
TIDPLAN FÖR AVTALSPROCESSEN
• Informationsbrev skickades till kommunstyrelserna i mitten av 

februari.

• Information kommunalt forum 7 maj.

• Synpunkter senast fredag 28 maj till 
jessica.gunnarsson@kronoberg.se

• Trafiknämnden godkänner framtaget förslag till regionstyrelsen.

• Innehåll i avtalet fastställs av Regionstyrelsen 22 juni.

• Erbjudande och avtal skickas ut till kommunerna i slutet av juni. 
Kommunerna ska återkomma med undertecknat avtal senast 30 
september om man önskar deltaga.
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Trafikupphandling 2025 – Sammanträdesdagar samverkansgrupper oktober 2021 – juni 2022 
 

 Okt 2021 Nov Dec Jan 2022 Feb Mar Apr Maj  Jun 
Beredande 
tjänstemannagrupp 
skolskjuts 

Tor 7 Tor 4 Tor 2 Tor 13 Tor 10 Tor 10 Tor 7 Tor 5 Tor 2 

Beredande 
tjänstemannagrupp 
Serviceresor 

Tor 7 Tor 4 Tor 2 Tor 13 Tor 10 Tor 10 Tor 7 Tor 5 Tor 2 

Politisk styrgrupp 
skolskjuts 

Tor 14 Tor 11 Fre 17 Tor 27 Tor 17 Tor 17 Tor 21 Tor 12 Tor 9 

Politisk styrgrupp 
Serviceresor 

Tor 14 Tor 11 Fre 17 Tor 27 Tor 17 Tor 17 Tor 21 Tor 12 Tor 9 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 89 Dnr 2021-00197 004 

 

Beslut om digital signering för kommunstyrelsens protokoll 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att protokoll från 
kommunstyrelsen och dess utskott från och med 2021-10-01 signeras digitalt. 
Kommunstyrelsens informationsplan uppdateras i enlighet med detta beslut. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 § 71 att kommunstyrelsen, 
nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av 
protokoll från och med juli 2021. De nämnder och styrelser som vill justera sina 
protokoll digitalt måste, var och en, besluta om att för sin del godkänna att 
protokollen justeras digitalt. I detta beslut ska också eventuella utskott inkluderas.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att införa en digital signering av protokoll för 
kommunstyrelsen och dess utskott. För att kunna signera måste man ha tillgång till 
Mobilt BankID/BankID. Kommunstyrelsens informationshanteringsplan uppdateras i 
enlighet med detta beslut.  

Beslutet skickas till 

Kansliavdelningen 

 



 

 

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 
Sofie Thor 
Kanslichef 
0472-150 00 
sofie.thor@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-29 
Referens 

KS 2021-00197  

 

 

 

 
  

Införande av digital signering av kommunstyrelsens 
protokoll  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att protokoll från kommunstyrelsen och dess utskott 
från och med 2021-10-01 signeras digitalt. Kommunstyrelsens informationsplan 
uppdateras i enlighet med detta beslut. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 § 71 att kommunstyrelsen, 
nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av 
protokoll från och med juli 2021. De nämnder och styrelser som vill justera sina 
protokoll digitalt måste, var och en, besluta om att för sin del godkänna att 
protokollen justeras digitalt. I detta beslut ska också eventuella utskott inkluderas.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att införa en digital signering av protokoll för 
kommunstyrelsen och dess utskott. För att kunna signera måste man ha tillgång till 
Mobilt BankID/BankID. Kommunstyrelsens informationshanteringsplan uppdateras i 
enlighet med detta beslut.  

 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Sofie Thor 
Kanslichef 

Beslutet skickas till 

Kansliavdelningen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 92 Dnr 2021-00233 040 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige beslutar 
att för Alvesta kommuns del:  

1. godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2020 

2. bevilja ledamöterna i direktionen för förbundet ansvarsfrihet för år 2020.  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2020 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara 
huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB 
som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.  

Verksamhetsåret för Familjerådgivningen kom, som för samhället i övrigt, att 
präglas av den pågående Coronapandemin. Glädjande är dock att smittan inte har 
drabbat verksamhetens medarbetare direkt. En viss påverkan genom lägre 
efterfrågan och därmed ett lägre antal genomförda samtal kan dock konstateras. 
Under hösten 2020 övergick verksamheten till att så långt som möjligt erbjuda 
digitala, samtal vilket innebar att prestationen ökade under det tredje tertialet  

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Familjerådgivningen 
redovisar för verksamhetsåret 2020 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger 
stabilitet till VoB:s organisation som helhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-12 

Årsredovisning för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-05-25 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-06-01  

 



 

 

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 
Kommunsekreterare 
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therese.lofqvist@alvesta.se 
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1(2) 

Datum 
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Referens 

KS 2021-00233 040  

 

 

 

 
  

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB 
Kronoberg 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta kommuns del  

1. godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2020 

2. bevilja ledamöterna i direktionen för förbundet ansvarsfrihet för år 2020.  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2020 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
 
Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara 
huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB 
som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.  

Verksamhetsåret för Familjerådgivningen kom, som för samhället i övrigt, att 
präglas av den pågående Coronapandemin. Glädjande är dock att smittan inte har 
drabbat verksamhetens medarbetare direkt. En viss påverkan genom lägre 
efterfrågan och därmed ett lägre antal genomförda samtal kan dock konstateras. 
Under hösten 2020 övergick verksamheten till att så långt som möjligt erbjuda 
digitala, samtal vilket innebar att prestationen ökade under det tredje tertialet  

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Familjerådgivningen 
redovisar för verksamhetsåret 2020 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger 
stabilitet till VoB:s organisation som helhet.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-05-25 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-06-01  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 



 
Datum 

2021-08-12 
Referens 

KS 2021-00233 040  
Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg 
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2021-05-17

Kommunfullmäktige

Översänder  härmed  VoB  Kronobergs  årsredovisning  och  revisionsberättelse  för
2020.

Medlemskommunerna  har  utsett  fyra  gemensamma  revisorer  utifrån  vad  VoB
Kronobergs  förbundsordning  anger.

Beslut  om  ansvarsfrihet  för  VoB's  direktion  skall  dock  fattas  av  varje
medlemskommuns  kommunfullmäktige.

För  VoB  Kronoberg

iels  Elvhammar

Postadress  Besöksadress

VoB  Kronoberg

Norra  Järnvägsgatan  4

352  36 Växjö

Telefon

0470-78  18  20 (växel)

Telefax

0470-72  88 00

E-post

gun.hartman@vob.se

Webbplats

http://www.vob.se

Organisationsnummei

222000-0687
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ARSREDOVISNING  VOB  KRONOBERG  2020

INNEHÅLLSFöRTECKNING

DIREKTION  OCH REVISORER

TILLBAKABLICK  PÅ 2020

FöRV  ALTNlNGSBERÄn'ELSE

RESULT  ATRÄKNING

BALANSRÄKNING

DRIFTREDOVISNING

KONCERNREDOVISNING  (SAMMANSTÄLLD)

Bilaga:  Statistik

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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DIREKTION  OCH REVISORER

(Valda  för  tiden  2019  t o m 2022)

ORDINARIE

LEDAMöTER

Oliver  Rosengren  (M)

Magnus  Carlberg  (S)

Monica  Widnemark  (S)

Sebastian  Ohlsson  (S)

Bo Ederström  (M)

Sven  Jansson  (C)

Lars-Erik  Hammarström  (S)

Marie  Rosenqvist  (M)

ERSÄTT  ARE

Tomas  Thornell  (S)

Maria  Petersen  (C)

Angelica  Karlsson  (C)

Claudia  Crowley  Sörensson  (M)

Håkan  Bengtsson  (S)

Kenneth  Cederfelt  (S)

Carl  Krekola  (M)

Lars Ingvert  (S)

REVISORER

Carl  Geijer  (M)

Ingemar  Almkvist  (S)

Örjan  Davoust  (M)

Eva Isaksson  (S)

Ulf  Fjeld  (AA)

Revisorsersättare:

Kerstin  Petersson  (C)

KOMMUN

Växjö

Älmhult

Lessebo

Markaryd

Alvesta

Tingsryd

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020

2

KOMMUN

Växjö

Tingsryd

Lessebo

Alvesta

Ljungby

Markaryd

Uppvidinge

Älmhult
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TILLBAKABLICK  PÅ 2020

Ändamålet med VoB Kronoberg  är att,  för  Kronobergs  läns kommuner,  vara huvudman  för  hem för  vård

eller  boende  för  barn, ungdomar,  familjer  och missbrukare.  VoB Kronoberg  fullgör  till  största  delen  sitt

uppdrag  via VoB Syd AB som till  hälften  ägs av VoB Kronoberg.  Verksamhetsmässigt  driver

kommunalförbundet  endast  Familjerådgivningen  i VoB Kronoberg.

Verksamhetsåret  för  Familjerådgivningen  kom,  som för  samhälleti  övrigt,  att präglas  av den pågående

Coronapandemin.  Glädjande  är dock  att  smittan  inte  har drabbat  verksamhetens  medarbetare  direkt.  En

viss påverkan  genom  lägre efterfrågan  och därmed  ett  lägre antal  genomförda  samtal  kan dock

konstateras.  Under  hösten  2020  övergickverksamheten  till  att  så långt  som möjigt  erbjuda  digitala,

samtal  vilket  innebar  att prestationen  ökade  under  det  tredje  tertialet.

Genom  ett kontinuerligt  utvecklingsarbete  som syftar  till  att höja famiIjerådgivningens  kvalitå  och

tillgänglighet, tar VoB KronoberB  ansvar  för  att  tillgodose  medlemskommunernas  behov  och att  avsatta

medel  förvaltas  så effektivt  som möjligt.  Den ekonomiska  situationen  för  VoB Kronoberg  är fortsatt  god.

FamiJerådgivningen  redovisar  för  verksamhetsåret  2020 ett  positivt  ekonomiskt  resultat.  Efter  tidigare

år av överskott  har verksamheten  byggt  upp en ekonomisk  buffert  vilket  ger stabilitet  till  VoB:s

organisation  som helhet.

VoB Kronoberg  äger  aktieri  VoB Syd AB till ett  värde  av 4 000 tkr.  Aktiviteterna  under  året  har

koncentrerats  på ägarskapet  i VoB Syd AB och att direktionens  ledamöter  i VoB Syds styrelse  har

upprätthållit  en dialog  med direktionens  övriga  ledamöter.

VoB:s  direktion  och VD riktar  ett  varmt  tack  till  medlemskommunerna,  den egna personalen,  VoB Syd AB

och till övriga  samarbetspartners  under  2020.

Växjö  den 7 april  2021

Oliver  Rosengren Niels Elvhammar

Ordförande VD

VoB  Kronoberg,  Bokslut  2020
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FöRVALTNINGSBERÄTTELSE

PERSONAL

Verksamheten  har under  perioden  haft  tre medarbetare  som samtliga  arbetar  på deltid.  Det totala

antalet  tjänster  är som tidigare  ;,ss.  Under  perioden  har en medarbetare  varit  sjukskriven,  inledningsvis

på heltid  och därefter  på del av sin tjänst.  En av medarbetarna  avslutade  sin tjänst  under  september.  Ny

medarbetare  tillträdde  i november.  Under  året  har extern  konsult  använts  i verksamheten.  Denna

kostnad  belastar  posten  övriga  kostnader  och inte personalkostnader  vilket  förklarar  awikelsen  mot

budget  för  dessa kostnader  enligt  vad som framgår  nedan.

