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§ 101 Dnr 2020-00367 315 

 

Motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser vid 
Lillsjögatan i Alvesta 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen.  

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2020 inkom Tomas Öhling (M) med en motion om att införa nya, 
billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta. Kommunstyrelsen lämnade över 
ärendet för beredning till samhällsbyggnadsnämnden som beredde motionen på 
sitt sammanträde den 15 juni 2021. 

Det är idag tillåtet att parkera på sträckan och det rör sig om ca 150 meter utmed 
vägen. Utrymmesbehovet för parkering på gata är för två bilar 5 meter vardera 
samt 2 meter framför och bakom, så totalt 14 meter. Sträckan är 150 meter vilket 
innebär att ca 20 bilar kan parkera. 

Vägen är 10,5 meter bred, minsta godtagbara körbredd är 6,5 meter, detta lämnar 
4 meter för parkering. Snedställd parkering har ett större utrymmesbehov än 
parkeringsplatser vinkelräta mot körbanan.  

Snedparkering med 45 graders vinkel mot körbanan skulle ta 5,3 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 3,6 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 41 parkeringsplatser, dvs 21 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,2 meter.  

Snedparkering med 30 graders vinkel mot körbanan skulle ta 4,8 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 5 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 30 parkeringsplatser, dvs 10 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,7 meter.  

För att få plats med snedparkeringar på platsen skulle det krävas att vägen 
breddades och det finns det inte plats för utan att avvika från detaljplanen. Platsen 
nyttjas idag endast som uppställningsplats för lastbilar och lunchgäster till 
restaurangen som ligger intill och ligger för långt från centrum för att besökare 
skulle välja att ställa bilen där.  

SamhäIIsbyggnadsförvaItningen anser att det i dagsläget inte är lämpligt att 
investera resurser i snedparkering på Lillsjögatan mellan Magasingatan och 
postterminalen. Vidare ser samhäIlsbyggnadsförvaltningen att behovet för 
ytterligare parkeringsplatser på Lillsjögatan inte finns då platsen idag har dåligt 
nyttjande.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-11 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2021-06-15 
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Svar på motion (M) om att införa nya billiga 
parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2020 inkom Tomas Öhling (M) med en motion om att införa nya, 
billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta. Kommunstyrelsen lämnade över 
ärendet för beredning till samhällsbyggnadsnämnden som beredde motionen på 
sitt sammanträde den 15 juni 2021. 

Det är idag tillåtet att parkera på sträckan och det rör sig om ca 150 meter utmed 
vägen. Utrymmesbehovet för parkering på gata är för två bilar 5 meter vardera 
samt 2 meter framför och bakom, så totalt 14 meter. Sträckan är 150 meter vilket 
innebär att ca 20 bilar kan parkera. 

Vägen är 10,5 meter bred, minsta godtagbara körbredd är 6,5 meter, detta lämnar 
4 meter för parkering. Snedställd parkering har ett större utrymmesbehov än 
parkeringsplatser vinkelräta mot körbanan.  

Snedparkering med 45 graders vinkel mot körbanan skulle ta 5,3 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 3,6 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 41 parkeringsplatser, dvs 21 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,2 meter.  

Snedparkering med 30 graders vinkel mot körbanan skulle ta 4,8 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 5 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 30 parkeringsplatser, dvs 10 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,7 meter.  

För att få plats med snedparkeringar på platsen skulle det krävas att vägen 
breddades och det finns det inte plats för utan att avvika från detaljplanen. Platsen 
nyttjas idag endast som uppställningsplats för lastbilar och lunchgäster till 
restaurangen som ligger intill och ligger för långt från centrum för att besökare 
skulle välja att ställa bilen där.  

