen  ska framgå  att

ingen  får  attestera  egna kostnader  och utlägg.

5.5.10 Överföring  av information  till ny styrelse

Genom  att  bolaget  iakttar  vad som anges  i detta  Ägardirektiv  om upprättande  av styrelseprotokoll  och

övrig  dokumentation  rörande  bolaget  ska nyvalda  styrelseledamöterna  få erforderlig  information  om

bolagets  verksamhet.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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5.6  Verkställande  direktör

Bolagets  styrelse  tillsätter  och entledigar  verkställande  direktör  efter  samråd  med Moderbolaget.

Verkställande  direktören  är syssloman  i förhållande  till  bolaget  och  ska på bästa  sätt  tillvarata

bolagets  intresse,  Det  innebär  att  verkställande  direktören  ska verka  för  att  kommunens

ändamål  med verksamheten  så som de kommer  till uttryck  i bolagsordningen,  ägardirektiv  och sty-

relsebeslut  förverkligas.  Verkställande  direktören  ska sköta  den löpande  förvaltningen  enligt  styrelsens

riktlinjer  och anvisningar  samt  se till  att  bolagets  bokföring  och medelsförvaltning  sköts  på ett

betryggande  sätt.  Verkställande  direktören  ansvarar  för  att  förse  styrelsen  med den information  om

bolaget  och dess verksamhet  samt  det  underlag  i övrigt  styrelsen  behöver  för  sitt  arbete.

Verkställande  direktören  ska arbeta  enligt  den VD-instruktion  som styrelsen  fastställer.  Av in-

struktionen  ska verkställande  direktörens  beslutsbefogenheter  framgå.

Verkställande  direktören  tecknar  alltid  firman  ensam  vad beträffar  löpande  förvaItningsåtgärder.

Det  som sagts om verkställande  direktör  gäller  för  vice  verkställande  direktör  när  en sådan  tjänstgör.

5.7  Bolagets  revisorer

Enligt  aktiebolagslagen  ska bolagsstämman  utse  auktoriserad/godkänd  revisor  eller  ett  registrerat

revisionsbolag  för  granskning  av bolagets  räkenskaper  samt  styrelsens  och verkställande  direktörens

förvaltning.  För att  åstadkomma  samordning  inom  bolagskoncernen  har  kommunrevisionen  i uppdrag

att  upphandla  revisor/revisionsboIag.

5.8  Lekmannarevisorer
För samma  tid som för  styrelsens  ska kommunfullmäktige  utse  en lekmannarevisor  i respektive

kommunägda  bolag.  Valet  ska därefter  anmälas  på bolagsstämman.

Lekmannarevisorerna  har  till uppgift  att  granska  dels om bolagets  verksamhet  sköts  på ett

ändamålsenligt  och från  ekonomisk  synpunkt  tillfredställande  sätt  gentemot  ägarens  beslut  och

direktiv  och dels om den interna  kontrollen  är tillräcklig.

6. Modell  för  uppfötjning

Den ekonomiska  rapporteringen  och uppföljningen  rörande  bolageniAlvesta  kommuns  bolagskoncern

ska följa  den årsplan  som fastställs  av kommunful1mäktige.  Baserat  på årsplanen  fastställer

Moderbolaget  årligen  en detaljerad  tidsplan  för  rapporteringen.

6.1  Budgeten

Årsplanen  inleds  med att  Moderbolaget  tillställer  bolagen  i koncernen  de av kommunfullmäktige

fastställda  koncernmålen.

Årligen  genomförs  senast  i april  möten  mellan  Moderbolaget  och respektive  bolag  inom  bolagskon-

cernen  för  genomgång  av förutsättningar  och planer  för  det  kommande  åren.  Moderbolaget  ansvarar

för  kallelse  och agenda  til1 mötena,  som utgör  en del av budgetprocessen.