Den tidvis  lägre bemanningen  har endast  i begränsad  uträckning  påverkat  verksamhetens  prestation

avseende  väntetider  och antal genomförda  samtal  eftersom  den konsult  som anlitats  har kunnat

tjänstgöra  när verksamheten  haft behov  av detta.  Detta har skapat  en god flexibilitet  samtidigt  som de

ekonomiska  ramarna  har kunnat  hållas med god marginal.

Under  2020 har VoB Kronoberg  köpt VD, ekonomichef,  lönehantering  och IT-service  via VoB Syd AB.

Företagshälsovård  tillhandahålls  genom  avtal  med Hälsoforum  AB i Växjö.

FAMluERADGIVNlNG

Antal  samtal

Antalet  samtal  under  året  var  totalt  889 vilket  är färre  än under  föregående  år (1068  under  2019,  1092

2018,  1088  2017,  1047  2016, 882 2015).  2 samtal  gavs till  familjer  utanför  länet.  Varje  parsamtal

beräknas  ta ungefär  två timmar  inklusive  förberedelse  och efterarbete.  Bilaga: Antal  samtal  per

kommun.

Antalet  påbörjade  ärenden  under  året  minskade  också något  och uppgick  till  totalt  269 (281).

Såväl antalet  ärenden  som antalet  samtal  är således  färre  jämfört  med föregående  år. Främsta  orsaken

till  nedgången  är att pandemin  initialt  ledde  till  en lägre efterfrågan  samt  att  många  par och individer

lämnade  återbud  med kort  varsel. Verksamheten  erbjuder  sedan  hösten  2020 samtal  via video,  vilket

ökat  efterfrågan  och minskat  antalet  återbud.

Utåtriktat  arbete

Som ett led i det  utåtriktade  arbetet  har familjerådgivarna  haft  kontakter  med bland  annat

familjecentraler,  vårdcentraler,  socialtjänsten  i medlemskommunerna  samt  med verksamheten

"Familjefrid".  På grund  av pandemin  har dessa kontakter  skett  genom  telefonsamtal  och videomöten.

MÄTBARA  MÅL

1. Väntetider:

- Mål:  100  % av de kunder  som äri  behov  av akut  tid  skall erbjudas  en första  tid inom  2 veckor.

g4:  Samtliga  kunder  som uttryckt  behov  av akut  karaktär  har erbjudits  en första  tid inom  2

VoB  Kronoberg,  Bokslut  2020
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veckor.  Målet  uppnås.

Mål:  Minst  90 % av övriga  kunder  skall  erbjudas  en tid  inom  4 veckor:

g.  98 % av kunderna  har  erbjudits  tid  inom  4 veckor.  Övriga  har  erbjudits  tid  inom  6 veckor.

Målet  uppnås.

Kommentar:  Noterbart  är att  målen  avseende  väntetider  nås trots  att  verksamheten  haft  lägre

bemanning  än normalt  till  följd  av sjukfrånvaro.  Periodvis  lägre  efterfrågan  har  bidragit  till  att

längre  väntetider  har  kunnat  undvikas.  Vidare  har  anlitandet  av bemanningskonsult  inburit  att

nyanmälda  pari  de flesta  fall  har  kunnat  tas emot  och erbjudits  samtal  relativt  omgående.

Utfallet visar att de reviderade nyckeltalen ligger på en nivå som motsvarar famiJerådgivningens
funktion  och uppdrag  och som  är möjiga  att  uppnå.

2. Kundenkäter

Mål:  Samtliga  kunder  skall  efter  avslutat  uppdrag  erbjudas  möjlighet  att  svara  på en enkät

rörande  deras  upplevelse  av insatsen.  Utfallet  av samtliga  inkomna  enkäter  sammanställs  i

samband  med  årsbokslut.  Målet  är en svarsfrekvens  om 60 %:

. 58 enkäter  har  genomförts  under  perioden,  vilket  motsvarar  en svarsfrekvens  om cirka  22

%. Målet  uppnås  inte.

Kommentar:  Den låga svarsfrekvensen  och det  omfattande  bortfallet  förklaras  delvis  av att

övergången  till  digitala  samtal  innebär  att  enkätsvar  inte  kan inlämnas  anonymt,  vilket  är en

given  förutsättning.  Vidare  hänger  svårigheten  med  att  få in enkäter  samman  med  att  det  i en

relativt  stor  andel  av ärendena  är en öppen  fråga  om paret  eller  individen  önskar  fortsätta

kontakten  med  familjerådgivningen  eller  inte.  Om paret  efter  en tids  betänketid  väljer  att  inte

fortsätta  ges inte någon möjlighet till enkätuppföJning. För verksamhetsåret 2021 har
verksamheten  övergått  till  att  genomföra  enkätutvärdering  efter  andra  samtalet,  dvs när

insatsen  oftast  fortfarande  pågår,  i stället  för  att  vänta  till  det  sista  samtalet.  Bedömningen  är

att  detta  kommer  ge förutsättningar  att  öka svarsfrekvensen.  Dock  kan noteras  att  den  fortsatta

pandemin  och användandet  av videosamtal  även  kommer  att  påverka  utfallet  under  2021.

Genomsnittligt  utfall  på respektive  enkätfråga  2020  (skala  1-5):

1.Tillgänglighet  gällande  telefontider  hos famiIjerådgivningen?

Genomsnittligt  omdöme  4,33

2.Möjigheten  att  inom  rimlig  tid  få inbokat  ett  första  samtal?

Genomsnittligt  omdöme  4,62

3.Hur  upplevde  du samtalen  med  familjerådgivaren?

Genomsnittligt  omdöme  4,71

4.1 vilken grad anser du att fami5erådgivningen varit till hjälp i din situation?
Genomsnittligt  omdöme  4,12

Det genomsnittliga utfallet avseende samtliga fråHor är 4,44 (4,45) på 5-gradig skala, vilket
bedöms  vara  ett  mycket  positivt  utfall.

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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3. Beläggningsgrad:

Mål:  Beläggningsgraden  vid Familjerådgivningen  skall  var  minst  75 %, vilket  motsvarar  454  genomförda

samtal  per  år och heltidstjänst  (totalt  1158  samtal  på 2,55  tjänster).

.Antalet  samtal  under  2020  var  totalt  889  (1068).  Målet  uppnås  inte

Kommentar:  Främsta  orsaken  till det  förhållandevis  svaga utfallet  är, som nämnts  ovan,  att  pandemin

initialt  ledde  till  en lägre  efterfrågan  samt  åtskilliga  återbud  med  kort  varsel.

EKONOMI

Årets  resultat  visar  på ett  överskott  om 488  tkr  (269  tkr,  2019).  Eget kapital  uppgår  till  1l  887  tkr  (11 399

tkr  2019)  och likvida  medel/bank  8 021  tkr  (7 562  tkr  2019).

Efterfrågan  på FamiIjerådgivningens  tjänster  har  under  2020  varit  fortsatt  god även  om den under  våren

påverkades  av pandemiutbrottet.  Intäkterna  avseende  besöksavgifter  är 172  tkr  vilket  skall  jämföras

med  utfallet  2019  som  var  191  tkr.  De gemensamma  kommunala  avgifterna  har  räknats  upp  med  årets

index  2,62  %.

Den främsta förklaringen  till den positiva awikelsen  i ekonomiskt  resultat,  jämfört  med  vad som  var

planerat, är lägre personalkostnader  till föJd av periodvis lägre bemanning på grund av sjukfrånvaro,
enligt  vad  som beskrivits  ovan.

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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RESULTATRÄKNING  ( tkr  )

2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens  intäkter

Verksamhetens  intäkter,  not  I

Övriga  rörelseintäkter,  not  2

Summa  rörelsens  intäkter

2 721

19

2740

2 675

8

2 683

Rörelsens  kostnader

Övriga  kostnader

Personalkostnader,  not  3

Summa  rörelsens  kostnader

- 877

-1 375

-2 252

- 739

-1 675

-2414

Rörelseresultat 488 269

Resultat  från  finansiella  poster

Ränteintäkter

Resultat  efter  finansiella  poster

o

488

o

269

ÅRETS  RESULT  AT 488 269

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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BALANSRÄKNING  ( tkr )

TILLGÅNGAR

AnIäggningstiIIgångar

Finansiella  anIäggningstiIIgångar

Aktier,  not  4

Summa  anIäggningstiIIgångar

OmsättningstiIIgångar

Fordringar,  not  5

Bank,  kassa,  not  6

Summa  omsättningstiIlgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

Eget  kapital  not  7

Vid  räkenskapsårets  ingång

Årets  resultat

Vid  räkenskapsårets  utgång

SKULDER

Kortfristiga  skulder,  not  8

SUMMA  SKULDER

OCH  EGET  KAPIT  AL

ANSV  ARSFöRBINDELSE

ST  ÄLLDA  SÄKERHETER

Balanslikviditet

Soliditet

2020-12-31

4 000

4 000

122

8 021

8143

12143

1l  399

488

11 887

256

12143

Inga

31 ,8

98%

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020

2019-12-31

4 000

4 000

I 44

7 562

7 706

11706

11 130

269

Il  399

307

Il  706

Inga

25,1

97%
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VoB Kronoberg  222000-0687

not  I Intäkter 2020 2019

Besöksavgifter

Kommunala  avgiffer  till VoB  Kronoberg

172

2 549

2 72"1

191

2 484

2 675

not  2 Övriga  rörelseintäkter

Ersättning  från  FK 19

19

8

8

not  3 Anställda  och  personalkostnader

Medelantalet  anställda

Män

Kvinnor

Totalt

2

I

3

1

3

4

Löner,  andra  ersättningar  och  sociala  kostnader

Direktionen

Övriga  anställda

Sociala  kostnader

Personalkostnader

58

1 059

2 58

1 375

83

1 251

342

1 676

(varav  pensionskostnader) 75 85

Not  4  Aktier

4000  aktier  i VoB  Syd  AB 556650-4204

Ackumulerade  anskaffningsvärde:

Vid årets  början

Redovisat  värde  vid  årets  slut

4 000

4 000

4 000

4 000

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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Not  5 Fordringar

Övriga  kortfristiga  fordringar

Ingående  mervärdesskatt

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

2020

42

28

52

122

2019

22

49

73

144

not  6 Kassa  och  bank

Bankkonto  SEB

Placeringskonto  SEB

Handkassor  konto  SEB

4 018

4 000

3

8 021

3 559

4 000

3

7 562

not  7 Eget  kapital

Vid  räkenskapsårets  ingång

Årets  resultat

Vid  räkenskapsårets  utgång

11 399

488

1l  887

11130

269

11 399

not  8 Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skuld  Koncernföretag

Arbetsgivaravgiff

Personalskatt

Särskild  löneskatt  pensionskostnader

Upplupna  löner

Upplupna  Sociala  avgifter

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

17

49

41

38

15

11

3

82

256

89

48

31

25

16

11

3

84

307

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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VoB  Kronoberg  222000-0687

DRIFTSREDOVISNING  ( tkr  )

2020-01-01  - 2020-12-31

Resultatenhet

DIREKTIONEN

Utfall Budget

INT  ÄKTER

Ersättning  gemensam  verksamhet 274

274

274

274

KOSTNADER

Andra  omkostnader

Kostnader  förtroendevalda

145

58

203

169

150

319

FINANSIELLA  INT  ÄKT/KOSTNAD

Ränteintäkter

Räntekostnader

NETTO 71

FAMILJERÅDGIVNING

INT  ÄKTER

Besöksavgifter

Ersättning  gemensam  verksamhet

Övriga  ersättningar

KOSTNADER

Andra  omkostnader

Personalkostnader

NETTO

172

2 275

19

2 466

- 732

- I 317

- 2 049

417

200

2 275

2 475

529

I 946

2 475

ÅRETS  RESULT  AT 488

VoB Kronoberg  , Bokslut  2020

Avvikelse

24

92

116

71

28

203

629

426

417

488
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Värderings-  och  avskrivningsprinciper

Generellt  gäller  de regler  som  anges  i den  kommunala  redovisningslagen  och  de

rekommendationer  som  utgivits.  OmsättningstiIIgångar  tas upp  till det  lägsta  av

anskaffningsvärdet  och  det  verkliga  värdet.  Fordringar  värderas  till det

belopp  de beräknas  inflyta.