SamhäIIsbyggnadsförvaItningen anser att det i dagsläget inte är lämpligt att 
investera resurser i snedparkering på Lillsjögatan mellan Magasingatan och 
postterminalen. Vidare ser samhäIlsbyggnadsförvaltningen att behovet för 
ytterligare parkeringsplatser på Lillsjögatan inte finns då platsen idag har dåligt 
nyttjande.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2021-06-15 
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Motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta, 
2020-10-19  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef  

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Motionären 

.  
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SamtiäIlsbyggnadsnämndens  protokoll

Plats och  tid

Paragrafer

Beslutande

Närvarande  ersättare

Övriga  närvarande

Tisdagen  den 15  juni  2021  kl 13:30-1745

5 39-50

"i

David Johansson (CI Ordförande
Edina Maslac  (S), I:e  vice ordförande

Matz  Athley  (M),  2:e vice  ordförande

Martina  Holmkvist  Lundström  (S)

Peter  Johansson  (S)

Jonas Engkvist  (C)

Emelie  Elerg (V)

Tomas  Öhling  (M)

Ulf Gustafsson  (SD)

Fredrik  Isberg (MP)

Rose-Marie  Larsson (S)

Magnus  Wigren  E) 39-50

Madeline  Brodden  Ei 50

Mikael  Wirdelo  E3 41

Sarah Henningsson  E142

Sofie  von Elern g 43

Agnes  Rindberg  E3 44-46

Emil Malm  Ei 47

Fredrik  Johansson  E) 49,50

Jan Åke  Nygren  E) 50

Tim Kamfjord-Karlsson  (L)
Sten-Åke  Carlsson (KD)

Jan Franzån (AA)

Fredrik  jonsson  (-)

Nils Kent-Åke Flink (AA)

Per-Anders  Nordahl  (S)

Justeringens  tid  och  plats

Tid och plats  för  justering:  SamhäIIsbyggnadsförvaItningen

Utseddattjustera:PeterJohansson(S)  

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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SamhäIlsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-06-15

Datum  då anslaget  sätts  upp  2021-06-16 Datum  då anslaget  tas ned

d för  överklagande 2021-06-17-2107 -07-07

Förvaringsplats  för  protokollet  Närarkiv,SamhäIIsbyggnadsförvaItningen

Susanne  Frank

2021-07-08

Utdragsbestyrkande
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Motion  (M)  Lillsjögatan

Beslut

SamhäIIsbyggnadsnämnden  beslutar  att  inte göra någon  förändring  av

parkeringsmöJigheten  på Lillsjögatan.

Sammanfattning

Det  är idag  tillåtet  att  parkera  på sträckan  och det  rör  sig om ca 150  meter  utmed
vägen.  Utrymmesbehovet  för  parkering  på gata är för  två bilar  5 meter  vardera
samt  2 meter  framför  och bakom,  så totalt  14  meter.  Sträckan  är 150  meter  vilket
innebär  att  ca 20 bilar  kan parkera.

Vägen  är 10,5  meter  bred,  minsta  godtagbara  körbredd  är 6,5 meter,  detta  lämnar
4 meter  för  parkering.  Snedställd  parkering  har  ett  större  utrymmesbehov  än
parkeringsplatser  vinkelräta  mot  körbanan.

Snedparkering  med  45 graders  vinkel  mot  körbanan  skulle  ta 5,3 meter  från
vägbanans  bredd,  och varje  parkeringsplats  skulle  ta 3,6 meter  av vägens  längd.
Denna  lösning  skulle  på 150  meter  innebära  41 parkeringsplatser,  dvs 21 fler  platser
än det  är idag. Återstående  vägbana  skulle  bli 5,2 meter.

Snedparkering  med  30 graders  vinkel  mot  körbanan  skulle  ta 4,8 meter  från
vägbanans  bredd,  och varje  parkeringsplats  skulle  ta 5 meter  av vägens  längd.
Denna  lösning  skulle  på 150  meter  innebära  30 parkeringsplatser,  dvs 10  fler  platser
än det  är idag. Återstående  vägbana  skulle  bli 5,7 meter.