Ägardirektiv  för  Aivesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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Bolagen  ska årligen  i samband  med  den  årliga  budgetprocessen  redovisa  förslag  till  affärsplan

som  omfattar  investeringar,  försäljningar,  lånebehov  och  amorteringar  som  sträcker  sig över

minst  en treårsperiod.

Respektive  dotterbolag  fastställer  sina budgetar  under  november  -  december  och dessa läggs till

grund  för  kommunfullmäktiges  beslut  att  fastställa  borgensramar  för  bolagen  i november-december.

6.2  Rapportering  och uppföljning  under  året
Som princip  ska varje  bolag  fortlöpande  hålla Moderbolaget  väl informerat  om sin verksamhet.

Bolagen  ska dessutom  underrätta  Moderbolaget  så snart  betydande  awikelser  från  planer  och

budgetar  föreligger.  Vid negativa  ekonomiska  awikelser  ska redovisas  vilka  åtgärder  som har  vidtagits

eller  planeras  att  vidtas.

Bolagen  ska rapportera  till Moderbolaget  enligt  av Moderbolaget  fastställda  tidplaner  och

instruktioner.

Moderbolaget  sammanställer  bolagens  delårsrapporteri  augusti  och årsredovisningar  samt

månadsrapporter  till kommunstyrelsen  och kommunfullmäktige.

o

7 Arsredovisningen

Den finansiella  rapporteringen  av bolagets  verksamhet  ska ske utifrån  gällande  lagar  och förordningar

och därutöver  ange hur  väl bolaget  har uppfyllt  ägarens  ändamål  med  verksamheten,

Årsredovisningen  ska bland  annat  innehålla  en redogörelse  för  hur  bolaget  uppfyller  ägarens

verksamhetsmål,  så som det  beskrivs  i ägardirektivet.

I februari/mars  varje  år genomförs  möten  mellan  Moderbolaget  och respektive  bolag  inom

bolagskoncernen  för  genomgång  av föregående  års verksamhet.  Moderbolaget  ansvarar  för  kallelse

och agenda  till  mötena.  I februari/mars  överlämnar  bolagen  till Moderbolaget  reviderade  och

undertecknade  årsredovisningar.  Årsstämmori  bolagen  och Moderbolaget  sker  normalt  under  april,

men  senast  under  maj,  månad.

7.1  Resultatdispositioner

Bolaget  ska disponera  sitt  resultat  enligt  följande  modell,  om inte  Moderbolaget  beslutar  annat:

1.  Som utgångspunkt  gäller  bolagets  resultat  efter  finansiella  poster.

2. Tillägg  görs  för  eventuell  tvingande  upplösning  av obeskattade  reserver  som ska redovisas

över  resultaträkningen  (till  exempel  periodiseringsfond).

3. Avdrag  görs  för  av ägaren  fastställd  värdeöverföring  i form  av koncernbidrag  eller  utdelning  till

Moderbolaget.

4. Bolaget  utnyttjar  eventuellt  skattemässigt  underskottsavdrag  från  tidigare  år.

5. Bolaget  gör  maximala  skattemässiga  dispositioner  till exempel  överavskrivningar  på an-

läggningstiIlgångar.
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6. Återstående skattepliktigt  resultat  lämnas  som koncernbidrag  till Moderbolaget  (för  be-

skattning  hos Moderbolaget  eller  för  kvittning  mot  skattemässiga  underskott  hos övriga  bolag

i Alvesta kommuns  bolagskoncern).

7. Moderbolaget  lämnar  till givarbolaget  ägartillskott  motsvarande  mottaget  koncernbidrag  med

avdrag  för  lagstadgad  bolagsskatt  enligt  föregående  punkt,  så att givarbolaget  ska hamna  i

samma ekonomiska  ställning  som om beloppet  i fråga i stället  hade beskattats  i givarbolaget.

8. Personalfrågor

Det årliga fastställandet  av lön och övriga anställningsvillkor  för  VD i Dotterbolag  och

Dotterdotterbolag  ska ske i samråd  med VD för  Moderbolaget.  Bolagets  styrelse  fattar  härefter  eget
beslut.