Inköp  av inventarier  understigande  O,5 prisbasbelopp  kostnadsförs.  Inventarier

med  ett anskaffningsvärde  över  O,5 prisbasbelopp  avskrivs  på 3-5 år.

Skulder  tas upp  till det  faktiska  värdet  av kända  skulder.

Växjö  den  10 maj  202a1

Oliver  Rosengren Monica  Widnemark Sebastian  Ohlsson

Bo Ederström Sven  Jansson Magnus  Carlberg

Lars-Erik  Hammarström Marie  Rosenqvist

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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SAMMANSTÄLLD  REDOVISNING  ( tkr  )

2020-12-31

Verksamhetens  intäkter  externt

moderbolag  (VoB  Kronoberg)

dotterbolag  ( VoB  Syd  AB)

Summa  intäkter

Rörelsens  kostnader

Kostnader  externt

modetbolag  (VoB  Kronoberg)

dotterbolag  (VoB  Syd  AB)

Summa  kostnader

Planenliga  avskrivningar

NETTOKOSTNADER

Finansiella  intäkter

Finansiella  kostnader

Summa  finansiella  poster

Res  e finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Skatt  på årets  resultat

ÅRETS  RESULT  AT

RESULT  ATRÄKNING

VoB  Kronobergs  deli

VoB  Kronoberg  VoB  Syd  AB  50%

2 740  48 991

0 260

0 0

2 740  49 250

-1 733

o

- 519

-2 262

488

o

o

o

488

o

o

4B8

-48 336

o

o

-46 336

-677

2 237

185

-1

185

2 422

- 645

- 389

1388

Sammanställd  Elimineringar  Sammanställd

51731  51731

280  -260  0

0 g

51 990  -260  51 731

- 4B 069

o

- 519  260

-48 588  260

-677

2 725

185

-1

185

2 910

- 645

- 389

i 876

845

138

783

- 48 D69

o

- 260

-48 329

-B77

o

2 725

185

-1

i85

2 910

o

-250

2 859

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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SAMMANSTÄLLD  REDOVISNING

2020-12-31

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Immateriella  och  materiella  anIäggningstiIIgångar

Byggnader

Förbättringsutgifter  på annans  fastighet

Inventarier,  bilar

Finansiella  anIäggningstiIIgångar

Aktier  i VoB  Syd  AB

Aktieägartillskott  villkorat  i VoB  Syd  AB

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  anIäggningstiIIgångar

0msättningstiIIgångar

Kundfordringar

Övriga  fordringar

Ingående  mervärdeskatt

Rorutbetalda  kostnader  intäkter

Fordran  moderbolag  ( VoB  Kronoberg)

dotterbolag  ( VoB  Syd  AB)

Bank

Summa  omsättningstiIIgångar

SuMMA  TILLGÅNGAR

VoB  Kronobergs

deli  VoB  Syd  AB

VoB  Kronoberg  50'Xo

o

o

o

4 000

o

o

4 000

8143

12143

2 091

856

791

18 695

22 433

4157

171

o

1 284

2 5

o

22 692

28 328

50 760

Sammanställd  Elimineringar Total

2 091

856

791

4 000

o

i s sgs

26 433

4157

213

28

1 336

2 5

o

3 0 713

36 471

o

62 903

2 091

856

791

-4 000

-4 000

o

o

18 695

22 433

-25

4 157

213

28

1 336

o

o

30 713

-25

-4 026

36 446

58 879

VoB  Kronobetg,  Bokslut  2020
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EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital  Not  I

Aktiekapital

Eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Obeskattade  reserver

Koföristiga  skulder

Leverantörskulder

llppskjuten  skatteskuld

Övriga  skulder

llpplupna  kostnader  och  förutbetalda

Skatt  arbetsgivaravgift,  personalskatt

Skuld  moderbolag  (VoB  Kronoberg)

dotterbolag  (VoB  Syd  AB)

Summa  kortfristiga  skulder

SLIMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Not  1 VoB  Kronoberg  äger  50%  av  aktierna

i VoB  Syd  AB (4  000  aktier)

VoB  Kronobergs

deli  VoB  Syd  AB

VoB  Kronoberg  5C)'/o Sammanställd  Elimineringar Total

o

11 399

o

488

1l  887

4 000

o

32 081

1 388

37 469

8 390

4 000

i1 399

32 081

1 876

49 366

8 390

-4 000

5 E112

783

2 595

o

172'11

32 081

2 659

51 950

-8 390

17

o

29

82

79

o

49

256

-12143

1 045

4

2 717

1136

o

o

4 902

60 760

1 062

o

33

2 799

1 215

o

49

5158

62 903

I 795

1 062

1 795

33

2 799

1215

o

25

6 928

-4 025 58 879

VoB Kronoberg,  Bokslut  2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 93 Dnr 2021-00287 042 

 

Ekonomisk delårsrapport för kommunstyrelsen per augusti 
månad 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan beredning. 

Sammanfattning 

Underlaget är inte klart till dagens sammanträde. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 94 Dnr 2021-00249 042 

 

Kommunövergripande internkontrollplan för Alvesta kommun 
2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

 1. Godkänna förslag till kommunövergripande plan för intern kontroll 2022 (Bilaga 
1), samt att uppdra till nämnderna att verkställa planen 

2. Återrapportering ska genomföras enligt bifogad mall (Bilaga 2) 

Sammanfattning 

Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen i juni 2008 
(KF § 71/2008). I februari 2017 (KS § 9/2017) kompletterades reglementet med 
förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll.  

Förutom att respektive nämnd/styrelse fastställer sin plan för intern kontroll så ska 
också kommunstyrelsen besluta om en kommunövergripande plan för intern 
kontroll, det vill säga en kompletterande plan som gäller för samtliga 
nämnder/styrelser. Denna kommunövergripande plan ska fastställas av 
kommunstyrelsen senast i september året före den träder i kraft. 

Utifrån riskanalysen föreslås följande kontrollområden: 

 Representation 

 Direktupphandlingar 

 Utbetalning av lön 

 Verkställighet av beslut som fattats av kommunfullmäktige samt 

 Medarbetarnas tillgänglighet 

De kommunövergripande kontrollerna får en renodlad struktur såväl i 
genomförandefasen som uppföljningsfasen. Med det menas att samtliga kontroller 
genomförs av någon annan än i den egna organisationen, det vill säga 
kommunledningsförvaltningen genomför kontrollerna för alla förvaltningar. När 
kontrollerna har genomförts återkopplas resultatet till respektive förvaltningschef 
som arbetar in uppföljningen i den rapport som ska hanteras på respektive nämnd 
senast 31 december 2022. 

I samband med årsredovisningens upprättande är nämnderna skyldiga att till 
kommunstyrelsen rapportera fel/brister med mera som konstaterats vid 
uppföljningar av kontrollplanerna. Återapporteringen ska göras enligt mall och 
tidplan som också ska fastställas av kommunstyrelsen senast i september året före.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Kommunövergripande internkontrollplan 2022 

Bilaga 2 Mall för återrapportering intern kontroll 2022 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-30  
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Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



 

 

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 
Malin Arbjörk Solvemark 
Ekonom 
46729665032 
malin.arbjork.solvemark@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-06-14 
Referens 

KS 2021-00249 042  

 

 

 

 
  

Kommunövergripande internkontrollplan för Alvesta 
kommun 2022  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1.  Godkänna förslag till kommunövergripande plan för intern kontroll 2022 
(Bilaga 1), samt att uppdra till nämnderna att verkställa planen 

2. Återrapportering ska genomföras enligt bifogad mall (Bilaga 2) 

Sammanfattning 

Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen i juni 2008 
(KF § 71/2008). I februari 2017 (KS § 9/2017) kompletterades reglementet med 
förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll.  

Förutom att respektive nämnd/styrelse fastställer sin plan för intern kontroll så ska 
också kommunstyrelsen besluta om en kommunövergripande plan för intern 
kontroll, det vill säga en kompletterande plan som gäller för samtliga 
nämnder/styrelser. Denna kommunövergripande plan ska fastställas av 
kommunstyrelsen senast i september året före den träder i kraft. 

Utifrån riskanalysen föreslås följande kontrollområden: 

 Representation 

 Direktupphandlingar 

 Utbetalning av lön 

 Verkställighet av beslut som fattats av kommunfullmäktige samt 

 Medarbetarnas tillgänglighet 

De kommunövergripande kontrollerna får en renodlad struktur såväl i 
genomförandefasen som uppföljningsfasen. Med det menas att samtliga kontroller 
genomförs av någon annan än i den egna organisationen, det vill säga 
kommunledningsförvaltningen genomför kontrollerna för alla förvaltningar. När 
kontrollerna har genomförts återkopplas resultatet till respektive förvaltningschef 
som arbetar in uppföljningen i den rapport som ska hanteras på respektive nämnd 
senast 31 december 2022. 

I samband med årsredovisningens upprättande är nämnderna skyldiga att till 
kommunstyrelsen rapportera fel/brister med mera som konstaterats vid 
uppföljningar av kontrollplanerna. Återapporteringen ska göras enligt mall och 
tidplan som också ska fastställas av kommunstyrelsen senast i september året före.  
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Kommunledningsförvaltningen    Intern kontroll 2022 
 

Kommunövergripande internkontrollplan 2022 

Avd Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) 
 

Kontrollansvar 2) Granskning 
utförs av 3) 

Granskare lämnar 
resultat 4) 

Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 
6) 

Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

EK Representation 
 

Kontroll att rutin och regelverk 
avseende representation efterlevs 

Förvaltningschef Ekonom 1 okt 2022 En gång per år Respektive 
nämnd 

Möjlig/Allvarlig 
Värde 12 (3*4) 

UPPH 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 Upphandlingschef 1 okt 2022 En gång per år Respektive 
nämnd 

Sannolik/Kännbar 
Värde 12 (4*3) 

PERS 
 

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

Förvaltningschef HR-chef 1 okt 2022 En gång per år Respektive 
nämnd 

Möjlig/Kännbar 
Värde 9 (3*3) 

KANSLI Verkställighet av 
KF-beslut  

Kontroll att KF beslut verkställs av 
nämnder/styrelser, kontrollen 
genomförs i samband med årlig 
uppföljning (KF arbetsordning § 26) 
som genomförs av 
kansliavdelningen 

Förvaltningschef Kommun-
sekreterare 

1 okt 2022 En gång per år Respektive 
nämnd 

Möjlig/Kännbar 
Värde 9 (3*3) 

KC Tillgänglighet Tillgänglighet via telefon, kontroll 
med hjälp av statistik som fångas 
via växeln 

Förvaltningschef Kontaktcenter-
chef 

1 okt 2022 En gång per år Respektive 
nämnd 

Sannolik/Kännbar 
Värde 12 (4*3) 

 



1   Beskriv kontrollmomentet  
2   Den som ansvarar för att kontrollmomentet ska avrapporteras till nämnd 
3   Den som utför kontrollmomentet 
4   Granskare lämnar resultat till berörd förvaltning senast detta datum 
5   Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
6   Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen 
7   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. 