För att  få plats  med  snedparkeringar  på platsen  skulle  det  krävas  att  vägen
breddades  och det  finns  det  inte  plats  för  utan  att  awika  från  detaljplanen.  Platsen
nyttjas  idag endast  som uppställningsplats  för  lastbilar  och lunchgäster  till
restaurangen  som ligger  intill  och ligger  för  långt  från  centrum  för  att  besökare
skulle  välja att  ställa  bilen  där.

SamhäIIsbyggnadsförvaItningen  anser  att  det  i dagsläget  inte är lämpligt  att
investera  resurser  i snedparkering  på Lillsjögatan  mellan  Magasingatan  och
postterminalen.  Vidare  ser samhäIlsbyggnadsförvaltningen  att  behovet  för
ytterligare  parkeringsplatser  p.j Lillsjögatan  inte  finns  då platsen  idag har  dåligt
nyttjande.

Bilagor

(Vlotion  (M)

Beslutet  skickas  till

Emil Malm

lJusterares  signaturer-
I /  S 
I /}  Ij  L  l
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Motion till Kommunfullmäktige i Alvesta kommun ”Nya billiga parkeringsplatser” 

 

Man önskar nästan alltid att skapa så många bilplatser som möjligt på minsta möjliga yta 
med bibehållen god flexibilitet, närhet och ekonomi. Det är viktigt att spara plats när det 
gäller uppställning av bilar och det finns många olika sätt att anordna parkeringsplatser. 

Det kan i framtiden finnas ett behov av fler parkeringsplatser i Alvesta centrum och 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en detaljplan för ett nytt parkeringshus. Det är 
dyrt att bygga parkeringshus och att få god ekonomi i ett sådan projekt. 

Vi föreslår istället att utöka med fler centrala parkeringsplatser genom att iordningställa  
snedställda parkeringsplatser utmed Lillsjögatans östra sida från Magasingatan till 
Lillsjögatan 9. Det är ca 110 m däremellan. Gatan ligger centralt för att nå Centrum samt 
Järnvägsstationen. En parkeringsplats är ca 2,5 bred så minst 40 st nya parkeringsplatser går 
att ta fram på ett billigt sätt. Gatan är bred och kan smalas av. Den är inte så trafikerad och 
har bra belysning.  

 
Moderaterna i Alvesta kommun yrkar på: 
 

att nya billiga parkeringsplatser iordningställs utmed Lillsjögatan i Alvesta. 
 
Alvesta 2020-10-12 
 
 
 
Tomas Öhling 
 
Moderat i Alvesta kommun 
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KommunIedningsförvaItningen

Alvesta  Kommun

Therese  Lföqvist

Kom  munsekreterare

46723865072

therese.lofqvist@ alvesta.se

Delegationsbeslut

Datum

202'1-08-31

Referens

KS 2021-00219

Alvesta  kommuns  yttrande  om

trafikförsörjningsprogram  Kronobergs  Län 2021-2030

med  utsikt  på remiss

Beslut

På uppdragavkon'in'iunstyreIsensarbetsutskottöverIämnarkommunstyreIsens

ordförandeettyttrandeenligt  nedanpåtrafikförsörjningsprogramKronobergsIän

2021-2030.

Sammanfattning

Alvesta  kommun  hargivits  n'iöjlighet  att  lämna  synpunktei-  på remiss  om

TrafikförsörjningsprogramförKronobergsIän2021-2029,ochfinneratti  stort

tycker  kommunen  att  planen  är bra, men har några synpunkteratt  erinra.

Alvesta  kommun  ser positivt  på förslaget.  Region Kronoberg  redogörför  dess

strävanden  moten  mer  utvecklad  kollektivtrafikför  både  tåg och buss. Dessutom

ser Alvesta  kommun  positivt  på att  en resvaneundersökningska  genomföras,  och

vill att  denna  utredningbeaktasi  planen.  Emelleitid  önskarAlvesta  kommun  att

Region Kronobergskullevara  tydligareisitt  utpekandeav  prioriterade  stråki

Kronobergs  län. Ett fåtal synnerligen  prioriterade  stråk  skulle  på sikt kunna  stärka

kollektivtrafiken  och utveckling  av infrastrukturen.  DärutöverserAlvesta  kommun

med fördel  att, dei  ÅVS för  Kusttill  kust-banan,  resterandestationerlängs

dubbelspåret  mellan  Alvesta  och Växjö upptas  och beaktasi  dokumentet.

Alvesta  kommunanserattInvånarantaletitätorternaför  att  rippnåenvissnivåav

koIlektivtrafikochbörvaramerflexibelt  utformatdärannanhänsynävenbörvägas

in. Alvesta  kommun  anseräven  att  den pågående  utredningen  kring  lokaltrafiki

Alvesta  tätort  bör  beaktasi  Trafikförsörjningsprogrammet

Alvesta  kommun  anseräven  att  remisstiden  inte  varbra  och försvårar

möjigheterna  till en bra politiskberedning.

Kommunstyrelsens  ordförande

C)rganisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342  80 Ah;esta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

wwvv.alvesta.se

E-post  till  kommunen

kom  munen@alvesta.se
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Referens
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Delegationsbeslut  av kommunstyrelsens  ordförande

avseende  Vislanda  IF:s konstgräsplan

Beslut

Kommunstyrelsens  ordförande  beslutar,  på kommunstyrelsens  vägnar,  att  Vislanda

IF tilldelas  ett  årligt  extrainsatt  föreningsbidrag  för  att  kunna  säkra drift  och

miJöanpassning av konstgräsplanen. Bidrag  föreslås  uppgå  till 130  000 kr årligen

under  perioden  2021-2028.  De extra  medlen  tillförs  Kultur-  och fritidsnämnden  från

Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kraven  på organisationer  som ansvarar  för  drift  och skötsel  av

konstgräsanIäggningar  har  ökat  i takt  med att  kunskapen  om förebyggande  insatser

för  att  miljösäkra  anläggningar  har  ökat.  Anläggningar  som uppförs  idag byggs med

högre  ställda  krav  på att  anläggningen  ska miljösäkras  genom  granulatfällor,  staket

och större  asfaltsytor  för  uppläggning  av snö och granulat  -  detta  för  att  spill ska

minimeras  och möjligheterna  till  återbruk  av granulat  ska öka. Vislanda  IF har  byggt

en konstgräsplan  som invigdes  2013  och som drivs  av föreningen  men med

driftbidrag  från  Kultur-och  fritidsnämnden.

Vid tillsyn  av Nämnden  för  myndighetsutövning  har  framkommit  att  anläggningen  i

Vislanda  saknar  större  asfalterade  ytor  runt  planen  vilket  gör  att  granulat  riskerar

att  hamna  utanför  planen  med risk att  påverka  miljön  i närområdet.

Åtgärderna  bör  genomföras  skyndsamt  för  att  eventuella  sanktioner  likt

vitesföreläggande  inte  ska utdelas  och verksamheten  stängas  ner.

Kostnaderna  för  Vislanda  IF att  genomföra  denna  insats  beräknas  efter  ansökt

bidrag  från  Svenska  fotbollförbundet  uppgå  till ca 900"vi1ket  föreslås  regleras

genom  förstärkt  miljöbidrag  för  att  föreningen  skyndsamt  ska kunna  genomföra  av

Nämnden  för  myndighetsutövning  ålagda  insatser.

Barnrättsanalys:

En eventuell  nedstängning  av verksamheten  på konstgräsplanen  i Vislanda  skulle  få

stora  konsekvenser  för  barn  och ungdomsidrotten  med inskränkningar  i aktiviteter.

I en tid som påverkats  av pandemin  och där möjligheterna  till  fysisk  aktivitet  skulle

en stängning  av konstgräsplanen  få stora  konsekvenser  för  barn-  och

ungdomsverksamheten  där  möjligheterna  till  träning  och aktivitet  bör  blir  fler  och

inte  färre.