9. Försäkringar

Varje bolag i Alvesta kommuns  bolagskoncern  ska ha ansvarsförsäkring  för  verkställande  direktör  och

styrelse.  Sådan försäkring  kan tecknas  genom  kommunens  försorg.

10.  Kommunalrättsliga  principer

10.1  Kompetensbegränsande  principer
Ett kommunalt  bolags kompetens  är begränsad  så till vida att bolaget  vid driften  av sin verksamhet  i

tillämpliga  delar  ska iaktta  kommunallagens  regler  om kommunens  befogenheter.  Det innebär:

1.  Verksamheten  ska vara av allmänt  intresse  (2 kap. 1 E3 kommunallagen).

2. Verksamheten  ska ha anknytning  till kommunens  område  eller  medlemmar

(IokaIiseringsprincipen)  (2 kap. 1 E) kommunallagen).

3. Uppgiften  ska inte handhas  enbart  av någon annan (2 kap. 2 E3 kommunallagen).

4. Det huvudsakliga  syftet  med den näringsverksamhet  som bolaget  bedriver  får inte  vara

vinstsyfte,  utan det huvudsakliga  syftet/ändamålet  ska vara att  tillhandahålla  allmännyttiga

anläggningar  eller  tjänster  åt kommunmedlemmarna  (2 kap. 7 E3 kommunallagen).

5. Bolaget  får  inte ge riktat  stöd till enskilda  personer  eller  företag  utan endast  vidta  åtgärder  för

att allmänt  främja  näringslivet  (2 kap. 1 F3 och 8 E3 kommunallagen).

Enligt praxis och reglering  i speciallagar  är lokaIiseringsprincipen  undantagen  för  vissa verksamheter.

Bolagsordningarna  för  respektive  bolag inom Alvesta  kommuns  bolagskoncern  är formulerade  så att

bolagets  verksamhet  -  i de delar  som är tillämpliga  på bolaget  -  faller  inom ramen  för  den kommunala

kompetensen.

10.2  Principer  när  bolaget  agerar  inom  ramen  för  sin kompetens
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Förutom  de i punkt  11.1  ovan angivna  kompetensbegränsande  principerna  ska det  kommunala

bolaget  även i tillämpliga  delar  iaktta  följande  principer  vid driften  av sin verksamhet:

1.  SjäIvkostnadsprincipen.

2. Likställighetsprincipen.

3. Förbudet  mot  beslut  med retroaktiv  verkan  till nackdel  för  kommunmedlemmar.

Självkostnadsprincipen  innebär  att  bolaget  vid sin prissättning  ska räkna  med samtliga  kostnader  som

normal  affärsmässigdrift  är motiverade  från  företagsekonomisk  synpunkt.  Det  innebär  att  relevanta

interna  och kalkylerade  kostnader  ska ingå. I självkostnaden  ska också ingå kapitalkostnader  samt

skälig  avkastning  på det  egna kapitalet.

SjäIvkostnadsprincipen  omfattar  som huvudregel  även konkurrensutsatt  verksamhet.  Principen  är

undantagen  för  vissa verksamheter,  som enligt  lag ska bedrivas  på affärsmässig  grund.  Även  praxis  har

medgett  undantag  från  sjäIvkostnadsprincipen  i vissa fall.  Den gäller  heller  inte  vid försäljning  och

upplåtelse  av egendom.

Bolagsordningen  och ägardirektivet  för  respektive  bolag  inom  Alvesta  kommuns  bolagskoncern  är

formulerade  med hänsyn  tagen  i tillämpliga  delar  till ovan nämnda  principer.

11.  Allmänna  handlingar

Tryckfrihetsförordningens  regler  om rätten  att  ta del av allmänna  handlingar  hos myndighet  gäl1er

även handlingar  hos aktiebolag  där  kommunen  utövar  ett  bestämmande  inflytande.  Så är fallet  när

kommunen  äger  aktier  med mer  än hälften  av alla röster  i bolaget  eller  har rätt  att  utse  eller  avsätta

mer  än hälften  av ledamöterna  i bolagets  styrelse.