 
 
 
 
 
 

Återrapportering av  
NÄMND 

 

Intern kontroll 2020 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till NÄMND sammanträde 2022-XX-XX   



 
…..förvaltningen  Intern kontroll 2022 

 

1 Sammanfattning 

Denna rapport avser nämnden för…… uppföljning av intern kontrollplan 2022 som ansvarig nämnd för 
………….förvaltningens verksamhet. I enlighet med reglementet för intern kontroll ska två planer följas 
upp, en kommunövergripande intern kontrollplan samt en nämndspecifik intern kontrollplan. 
 

1.1 Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för år 2022 
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 

Kontroll av: 
- att rutin för representation efterlevs  Tillräcklig 
- att direktupphandlingar genomförs enligt delegation  Tillräcklig 
- att rutin gällande analyslista löner finns och följs  Tillräcklig 
- att KF beslut verkställs   Tillräcklig 
- att tillgängligheten via telefon är god   Tillräcklig 
 

 Eventuell restpost från Kommunövergripande plan 2019 Bedömt resultat 

Kontroll av:  
- att kontrollområde   Tillräcklig 
 
Om nämnden/styrelsen i återrapporteringen gällande kommunövergripande interna kontrollplanen 
2019 hade ”bristfälligt” betyg inom något kontrollområde och om det kontrollområdet inte ingår i 
2020-års kommunövergripande intern kontrollplan ska även detta kontrollområde betygsättas - igen. 
Syftet är att säkerställa att åtgärder vidtagits och fått effekt så att betyget inte längre är bristfälligt. 
 

1.2 Uppföljning av nämndspecifik intern kontrollplan för ……..nämnden år 2022 
Den nämndspecifika interna kontrollplanen för ………förvaltningen innehåller följande kontrollområden 
år 2022, och bedömt resultat. 
 
Nämndens egna plan   Bedömt resultat 
Kontroll av: 
- att Kontrollområde   Tillräcklig 
- att Kontrollområde   Tillräcklig 
- att Kontrollområde   Tillräcklig 
- att Kontrollområde   Tillräcklig 
- att Kontrollområde   Tillräcklig 
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1.3 Uppföljning av internkontrollprocessen 

 
 

       

 

   

          

          

          

          

     

 

  

 

 
 

           

   

 

 

 

 

 

  
 

           

          
Skriv text här. 
 

1.4 Sammanfattande bedömning av förvaltningens resultat 

 
Skriv text här. 
  

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 

dokumentation                                            dokumentation                                            dokumentation                                            dokumentation                                            

Följer tidplan                                            Följer tidplan                                            Följer tidplan                                            Följer tidplan                                            

Skriv en kortfattad bedömning av resultatet och bedöm det ”totala” betyget för intern kontrollen 
efter färgmarkeringarna som tidigare gjorts i rapporten över. 
 
Exempel:  
Resultatet av kontrollerna är att drygt hälften är ”tillräcklig”, eller ”god” (9 av 16). I sju av 2020 års 
kontrollområden bedöms resultatet vara bristfälligt. Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna 
inom dessa kontrollområden ska därför följas upp vid återrapporteringen av 2021 års uppföljning.  
 
Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen är ”tillräcklig” (begreppet 
återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). 

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.  
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2 Genomförda kontroller enligt kommunövergripande internkontrollplan 
2022 

 

2.1 Representation 
Kontrollmoment Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  

 

2.2 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 100 tkr 
 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  

(a) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  

 

2.3 Löner, analyslista 
Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Personalchef 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  

 

2.4 Verkställighet av KF-beslut 
Kontrollmoment Kontroll att KF beslut verkställs av nämnder/ styrelser 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Kommunsekreterare 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  
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2.5 Tillgänglighet via telefon 
Kontrollmoment Tillgänglighet via telefon 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Kontaktcenter-chef 

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  
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3 Restpost från kommunövergripande internkontrollplan 2021 

 

 
3.1 Rubrik 

Kontrollmoment  

Kontrollansvar  

Granskning utförs av  

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  

 
  

Tas bort om ej aktuell.  
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4 Genomförda kontroller enligt nämndens internkontrollplan 2022 

4.1 Rubrik 
Kontrollmoment  

Kontrollansvar  

Granskning utförs av  

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  

 

4.2 Rubrik 
Kontrollmoment  

Kontrollansvar  

Granskning utförs av  

Avgränsningar/urval  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  

 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Kommunövergripande internkontrollplan 2022 
Bilaga 2 - Internkontrollplan 2022 för NÄMND 



 
Kommunledningsförvaltningen  Intern kontroll 2022 
 

Anvisningar kommunövergripande internkontrollplan 2022 

1 Bakgrund 

Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen i juni 2008 (KF § 71/2008). I 
februari 2017 (KS § 9/2017) kompletterades reglementet med förvaltningsövergripande anvisningar 
för intern kontroll.  
 
Förutom att respektive nämnd/styrelse fastställer sin plan för intern kontroll så ska också 
kommunstyrelsen besluta om en kommunövergripande plan för intern kontroll, det vill säga en 
kompletterande plan som gäller för samtliga nämnder/styrelse. Denna kommunövergripande plan ska 
fastställas av kommunstyrelsen senast i september året före den träder i kraft. 
 
Utifrån riskanalysen föreslås följande kontrollområden 1) attester, 2) representation, 3) 
direktupphandlingar, 4) utbetalning av lön, 5) verkställighet av beslut som fattats av 
kommunfullmäktige samt 6) medarbetarnas tillgänglighet. 
 
De kommunövergripande kontrollerna får en renodlad struktur såväl i genomförandefasen som 
uppföljningsfasen. Med det menas att samtliga kontroller genomförs av någon annan än i den egna 
organisationen, det vill säga kommunledingförvaltningen genomför kontrollerna i alla förvaltningar. 
När kontrollerna har genomförts återkopplas resultatet till respektive förvaltningschef som arbetar in 
uppföljningen i den rapport som ska hanteras på respektive nämnd senast 31 december 2022. 
 
I samband med årsredovisningens upprättande är nämnderna skyldiga att till kommunstyrelsen 
rapportera fel/brister med mera som konstaterats vid uppföljningar av kontrollplanerna. 
Återapporteringen ska göras enligt mall och tidplan som också ska fastställas av kommunstyrelsen 
senast i september året före. 
 

2 Kommunövergripande intern kontroll 2022 

Följande kontrollområden ingår i den kommunövergripande interna kontrollen 2022; 
 

 Representation  

Kontrollansvar: Förvaltningschefer 
 
Avser kontroll av: 
- att korrekt konto använts vid kontering 
- att momsen hanterats korrekt 
- att anteckning finns om syfte och vilka som deltagit i representationen 
- att representationen är verksamhetsrelaterad 
 
Detta kontrollområde utförs av ekonomistöd. Resultatet av kontrollen skickas till berörd 
förvaltningschef för kännedom senast den 1 oktober 2022. 
 

 Direktupphandlingar  

Kontrollansvar: Förvaltningschefer 



 
Kontrollområdet har två kontrollmoment, bägge har sitt ursprung i delegationen för 
upphandlingsärenden. 
 
Avser kontroll av: 
- att inga enskilda direktupphandlingar genomförts under kalenderåret som avser liknande varor, 
tjänster och entreprenader vars totala inköpssumma överstiger 100 tkr per förvaltning 
- att kommunen som helhet inte direktupphandlar för mer än 500 tkr per leverantör över en rullande 
fyraårsperiod som strider mot delegation i upphandlingsärende 
 
Detta kontrollområde utförs av upphandlingsavdelningen. Resultatet av kontrollen skickas till berörd 
förvaltningschef för kännedom senast den 1 oktober 2022.   
 

 Finns, och följs rutin för att säkra rätt utbetalning av lön  

Kontrollansvar: Förvaltningschefer 
 
Förvaltningarna ska ha en rutin för att kontrollera löpande löneutbetalningar. Varje chef ska, 
månatligen, kontrollera att lön utbetalas till de medarbetare som tillhör sin enhet, samt att den lön 
som gått ut till respektive medarbetare är rimlig. Denna kontroll ska dokumenteras löpande, varje 
månad. 
 
Detta kontrollområde utförs av HR-avdelningen. Resultatet av kontrollen skickas till berörd 
förvaltningschef för kännedom senast den 1 oktober 2022.  
 

 Verkställighet av KF-beslut  

Kontrollansvar: Förvaltningschefer 
 
Kontrollområdet syftar till att säkra att fattade beslut i Kommunfullmäktige faktiskt verkställs av 
berörd nämnd/styrelse. 
 
Kontrollen genomförs i samband med den årliga uppföljningen (KF arbetsordning § 26) som görs av 
kansliavdelningen. Resultatet av kontrollen skickas till berörd förvaltningschef för kännedom senast 
den 1 oktober 2022.   
 

 Tillgänglighet via telefon 

Kontrollansvar: Förvaltningschefer 
 
Kontrollområdet syftar till att säkerställa tillgängligheten via telefon. Kontrollen görs med hjälp av 
statistik som fångas via kontaktcenter. 
 
Detta kontrollområde utförs av kontaktcenter. Resultatet av kontrollen skickas till berörd 
förvaltningschef för kännedom senast den 1 oktober 2022.   
 
 
De sex kontrollområdena ovan ska utföras enligt kommunövergripande intern kontrollplan 2022, 
bilaga 1. 
 



3 Återrapportering 

Resultatet av såväl nämndspecifik som kommunövergripande genomförd intern kontroll ska 
återrapporteras till nämnden, i den omfattning som fastställts i respektive plan.   
 
Varje nämnd/styrelse ska behandlat uppföljningsrapporten avseende intern kontroll 2022 senast den 
31 december 2022.  
 
Mall för återrapportering bifogas detta dokument, bilaga 2. Eventuella fel/brister som konstaterats vid 
uppföljningen av kontrollplanerna ska framgå av rapporten, liksom uppgift om vilka åtgärder som 
vidtagits eller planeras vidtas för att komma till rätta med konstaterade avvikelser. 
 
Om nämnden/styrelsen i återrapporteringen gällande kommunövergripande internkontrollplan 2021 
hade ”bristfälligt” betyg inom något kontrollområde och om det kontrollområdet inte ingår i 2022 års 
kommunövergripande interna kontrollplan ska även detta kontrollområde betygsättas - igen. Syftet är 
att säkerställa att åtgärder vidtagits så att kontrollområdet inte längre är bristfälligt.   
 
Frågor angående intern kontroll hänvisas till:  
Malin Arbjörk Solvemark 
Ekonom 
E-mail: malin.arbjork.solvemark@alvesta.se  
Tel: 0472-153 41 
 

mailto:malin.arbjork.solvemark@alvesta.se


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 
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Specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att:  

1. anta reviderat specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

2. uppmana Kommunföretag att fastställa ägardirektivet vid bolagsstämma 

Sammanfattning 

För den verksamhet som bedrivs i Alvesta Kommunföretag AB (”Moderbolaget”) 
gäller förutom ”Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag” även ett 
specifikt ägardirektiv beslutat under 2018. Enligt den nya styrmodellen för 
kommunen ska ägardirektiven ses över årligen för beslut under september-oktober. 
Kommunstyrelsen har att anta det specifika ägardirektivet för Kommunföretag och 
Kommunföretag beslutar om ägardirektiven för sina dotterbolag. 

I bifogade förslag till reviderat ägardirektiv för Kommunföretag har några mindre 
kompletteringar /justeringar gjorts jämfört med det direktiv som för närvarande 
gäller. Tillägg är markerade med röd text. Tillägg är gjort med ett inledande stycke 
till ägardirektivet så att det är mer lika i text med övriga befintliga ägardirektiv för 
dotterbolagen. Vidare har i bilagan aktuell procentsats korrigerats till den 
bolagsskatt som gäller för 2021. 

Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom det nya 
ägardirektivet marginellt skiljer sig från det direktiv som gäller nu. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-19 

Specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

 



 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

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

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-08-17 
 

 

 

 

 

 

Specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anta reviderat specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 
2. uppmana Kommunföretag att fastställa ägardirektivet vid bolagsstämma 
 

Sammanfattning 
För den verksamhet som bedrivs i Alvesta Kommunföretag AB (”Moderbolaget”) gäller 
förutom ”Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag” även ett specifikt 
ägardirektiv beslutat under 2018. Enligt den nya styrmodellen för kommunen ska 
ägardirektiven ses över årligen för beslut under september-oktober. 
Kommunstyrelsen har att anta det specifika ägardirektivet för Kommunföretag och 
Kommunföretag beslutar om ägardirektiven för sina dotterbolag.  
 
I bifogade förslag till reviderat ägardirektiv för Kommunföretag har några mindre 
kompletteringar /justeringar gjorts jämfört med det direktiv som för närvarande 
gäller. Tillägg är markerade med röd text. Tillägg är gjort med ett inledande stycke till 
ägardirektivet så att det är mer lika i text med övriga befintliga ägardirektiv för 
dotterbolagen. Vidare har i bilagan aktuell procentsats korrigerats till den bolagsskatt 
som gäller för 2021. 
 
Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom det nya 
ägardirektivet marginellt skiljer sig från det direktiv som gäller nu. 
 

Bilaga 
Specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kommunstrateg 

Beslutet skickas till 
Alvesta Kommunföretag AB 



   Ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

 
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen 
Beslut: Kommunstyrelsen 2021-xx-xx 

556696-1602 

 

Specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

För den verksamhet som bedrivs i Alvesta Kommunföretag AB (”Moderbolaget”) gäller 
förutom ”Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag” även detta specifika 
ägardirektiv utfärdat av kommunstyrelsen den xxx 2021 och fastställt av bolagsstämman 
i Moderbolaget den bbb 2021. 
 
Kommunfullmäktige utövar ägarstyrning över dotterbolagen genom Moderbolaget och 
Moderbolagets verksamhet syftar till att: 

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

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

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

- genom de kommunala bolagens verksamhet bidra till kommunens tillväxt 

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

- uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i 
förvaltningsform 

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

 
Moderbolaget ska utöva Alvesta kommuns övergripande ägarroll i förhållande till 
av kommunen delägda bolag. 

Verksamhetens inriktning 

Moderbolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar 
i kommunala bolag. Moderbolaget ska utgöra Moderbolag i en koncern som omfattar 
Alvesta kommuns helägda bolag. Moderbolaget är underordnat ägaren Alvesta 
kommun och har att följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen från tid till 
annan utfärdade kommunal vision, koncernmål, riktlinjer, direktiv, program och andra 



 

 
 

 

 

Ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

556696-1602 

 

 

 

 

 

styrdokument under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordningen, 
tvingande lag eller annan författning. 
 

Moderbolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I 
den rollen ligger att övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens 
verksamheter och utöva aktiv ägarstyrning av bolagen i enlighet med detta ägardirektiv 
samt riktlinjer, program och andra styrdokument som ägaren delger Moderbolaget. 
Moderbolaget ska se till att de övriga bolagen i koncernen följer av kommunfullmäktige 
beslutad kommunal vision och antagna koncernmål samt för respektive bolag utfärdade 
ägardirektiv, under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordning, tvingande lag 
eller annan författning. Moderbolaget ska ha en löpande kommunikation med 
dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår de långsiktiga 
målen som fastställts i ägardirektiven. Moderbolaget ska genomföra resultat- och 
skattemässiga dispositioner inom Alvesta kommuns bolagskoncern för att optimera 
koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning och se 
till att de kommunala bolagen aktivt arbetar för en hållbar utveckling i sina 
verksamheter. 

Ekonomiska och finansiella mål 

Moderbolaget ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation. Bolaget 
ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med 
utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. 
Bolaget ska verka för att koncernens soliditet ska uppgå till minst 10 % i genomsnitt 
under de fem senaste åren. Undantag för enskilt år kan beslutas av kommunstyrelsen. 
Moderbolaget ska se till att dotterbolagen marknadsvärderas vid behov. 
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Bilaga 1 
Principer för koncernbidrag och ägartillskott 

Alvesta Kommunföretag AB bildades hösten 2006. Kommunföretag har ingen egen 
verksamhet utan har en funktion som den kommunala ägaren av fyra helägda kommunala 
bolag. Uppdraget är att samordna och styra dotterbolagen till en helhet för bästa 
kommunnytta. 

Kostnader i Kommunföretag är vissa omkostnader samt kostnader som är hänförliga till köpet 
från kommunen av de helägda kommunala bolagen (räntor på lån och borgensavgifter). 
Modellen för att täcka kostnader i moderbolaget och uppnå det krav på överskott/vinst som 
kommunstyrelsen ställt om 2,5 prisbasbelopp per år, har finansierats genom koncernbidrag 
från dotterbolagen AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållning AB samt 
Alvesta Utveckling AB. 

I syfte att utveckla koncernen i ett ytterligare steg i samordning för kommunnytta där de 
lokala resurserna tillvaratas på bästa sätt, har en för Alvesta ny modell tagits fram. 
Arbetssättet ska gälla från bokslutet 2017. Den föreslagna modellen används ofta i andra 
kommunala koncerner. 
En förändring är att bilden av dotterbolagens resultaträkningar kommer att se sämre ut, men 
den totala ekonomin och balansräkning med soliditet kommer att vara på samma sätt för 
dotterbolagen. 
 
Modellen innebär sammanfattningsvis praktiskt tre steg 
 Dotterbolagen lämnar som koncernbidrag hela skattemässiga resultatet före  

koncerngemensamma dispositioner och skatt till moderbolaget 
 Kommunföretag återför 79,4 procent (resultatet minus de 20,6 procent bolagen normalt 

skulle betalat i skatt) av koncernbidraget som ägartillskott till berört bolag, som bokar upp 
tillskottet under fritt eget kapital 

 Kommunföretag täcker sina kostnader och får om utrymme finns möjlighet att t ex lämna 
ägartillskott, finansiera gemensamma verksamheter/aktiviteter eller lämna utdelning till 
kommunen. I de fall erhållna koncernbidrag enligt denna modell inte räcker för att täcka 
Kommunföretags egna kostnader eller om det finns andra särskilda skäl, t ex skattemässiga, 
kan det bli aktuellt med annan modell med koncernbidrag från dotterbolagen. 
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§ 96 Dnr 2021-00283 003 

 

Reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling AB  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att:  

1. godkänna reviderad bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

2. uppmana Alvesta utveckling att fastställa bolagsordningen vid bolagsstämma då 
bolaget BIVA Bredband i Värend AB är fusionerad in i utvecklingsbolaget. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 29/2021 att ändra bolagsstrukturen inom 
koncernen Alvesta Kommunföretag på så sätt att ägandet av bolaget BIVA 
Bredband i Värend AB blir dotterbolag till Alvesta utveckling AB och fusioneras in i 
utvecklingsbolaget. I samband med beslutet gavs ett uppdrag att se över respektive 
bolags ägardirektiv och bolagsordning.  

För närvarande pågår en process där dotterbolaget BIVA fusioneras via s k 
absorption med moderbolaget Alvesta utveckling. Planen är det ska vara genomfört 
till den 19 november 2021.  

I bifogade förslag till reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling är 
kompletteringar, röd text, införda för den övertagna verksamheten från BIVA. I 
princip tar texten upp att äga aktier i det regionala bredbandsbolaget Wexnet och 
att främja bredbandsförsörjningen till hushåll och företag i kommunen. 

Frågan om att se över respektive bolags specifika ägardirektiv tas upp som ärenden 
hos Alvesta Kommunföretag AB. 

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. Detta medför att föremålet och ändamålet med 
bolagets verksamhet ska fastställas med iakttagande av de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga. 

Bolagsordningen ska tillsammans med det generella ägardirektivet för kommunens 
helägda bolag samt 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. 

 

Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom den nya 
bolagsordningen är en typ av ”sammansmältning” av ordningarna för Alvesta 
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utveckling och BIVA samt att fusionen medför minskade kostnader och effektivare 
administration. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-11 

Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 
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Reviderad bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
1. godkänna reviderad bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 
2. uppmana Alvesta utveckling att fastställa bolagsordningen vid bolagsstämma då 

bolaget BIVA Bredband i Värend AB är fusionerad in i utvecklingsbolaget. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i § 29/2021 att ändra bolagsstrukturen inom 
koncernen Alvesta Kommunföretag på så sätt att ägandet av bolaget BIVA Bredband i 
Värend AB blir dotterbolag till Alvesta utveckling AB och fusioneras in i 
utvecklingsbolaget. I samband med beslutet gavs ett uppdrag att se över respektive 
bolags ägardirektiv och bolagsordning.  
 
För närvarande pågår en process där dotterbolaget BIVA fusioneras via s k absorption 
med moderbolaget Alvesta utveckling. Planen är det ska vara genomfört till den 19 
november 2021.  
I bifogade förslag till reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling är 
kompletteringar, röd text, införda för den övertagna verksamheten från BIVA. I princip 
tar texten upp att äga aktier i det regionala bredbandsbolaget Wexnet och att främja 
bredbandsförsörjningen till hushåll och företag i kommunen. 
 
Frågan om att se över respektive bolags specifika ägardirektiv tas upp som ärenden 
hos Alvesta Kommunföretag AB. 
 
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. Detta medför att föremålet och ändamålet med 
bolagets verksamhet ska fastställas med iakttagande av de kommunala befogenheter 
som utgör ram för verksamheten i fråga. 
Bolagsordningen ska tillsammans med det generella ägardirektivet för kommunens 
helägda bolag samt 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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Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom den nya 
bolagsordningen är en typ av ”sammansmältning” av ordningarna för Alvesta 
utveckling och BIVA samt att fusionen medför minskade kostnader och effektivare 
administration. 
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Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

556421-5639 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen 
Antagen: KF § 72/2018, reviderad § 77/2020, § xx/2021 

Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB  

§ 1 Bolagets firma och säte 

Bolagets firma är Alvesta Utveckling AB och styrelsen ska ha sitt säte i Alvesta kommun, Kronobergs 
län. 

§ 2 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 samt äga aktier i det regionala 
bredbandsbolaget Wexnet. 

§ 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-verksamhet i kommunkoncernen (forskning och utveckling) och kommunens övriga 
näringslivbefrämjande åtgärder. 
 
Bolaget ska också med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja lokalförsörjning för 
kommersiella verksamheter i Alvesta kommun. Uppdraget innebär även att främja 
bredbandsförsörjning till hushåll och företag genom att äga aktier i Wexnet och bedriva annan 
verksamhet som har tydligt samband med bredbandsförsörjningen. 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 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 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 

§ 7  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.  
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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 och 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. 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. 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman. 

§ 11 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. 
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§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 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. 

§ 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 anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad, vars postadress är införd 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 kommunfullmäktige i Alvesta kommun.  
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Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
anta förslag till sammanträdesplan för år 2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2021, mål och budget 2023 med plan 2024-2025 samt 
delårsrapport per augusti 2022. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej. 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på ändring av decembermötet från måndag till tisdag. 

Per Ribacke (S) yrkar avslag på Franzéns ändringsyrkande.     

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag; utskickat förslag till beslut samt Lars-
Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med det utskickade förslaget.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-20 

Utkast till sammanträdesplan för år 2022, 2021-08-20 
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Förslag till sammanträdesplan för år 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för år 2022.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2021, mål och budget 2023 med plan 2024-2025 samt 
delårsrapport per augusti 2022. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej.  

 

Konsekvensanalys 

En konsekvensanalys behövs inte då sammanträdesplanen är en grundläggande 
tidsplan för beredning av ärenden. 

Beslutsunderlag 

Utkast till sammanträdesplan för år 2022, 2021-08-20  

 
 

Sofie Thor 
Kanslichef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 



Sammanträdesplan för Alvesta kommun 2022 

 
 

 

 

 

 

 

  

 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari -23 

1 
Nyårsdagen KS   

Söndag och 1:a 
maj 

    Lördag   
Söndag och 
Nyårsdagen 

2 Söndag   Lördag   Lördag   Söndag    

3    Söndag KF 1b)  Söndag  Lördag   Lördag  

4      Lördag   Söndag KS 3b)  Söndag  

5 
 Lördag Lördag   

Söndag och 
nationaldagen 

    
Lördag och alla 

helgons dag 
  

6 Trettondag jul Söndag Söndag     Lördag   Söndag  Trettondag jul 

7     Lördag KS 2) 8b)  Söndag     Lördag 

8 Lördag  KS 1a) 10)  Söndag     Lördag KS  5)   Söndag 

9 Söndag   Lördag   Lördag   Söndag    

10    Söndag   Söndag  Lördag   Lördag  

11      Lördag   Söndag   Söndag  

12  Lördag Lördag KS 1b) 8a)  Söndag     Lördag KF  

13  Söndag Söndag     Lördag KS 3a) 9)  Söndag   

14     Lördag   Söndag     Lördag 

15 Lördag KF  Långfredagen Söndag     Lördag KSAU 8c) 4) 6) 7)  Söndag 

16 
Söndag   

Lördag och 
påskafton 

  Lördag   Söndag    

17 
   

Söndag och 
påskdagen 

KSAU 2) 8b)  Söndag  Lördag   Lördag  

18 KSAU   Annandag påsk  Lördag   Söndag KF 3b)  Söndag  

19  Lördag Lördag   Söndag     Lördag   

20  Söndag Söndag     Lördag KSAU  3b)  Söndag   

21     Lördag KF 2)  Söndag     Lördag 

22 
Lördag 

KSAU 1 a) 10) 
 

KF  Söndag     Lördag KF 5)  Söndag 

23 Söndag   Lördag   Lördag   Söndag    

24 
   Söndag  Midsommarafton Söndag  Lördag   

Lördag och 
Julafton 

 

25 
     

Lördag och 
midsommardagen 

  Söndag KSAU  5)  
söndag och 

Juldagen 
 

26 
 Lördag Lördag  Kristi himmelsfärd Söndag     Lördag Annandag jul  

27  Söndag Söndag     Lördag KF  Söndag   

28     Lördag   Söndag     Lördag 

29   KSAU 1b)  Söndag     Lördag KS 4) 6) 7) 8c)  Söndag 

30 Lördag   Lördag   Lördag KSAU 3a) 9)  Söndag    

31 
Söndag      Söndag     

Lördag och 
Nyårsafton 

 



 1a)   KS egen årsrapport 2021. Rapporten ”läggs på bordet” på KSAU. Den 28 februari 2022 är sista datum för beslut i nämnderna. 

 1b)  Årsredovisning 2021 (15/4 ska KS senast ha överlämnat rapporten till revisorerna för granskning enligt KL 11 kap 20 §). Utgångspunkten är att fastställa årsrapporten i KF i slutet av april/början av maj. Det bör vara tre veckor mellan KS och 
KF för att revisorerna ska hinna sammanträda där emellan. 

 2)  Mål och Budget 2023 med plan 2024-2026 (3 veckor mellan KSAU och KS, utrymme för central MBL-förhandling). 

 3a)  KS egen delårsrapport augusti 2022. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KS. 1 oktober sista datum för beslut i nämnderna. 

 3b)  Delårsrapport augusti 2022.läggs på bordet KS 4/10.  

 4)  KS egen Verksamhetsplan med internbudget och Internkontrollplan för år 2023. 31 december är sista datum för beslut för nämndernas verksamhetsplaner. 

 5)  Beslut skattesats, enligt kommunallagen senast i november. Nya fullmäktige fastställer budget 2023 med plan 2024-2025. 

 6)  Information nämndernas Verksamhetsplaner med internbudget 2023 (se punkt 4) tas på första sammanträdet 2023.  

 7)  Återrapportering av kommunstyrelsens intern kontrollplan 2022. 31 december sista datum för nämndernas! OBS! till KS sammanträde i februari 2023, sammanställning av återrapportering IK 2022 både nämnder och bolag. 

 8a)  Ekonomisk uppföljning per mars 2022. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KS, dvs. underlaget är inte bilagt i utskicket till vare sig KSAU eller KS.  

 8b)  Ekonomisk uppföljning per april 2022. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KSAU, dvs. underlaget är inte bilagt i utskicket till KSAU. 

 8c)  Ekonomisk uppföljning per oktober 2022. Skriftlig rapportering ”läggs på bordet” på KSAU, dvs. underlaget är inte bilagt i utskicket till KSAU. 

 9)  Kommunövergripande internkontrollplan 2023 (enligt KS beslutade anvisningar i september, KS § 9, 2017-02-28). 

 10)  Sammanställning av återrapportering internkontroll 2021 för nämnder och bolag (underlag till Årsredovisning 2021). 
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§ 102 Dnr 2021-00295 000 

 

Inkommen skrivelse avseende Folkets Hus 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att invänta Folkets Hus interna 
utredning innan beslut om ett eventuellt bidrag kan fattas. 

Sammanfattning 

Jan-Erik Svensson (AA) och Lars-Olof Franzén (AA) har inkommit med en skrivelse 
där de lyfter frågan om att kommunstyrelsen borde ge ett bidrag om 300 000 
kronor till Folkets Hus Förening då de har lidit ekonomiskt på grund av pandemin. 

Enligt uppgift har en utredning påbörjats för att utreda de ekonomiska 
förutsättningarna för föreningen, och Alvesta kommun ser att det vore bäst att 
invänta resultatet av denna utredning för att få en helhetsbild om föreningens 
förutsättningar och möjligheter inför framtiden. 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att kommunstyrelsen ska bevilja ett bidrag till Folkets 
Hus i enlighet med skrivelsen.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
utskickat förslag.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-19 

Skrivelse om Folkets Hus, 2021-06-14 

 



 

 

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 
Kommunsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-08-19 
Referens 

KS 2021-00295 000  

 

 

 

 
  

Svar på inkommen skrivelse avseende Folkets Hus 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att invänta Folkets Hus interna utredning innan beslut 
om ett eventuellt bidrag kan fattas.  

Sammanfattning 

Jan-Erik Svensson (AA) och Lars-Olof Franzén (AA) har inkommit med en skrivelse 
där de lyfter frågan om att kommunstyrelsen borde ge ett bidrag om 300 000 
kronor till Folkets Hus Förening då de har lidit ekonomiskt på grund av pandemin. 

Enligt uppgift har en utredning påbörjats för att utreda de ekonomiska 
förutsättningarna för föreningen, och Alvesta kommun ser att det vore bäst att 
invänta resultatet av denna utredning för att få en helhetsbild om föreningens 
förutsättningar och möjligheter inför framtiden.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse om Folkets Hus, 2021-06-14  

 
 

Sofie Thor 
kanslichef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Jan-Erik Svensson 
Lars-Olof Franzén 

 



Begäran  om att koinrnunstyrelsen  skall  stödja  Alvesta  Folkets  Husförening  med  300.000

kronor  för  deras ekonomiska  konsekvenser  på grund  av pandemin.

Kommunstyrelsen  tog  vid  sitt  senaste  möte  beslut  om  att ge alla  föreningar  som  erhållit

föreningsbidrag  under  2020  ett extra  tillägg  på IO%.  Bland  dessa  föreningar  finns  också

bygdegårdar  m.fl.  som  liar  lokaluthyrning  på sin agenda.

Sedan  ett antal  år tillbaka  liar  Alvesta  Folkets  Husförening  inte  fätt  några  koi'nu'nunala  bidrag

trots  att  dess verksanföet  till  stora  delar  utgjorts  av samma  verksamhet  som  bygdegårdarna.

Alvesta  Folkes  Husförening  har  drabbats  av stora  ekonomiska  bakslag  på grund  av pandemin,

somipraktiken  lamslagit  liela  rit1iyrningsverksamheten  av lokaler  till  föreningsliv  ocli  andra

oregelbundna  förhyrare.

Alvesta  Folkets  Hus  har  inte  heller  kui'u"iat  genomföra  planerade  kulturarrangemang,

filn'ivisningar  ocli  teaterföreningens  föreställningar  vilket  naturligtvis  påverkat  den

ekonon'iiska  situationen  allvarligt.

Folkets  Hus  l'iar enormt  stor  betydelse  för  både  Alvestas  kulturliv  ocli  dess fritidsliv.

Samtidigt  som  kon'ununstyrelsen  vid  senaste  sammanträdet  beslutat  att ge andra  föreningar

ytterligare  medel  för  negativa  konsekvenser  ruider  pandemiåret  ritan  att  på  något  vis  koppla

detta  till  faktiska  ekonomiska  konsekvenser.  Dessutom  gav  man  uppdrag  åt kultur  &

fritidsnämnden  att rita  på en multiarena  med  kulturarrangemang  utan  någon  som  helst

konsekvensbeskrivning  när  det gäller  vad  detta  betyder  för  befintliga  lokaliteter  iAlvesta

Folkets  Hus.

Idag  arbetar  Alvesta  Folkets  Hus  tätt  tillsammans  med  Tyrolens  vänner  vilket  innebär  att man

tillsammans  korniner  att berika  kultur  ocli  nöjeslivet  ikoini'nunen.  Det  är faktiskt

komn'iunstyrelsens  uppgi'ft  att stödja  liela  föreningslivet  så ock  Alvesta  Folkets  Husförening.

Därför  föreslår  vi  att kon"imunstyrelsen  bidrager  med  300.000  kronor  i stöd  för  Alvesta

Folkets  Husförening  för  negativa  konsekvenser  av pandemin.  Finansiering  via  det strategiska

kontot.
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§ 98 Dnr 2021-00135 104 

 

Återrapportering av partistöd för år 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna återrapporteringen.     

Sammanfattning 

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

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

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

Yrkanden 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-11 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Liberalerna, 2020-06-15 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Moderaterna, 2021-07-14 

 



 

 

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 
Kommunsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-10 
Referens 

KS 2021-00135 104  

 

 

 

 
  

Återrapportering av partistöd för år 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen av partistöd för år 
2020.  

Sammanfattning 

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

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

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

Bilagor 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Liberalerna, 2020-06-15 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Moderaterna, 2021-07-14 

 

 
 

Magnus Wigren 
T.f. Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen för verkställande 
Partierna för kännedom 









Alvesta
kommun

Blankett  för  redovisning  av

partistöd

Redovisning  av erhållet  kommunalt  partistöd  jämte

granskningsrapport

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

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

kommunallagen.  Redovisningen  ska avse perioden  1 januari  - 31 december  och ges till

fullmäktige  senast  sex månader  efter  redovisningsperiodens  utgång.