För att  uppfylla  tryckfrihetsförordningens  krav på skyndsam

bolagsstyrelse  bemyndiga  verkställande  direktören  att  fatta

Detta  anges  lämpligen  i VD-instruktionen.

handläggning  bör  respektive

beslut  om utlämnade  av allmän  handling.

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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Bilaga  2

Bolagsordningar  och  särskilda  ägardirektiv  för  helägda  kommunala

aktiebolag

Bolagsordningar

AllboHus  Fastighet  AB

Alvesta  Energi  AB

Alvesta  E1nät AB

BIVA Bredband  i Värend  AB

Alvesta  Utveckling  AB

Alvesta  Renhållnings  AB

Särskilda  ägardirektiv

AllboHus  Fastighet  AB

Alvesta  Energi  AB

Alvesta  Utveckling  AB

Alvesta  Renhållnings  AB

Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag
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Bilaga  3

Principer  för  koncernbidrag  och  ägartillskott
Alvesta  Kommunföretag  AB bildades  hösten  2006.  Kommunföretag  har  ingen  egen  verksamhet  utan

har  en funktion  som den kommunala  ägaren  av fyra  helägda  kommunala  bolag.  Uppdraget  är att

samordna  och styra  dotterbolagen  till en helhet  för  bästa kommunnytta.

Kostnader  i Kommunföretag  är vissa omkostnader  samt  kostnader  som är hänförliga  till  köpet  från

kommunen  av de helägda  kommunala  bolagen  (räntor  på lån och borgensavgifter).  Modellen  för  att

täcka kostnaderi  moderbolaget  och uppnå det krav på överskott/vinst  som kommunstyrelsen  ställt

om 100  tkr  per  år, har  finansierats  genom  koncernbidrag  från  dotterbolagen  AllboHus  Fastighets  AB,

Alvesta  Energi  AB, Alvesta  Renhållning  AB samt  Alvesta  Utveckling  AB.

I syfte  att  utveckla  koncernen  i ett  ytterligare  steg i samordning  för  kommunnytta  där  de lokala

resurserna  tillvaratas  på bästa  sätt,  har  en för  Alvesta  ny modell  tagits  fram.  Arbetssättet  ska gälla från

bokslutet  2017.  Den föreslagna  modellen  används  ofta  i andra  kommunala  koncerner.

En förändring  är att  bilden  av dotterbolagens  resultaträkningar  kommer  att  se sämre  ut, men den

totala  ekonomin  och balansräkning  med soliditet  kommer  att  vara på samma  sätt  för  dotterbolagen.

Modellen  innebär  sammanfattningsvis  praktiskt  tre  steg:

1.  Dotterbolagen  lämnar  som koncernbidrag  hela skattemässiga  resultatet  före

koncerngemensamma  dispositioner  och skatt  till  moderbolaget.

2. Kommunföretag  återFör  78 procent  (resultatet  minus  de 22 procent  bolagen  normalt  skulle

betalat  i skatt)  av koncernbidraget  som ägartillskott  till  berört  bolag,  som bokar  upp  tillskottet

underfritt  eget  kapital.

3, Kommunföretag  täcker  sina kostnader  och får  om utrymme  finns  möjlighet  att  t ex lämna

ägartillskott,  finansiera  gemensamma  verksamheter/aktiviteter  eller  lämna  utdelning  till

kommunen.  I de fall erhållna  koncernbidrag  enligt  denna  modell  inte  räcker  för  att  täcka

Kommunföretags  egna kostnader  eller  om det  finns  andra  särskilda  skäl, t ex skattemässiga,

kan det  bli aktuellt  med annan  modell  med koncernbidrag  från  dotterbolagen.

17
Ägardirektiv  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag