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

sin egen granskare.  Granskaren  ska intyga  att  redovisningen  ger  en rättvis  bild av hur

partisfödet  har  använts.  Granskaren  ska inte  vara  samma  person  som lämnar  in

redovisningen.

Kommunfullrnäktiges  presidium  uppmanar  partierna  att  ta hänsyn  till kommunfullmäktiges

sammanträdesplan när partierna lämnar in sin redovisning och @ranskningsrapport.

Kommunfullmäktige  behandlar  i regel  alltid  ärendet  om återrapportering  av erhållet  partistöd

på kommunfullmäktiges  ordinarie  sammanträde  i juni  månad.  Detta  för  att  få till  en så snabb

hantering  som möjigt  av utbetalningen  av partistöd.

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

den 17  december  2019,  E) 181.

Redovisningen  avser  följande  parti

Juridisk  person"

llra,-,s]crsB  Mvs4;i»  rÅ>hwuyi[å

Organisationsnummer:

,  8;0:L$Q  -s'c=tz
Adress:  .   . /

C(_"),,,/ L)i4- Z'.;» ,r'5, s t-B
/  i

/  I

!-'-r/ 'l-'Ji'yc/(  (],  .r9

Postadress:

=.J';"2 S-/ li/:j' /- ?1 c-/,3
Telefon:  '

07«:) ,.:I'lOG'Hr,

Bankkonto eller bankgiro/plusgiro:

,«:-";'5'Fr'-1G  @6

"Registrerad  lokal partiförening

Sammanfattning  av erhållet  partistöd

Redovisningen  avser  år:

:9A:2,0

Erhållet  partistöd  (angett  i kronor):

,:IC) g ö(2) i a-

1



Sparat  partistöd:

[7,S-o0  -

Övriga  kommentarer:

Redovisning  av användning  av partistöd

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

den  kommunala  demokratin.  Beskriv  gärna  med  enskilda  exempel.

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

partiorBanisationen och vilka motprestationer som i så fall erhållits.

44:,t'vi6d

/

>"'öc"s r9cf/  / }
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Fö5ande handlingar  har bifogats  till denna redovisningsbIankett:

Granskningsrapport  och  intyg

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

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

ändamålsenligt.

Redogör  för  vad som framkommit  i redovisningen  av erhållet  partistöd.

3



L: )ita r:i /raia-st'b ,AAxs<l» /4,-1 r "'/1 l,//';'l/l. ;  ),:,li /-/-'6 l.'L  I 7e e;i [i-
rk I .l  /  / I  i  : l'  /'j

3 Vl d  2'  /'??  7  /  8 c" i-z  /  t t r  '  "a' / r  ,
J

' Granskning  genomförd  av: !

Datum 2ö:21-06-0'-[ -- -----------

'amn'="an" öh K-sr-ac>-eo---V-p-ebqoå--- ----- - -

4



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-22 

 

 

  

 

 

Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 73 Dnr 2021-00135 104 

 

Återrapportering av partistöd för år 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen av partistöd för år 
2020.  

Sammanfattning 

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

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

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

Bilagor 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Kristdemokraterna, 2020-03-16 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Alvesta Alternativet, 2021-05-17 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Socialdemokraterna, 2021-05-27 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Vänsterpartiet, 2021-05-24 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Miljöpartiet, 2021-05-24 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Centerpartiet, 2021-05-31 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Sverigedemokraterna, 2021-05-31 

Beslutet skickas till 

Partierna 

Ekonomiavdelningen  
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§ 34 Dnr 2021-00056 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per juli månad 2021 

Beslut 

Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
redovisningen av Alvesta kommuns sjukfrånvarostatistik per juli månad 2021.   

Sammanfattning 

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

Per juli 2021 ser vi att sjukfrånvaron i procent fortsätter minska i Alvesta kommun 
efter att tidigare legat på 7,79 som högst. Under senaste 12 månaderna har 
sjukfrånvaron gått från 7,54 % till 6,67 %.  

Alla förvaltningar har minskad sjukfrånvaro per juli månad även om minskningen i 
någon förvaltning är marginell. Inom omsorgsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen är det fortfarande så att där finns flest personal som inte 
kan jobba hemifrån vilket gör att man fortfarande ligger kvar på en hög nivå även 
om det minskat något. Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en 
sjukskrivning över 59 dagar har under pandemin stadigt minskat på grund av många 
korta sjukskrivningar, men har nu ökat något igen vilket kan tyda på att de korta 
sjukskrivningarna kan ha minskat i antal.  

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna minskar något på totalen.  

Antal medarbetare som 2021-08-23 har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 10 
st och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 13 st. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende sjukfrånvarostatistik 
per juli månad 2021 för Alvesta kommun, daterad 2021-08-23 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per juli månad 2021 

Sjukfrånvarostatistik för kommunledningsförvaltningen per juli månad 2021 

 



 

 

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 
Anna-Lena Andersson 
HR-konsult 
+46729730468 
anna.lena.andersson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
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1(1) 

Datum 

2021-08-23 
Referens 

KS 2021-00056 020  

 

 

 

 
  

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun - samlingsakt 
2021 

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 

redovisningen av Alvesta kommuns sjukfrånvarostatistik per juli månad 

2021.   

Sammanfattning 

Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12 

gånger per år. 

 

Per juli 2021 ser vi att sjukfrånvaron i procent fortsätter minska i Alvesta 

kommun efter att tidigare legat på 7,79 som högst. Under senaste 12 

månaderna har sjukfrånvaron gått från 7,54% till 6,67 %.  

 

Alla förvaltningar har minskad sjukfrånvaro per juli månad även om 

minskningen i någon förvaltning är marginell. Inom OF och UF är det 

fortfarande så att där finns flest personal som inte kan jobba hemifrån vilket 

gör att man fortfarande ligger kvar på en hög nivå även om det minskat 

något. Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning 

över 59 dagar har under pandemin stadigt minskat p g a många korta 

sjukskrivningar men har nu ökat något igen vilket kan tyda på att de korta 

sjukskrivningarna kan ha minskat i antal.  

 

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 

månaderna minskar något på totalen.  

 

Antal medarbetare som 2021-08-23 har mellan 180–365 dagars 

sjukskrivning är 10 st och medarbetare som har över 365 dagars 

sjukskrivning är 13 st.  

Michael Färdig 
HR-chef 

Anna-Lena Andersson 
HR-konsult 

 



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli
KLF 3,01 3,12 3,13 4,24 3,78 3,76 3,35 3,31 3,56 4,01 3,84 3,4
A. Kommun 26,6 26,74 26,49 26,7 26,75 26,82 26,15 24,92 23,61 22,91 22,59 22,53
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli
KLF 0,14 0,45 0,17 0,97 0,12 0,13 0,09 0,15 0,36 0,51 0,07 0,1
A. Kommun 1,6 2,15 2 2,22 2,02 2,14 1,69 1,97 1,93 1,94 1,59 1,23
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli
KLF 0,86 0,87 0,84 1,14 1,18 1,16 1,04 1,04 1,11 1,22 1,18 1,05
A. kommun 7,54 7,66 7,63 7,72 7,78 7,79 7,67 7,3 6,92 6,77 6,71 6,67
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb
KLF 0,56 1,83 0,7 3,27 0,36 0,42 0,5
A. Kommun 5,4 8,2 7,14 8,1 6,88 7,24 6,9
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli
KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. kommun 53,77 51,63 50,19 48,21 46,65 44,69 43,65 43,9 44,67 44,46 44,64 44,76
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli
KLF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Frisknärvaro rullande 12 månader

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

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

KLF 53,7 50,94 47,17 51,79 50,94 56,36 57,41 61,4 61,4 62,07 63,33 65
A. Kommun 26,08 23,67 23,34 22,92 21,43 21,98 21,88 23,04 24,43 25,71 26,37 26,17

Analys: 
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Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader
Förvaltning

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

FAL 18,7 18,21 17,41 16,5 15,35 14,26 13,04 11,93 10,71 10,6 10,4 10,18

KLF 3,01 3,12 3,13 4,24 3,78 3,76 3,35 3,31 3,56 4,01 3,84 3,4

KFF 22,18 23,39 24,45 25,62 26,08 25,56 24,14 23,56 22,46 20,85 19,24 17,66

OF 34,53 34,52 33,93 34,2 34,45 34,94 33,89 32,34 30,32 29,42 29,09 29,18

SBF 14,72 14,73 14,71 15,11 15,89 16,67 16,93 16,95 16,64 16,98 17,22 17,29

UF 23,99 24,35 24,39 24,67 24,74 24,69 24,44 23,24 22,36 21,63 21,33 21,3

A. Kommun 26,6 26,74 26,49 26,7 26,75 26,82 26,15 24,92 23,61 22,91 22,59 22,53
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Antal sjukdagar per snittanställd ej rullande 12 månader månad för månad

Förvaltning

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

FAL 0,76 0,92 1,13 1,11 0,66 0,71 0,54 1,09 0,8 1,12 0,68 0,58

KLF 0,14 0,45 0,17 0,97 0,12 0,13 0,09 0,15 0,36 0,51 0,07 0,1

KFF 2,33 2,28 1,77 1,91 1,04 1,04 1,09 2,08 1,48 0,8 0,85 0,59

OF 2,38 2,76 2,41 2,63 2,87 3,12 2,12 2,38 2,25 2,42 2,19 1,9

SBF 0,86 1,1 1,69 1,79 1,85 2,06 1,6 1,89 1,36 1,34 1,02 0,77

UF 1,19 2,07 1,98 2,25 1,75 1,8 1,71 1,91 2,08 1,93 1,46 0,93

A. Kommun 1,6 2,15 2 2,22 2,02 2,14 1,69 1,97 1,93 1,94 1,59 1,23
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 
Förvaltning

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

FAL 5,31 5,21 4,97 4,75 4,52 4,22 3,88 3,58 3,23 3,21 3,1 3,03

KLF 0,86 0,87 0,84 1,14 1,18 1,16 1,04 1,04 1,11 1,22 1,18 1,05

KFF 6,17 6,56 6,94 7,34 7,35 7,24 6,9 6,71 6,44 5,98 5,51 5,18

OF 9,76 9,82 9,65 9,76 9,86 9,96 9,75 9,3 8,78 8,58 8,53 8,52

SBF 4,35 4,41 4,37 4,45 4,71 4,84 4,93 4,94 4,84 4,93 5,04 5

UF 7,09 7,3 7,37 7,51 7,6 7,6 7,6 7,21 6,95 6,78 6,71 6,69

A. kommun 7,54 7,66 7,63 7,72 7,78 7,79 7,67 7,3 6,92 6,77 6,71 6,67
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 2,76 3,78 3,39 4,32 2,44 2,56 2,24 4,18 2,98 3,7 2,06 1,81

KLF 0,56 1,83 0,7 3,27 0,36 0,42 0,5 0,6 1,3 1,66 0,35 0,41

KFF 6,28 8,75 6,89 7,83 3,75 3,76 4,99 6,97 6,17 2,89 2,85 0,4

OF 7,67 10,3 8,05 9,49 9,88 10,51 8,62 8,46 8,55 8,67 7,52 6,03

SBF 2,98 4,57 5,92 6,11 5,91 6,22 6,6 6,69 4,84 4,57 4,18 1,95

UF 4,38 8,2 7,47 8,64 6,29 6,41 7,31 7,33 8,22 7,11 5,58 1,93

A. Kommun 5,4 8,2 7,14 8,1 6,88 7,24 6,9 7,09 7,35 6,98 5,5 3,52
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Förvaltning

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

FAL 60,07 58,35 56,1 54,03 51,21 46,98 45,14 41,4 39,15 38,59 37,94 37,13

KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KFF 49,7 50,4 51,21 50,47 48,79 48,12 48,98 49,58 49,43 49,9 49,92 48

OF 52,89 50,79 49,58 47,8 45,89 44,39 43,3 44,24 46,7 47,26 48,46 49,24

SBF 48,69 45,21 41,07 38,75 44,4 46,77 50,27 53,22 57,34 58,43 59,72 60,86

UF 54,8 52,47 50,86 48,77 47,4 44,84 43,49 43,13 42,03 40,83 39,77 39,14

A. kommun 53,77 51,63 50,19 48,21 46,65 44,69 43,65 43,9 44,67 44,46 44,64 44,76



Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 15 14 14 12 13 10 9 7 9 10 10 10

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

KFF 13 14 13 11 11 11 11 12 11 10 11 11

OF 189 202 204 219 231 221 226 201 191 192 193 201

SBF 8 9 13 12 12 10 10 10 8 6 5 6

UF 192 208 211 214 224 234 242 250 234 242 241 238

A. kommun 418 448 455 468 491 486 498 480 453 460 460 466



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

Förvaltning

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

FAL 35,85 35,24 33,17 33,65 32,16 32,31 35,71 39,58 43,39 43,39 45,26 45,45

KLF 53,7 50,94 47,17 51,79 50,94 56,36 57,41 61,4 61,4 62,07 63,33 65

KFF 28,57 29,85 29,85 27,27 25 23,44 25 28,13 28,79 31,82 30,77 32,81

OF 22,25 20,7 21,25 20,28 19 18,4 17,25 19,12 21,41 23,24 23,85 23,59

SBF 35,63 29,41 34,12 34,12 34,12 36,14 39,02 41,18 45,35 40,48 41,18 41,18

UF 25,05 21,6 20,73 20,34 18,27 19,57 19,18 18,86 18,81 20,23 20,33 19,57

A. Kommun 26,08 23,67 23,34 22,92 21,43 21,98 21,88 23,04 24,43 25,71 26,37 26,17
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§ 99 Dnr 2021-00160 000 

 

Motion (-) om att oppositionsråd ska upphöra 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Den 26 mars inkom Annette Lindström (-) med en motion om att avskaffa 
oppositionsråd. Motionären anger i sin motion att ett oppositionsråd bör samla och 
informera hela oppositionen om pågående ärenden i kommunen, och menar på att 
nuvarande oppositionsråd inte gör detta. 

Kommunallagen eller kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar inte hur ett 
oppositionsråd ska verka, och i Alvesta kommun är det så att oppositionsrådet 
rådgör med de partier som de har ingått valteknisk samverkan med, och inte 
oppositionen i sin helhet. 

Yrkanden 

Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till att avslå motionen.    

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, 2021-08-19 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-11 

Motion (-) om att avskaffa oppositionsråd, 2021-     

 



 

 

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 

 

 
 

Ordförandeskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-08-19 
Referens 

KS 2021-00160 000  

 

 

 

 
  

Ordförandeskrivelse.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning 

Den 26 mars inkom Annette Lindström (-) med en motion om att avskaffa 
oppositionsråd. Motionären anger i sin motion att ett oppositionsråd bör samla och 
informera hela oppositionen om pågående ärenden i kommunen, och menar på att 
nuvarande oppositionsråd inte gör detta. 

Kommunallagen eller kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar inte hur ett 
oppositionsråd ska verka, och i Alvesta kommun är det så att oppositionsrådet 
rådgör med de partier som de har ingått valteknisk samverkan med, och inte 
oppositionen i sin helhet. 
.  

 
 

Per Ribacke 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Svar på motion (-) om att oppositionsråd ska upphöra 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.   

Sammanfattning 

Den 26 mars inkom Annette Lindström (-) med en motion om att avskaffa 
oppositionsråd. Motionären anger i sin motion att ett oppositionsråd bör samla och 
informera hela oppositionen om pågående ärenden i kommunen, och menar på att 
nuvarande oppositionsråd inte gör detta. 

I kommunallagen finns väldigt lite uppgifter om oppositionsråd, och i 4 kapitlet 2 § 
står följande; 

Den som inom kommunen eller regionen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid 
eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, 
regionråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. 

Kommunallagen reglerar således inte hur ett oppositionsråd ska verka, och vilka 
uppgifter som det ska utföra eller vilka partier det ska samverka med. 
Samarbete mellan politiska partier i en så kallad valteknisk samverkan skulle kunna 
utgöra en grund för delad information, men detta är inget som styrs eller regleras 
genom kommunallagen, eller genom kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Bilagor 

Motion (-) om att oppositionsråd ska upphöra, 2021-03-26  
 

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Motionären 



Politisk vilde 

 
Motion:  Oppositionsråd ska upphöras 

 

Motivering 
 

Oppositionsrådets arbetsuppgift är att företräda oppositionen i olika sammanhang samt att ta emot, 

vidarebefordra och förankra information till samtliga oppositionspartierna. 

• Att aktivt granska det politiska styret   

• Att vara en samlande kraft för den politiska oppositionen  

• Att regelbundet sammankalla och sammanträda med oppositionen 

• Att hålla alla oppositionspartier underrättande om vad som är på gång 

 

Som ovanstående inte har gjorts i någon form 

 

• Anser inte att en aktiv och kritisk granskning av det politiska styret har 
skett 

• Oppositionsrådet har inte varit den samlande kraften för oppositionen. 

• Aldrig sammankallat till något möte 

 

 Vi får en stor besparing som kan läggas till exempelvis: LSS verksamheten. 

 

 

Jag yrkar därför att: 

- Befattningen som oppositionsråd upphör. 

- De ekonomiska nettoeffekterna utreds 

 

 

Anette Lindström 
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§ 100 Dnr 2020-00413 135 

 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller del 
av tolkkostnaden 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen med hänvisning till att det som föreslås i motionen inte är förenligt 
med gällande lagstiftning.  

Sammanfattning 

Den 26 november 2020 inkom Anette Lindström (-) med en motion där hon föreslår 
att kommunen ska utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden 
genom en avgiftstrappa för språktolk innebärande att språktolkhjälp för nyanlända 
under det första året i Sverige ska vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den 
nyanlände debiteras halva kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i 
Sverige ska den nyanlände debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av 
tolk kvarstår. Enligt förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från 
debitering, likaså personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk. 

Kommunstyrelsen skickade motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning, som har behandlat motionen på sitt sammanträde den 17 juni 2021. 

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon in inte behärskar det svenska 
språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. 

Nämnden för arbete och lärande föreslår att motionen ska avslås med hänvisning 
till att förslaget går emot rådande lagstiftning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-11 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2021-06-17 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av 

tolkkostnaden, 2020-11-26 
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Svar på motion (-) om att utreda möjligheten att 
debitera hela eller del av tolkkostnaden  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det som 
föreslås i motionen inte är förenligt med gällande lagstiftning.  

Sammanfattning 

Den 26 november 2020 inkom Anette Lindström (-) med en motion där hon föreslår 
att kommunen ska utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden 
genom en avgiftstrappa för språktolk innebärande att språktolkhjälp för nyanlända 
under det första året i Sverige ska vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den 
nyanlände debiteras halva kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i 
Sverige ska den nyanlände debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av 
tolk kvarstår. Enligt förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från 
debitering, likaså personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk. 

Kommunstyrelsen skickade motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning, som har behandlat motionen på sitt sammanträde den 17 juni 2021. 

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon in inte behärskar det svenska 
språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. 

Nämnden för arbete och lärande föreslår att motionen ska avslås med hänvisning 
till att förslaget går emot rådande lagstiftning.   

Beslutsunderlag 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2021-06-17 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden, 
2020-11-26  
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§ 50 Dnr 2021-00055 000 

 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller 
delar av tolkkostnaden  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till att det som föreslås i motionen inte är förenligt med 
gällande lagstiftning.  

Sammanfattning 

Annette Lindström (-) har i en motion med motiveringen ”Utred möjligheten att 
debitera hela eller del av tolkkostnaden” föreslagit en avgiftstrappa för språktolk 
innebärande att språktolkhjälp för nyanlända under det första året i Sverige ska 
vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den nyanlände debiteras halva 
kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i Sverige ska den nyanlände 
debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av tolk kvarstår. Enligt 
förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från debitering, likaså 
personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande.  

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon in inte behärskar det svenska 
språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. Därav föreslår nämnden för arbete och lärande att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen hänvisning till vad som anges i denna tjänsteskrivelse.     

Yrkanden 

 Fredrik Jonsson (-) yrkar att motionen ska bifallas. 

Anette Lindström (-) yrkar bifall till Fredrik Jonssons (-) yrkande. 

Linnea Naess (V) och Heléne Andersson(C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.   

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att det finns två förslag för nämnden att ta ställning till. 
Arbetsutskottets förslag till beslut och Fredrik Jonssons yrkande. Ordförande ställer 
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de två förslagen mot varandra och finner via acklamation att nämnden för arbete 
och lärande beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.     

Bilagor 

NAL AU § 35, daterad den 26 maj 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 maj 2021. 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden, 
daterad den 10 mars 2021. 
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Motion:

Motivering

Utred  möjligheten  att  debitera  hela  eller  del  av

tolkkostnaden.

En nödvändig  förutsättning  för  att  flertalet  nyanlända  skall  ha en realistisk

förutsättning  att  kunna  försörja  sig och kunna  undvika  att  hamna  i ett

utanförskapsområde  är att  personen  ifråga  lär sig svenska.  Gratis  utbildning  i

svenska  språket  erbjuds  alla  nyanlända.  Ibland  uppfattas  motivationen  att  lära  sig

svenska  som  svag  och  resultatet  blir  därefter.  Det  är i praktiken  möjligt  att  leva

resten  av livet  i ett  utanförskapsområde  utan  att  kunna  kommunicera  på svenska.  I

alla  kontakter  med  sjukvården  erbjuds  gratis  språktolk.  Detta  stimulerar  inte  till att

lära  sig svenska  som  är så viktigt  för  att  kunna  bli anställningsbar.

Hälso-  och  sjukvårdslagen  slår  heller  inte  fast  att personer  med  annat  hemspråk  än

svenska  alltid  har  rätt  till tolk,  den  skyldighet  som  finns  är att  anpassa  information

efter  individens  förutsättningar  och  behov.

Jag  menar  att ett  ekonomiskt  incitament  skulle  öka  motivationen  och  föreslår  därför

att:

Under  de första  året  i Sverige  är språktolkhjälp  gratis.

Mellan  andra  och  fjärde  året  debiteras  halva  språktolkkostnaden

Efter  fem  år i Sverige  debiteras  fulla  språktolkkostnaden  om behov  av tolk  finns.

Hörselskadade,  döva  och  dövblinda  ska  dock  undantas  från  dessa  regler,  och  likaså

personer  vars  hemspråk  är  ett  av Sveriges  fem  minoritetsspråk  finska,  jiddisch,

meänkieli,  romska  och samiska.

Om det  är omöjligt  att  debitera  språktolkkostnader  på grund  av juridiken  får  i stället

en motsvarande  hög  avgift  som  ka1las  tidsspillan  införas.
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Jag  yrkar  därför  att:

*  Kommunfullmäktige  ger  berörd  nämnd/  nämnder  i uppdrag  att utreda  hur  den

aktuella  motionens  andemening  ska  omsättas  i praktiken.

*  Kommunfullmäktige  beslutar  att  utredning  skall  presenteras  i så god  tid att

beslut  kqn  börja  gälla  från  andra  halvårsskiftet  2021

Anette  Lindström
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