Per Ribacke

Kommunstyrelsens  ordförande

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342  80  Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post  till  kommunen

kommunen@alvesta.se



 



Nr Upphandling av Antagen leverantör Beslutsdat. Kontaktperson Upph.typ

468 Kunskapstjänster

Nationalencyklopedie

n 2021-04-22 Johan Johansson Direkt 

469 AV media AVS i Sverige AB 2021-05-04 Pär Svensson Förlängning 

470 Elarbeten Fastigheter

Växjö Elmontage AB, 

Secpart AB, Växjö 

Elmontage AB, 2021-05-05 Johan Johansson Förlängning

471 Elabeten VA

Bravida Sverige AB, 

Hallabro Elektriska 

AB, 2021-05-05 Johan Johansson Förlängning

472 Licenspartner ATEA Sverige AB 2021-05-07 Johan Johansson Förlängning

473 Markentreprenad 

Mark och Miljö i 

Ljungby AB, 

Asfaltsbolaget i 

Sverige AB, Älmby 

entreprenad AB, 

Peab anläggning AB 2021-05-18 Johan Johansson Förlängning

472

Ärende och 

dokumenthanterings

system Personagruppen 2021-05-14 Johan Johansson Förlängning

473 Transport av avliden

Allbo, Hedstigs, 

Lindström 2021-05-19 Johan Johansson Förlängning

474 Banktjänster Swedbank 2021-05-24 Johan Johansson Förlängning

475

Hygien och 

sjukvårdsmateriel Onemed 2021-05-26 Johan Johansson Förlängning

476

Personbil gasdrift 

kombi Atteviks bil AB 2021-04-28 Johan Johansson

Förnyad 

konkurrensutsättning

477

Transportbil HVO 

4WD Motorsport AB 2021-05-04 Johan Johansson

Förnyad 

konkurrensutsättning

478 Reklambyråtjänster

Lennandia, Roxx, XXL, 

Yellon Geist 2021-05-31 Johan Johansson Selektiv

479

Bemmaningstjänst 

Sjuksköterska Helsebemmaning AS 2021-05-21 Johan Johansson Direkt

480 Spolbil

Hedin Helsingborg bil 

AB 2021-06-02 Johan Johansson Förenklad

481 Skötselplan Stiftelsen Pro Natura 2021-06-10 Johan Johansson Direkt

482

Redskapsbärare med 

klipp och 

vinterutrustning

Såg & maskinservice i 

Alvesta AB 2021-06-10 Johan Johansson Förenklad

483

Personbil gasdrift hög 

markfrigång Atteviks bil AB 2021-06-10 Johan Johansson

Förnyad 

konkurrensutsättning

484 Vårdsängar Invacare AB 2021-04-22 Johan Johansson Växjö

485 Hygienhjälpmedel Swereco AB 2021-06-10 Johan Johansson Förlängning



486 Laboratiorietjänster

SGS Analytics Sweden 

AB 2021-06-21 Johan Johansson Förlängning

487

Hygien och 

sjukvårdsmateriel Onemed Sverige AB 2021-05-27 Johan Johansson Förlängning

488 Konferenstjänster Hotell Riviera 2021-05-21 Johan Johansson Direkt

489 Ramavtal måleri 

Ekbladhs måleri AB, 

Stoby måleri AB 2021-06-17 Johan Johansson

Förenklad 

upphandling

490

Konsulttjänster inom 

grupp- och 

ledarskapsutveckling

KC Group, 

Psykologifabriken, 

Kvalitencia, Ledning 

& Logistik, Kryast i 

Sverige AB, Nilsson & 

Månsson 2021-07-01 Johan Johansson Öppen

491 Stängsel Moheda RV Tingsryds Stängsel AB 2021-06-17 Johan Johansson Direkt

492

Hjälpmedel 

personlyftar Invacare 2021-06-10 Johan Johansson Förlängning

493

Hjälpmedel 

personlyftar Etac 2021-06-10 Johan Johansson Förlängning

494

Hjälpmedel 

personlyftar Guldmann 2021-06-10 Johan Johansson Förlängning

495

Konsult 

ledningningsstöd 

tillFAL Jesper Fundberg AB 2021-06-24 Johan Johansson Direkt

496 Bergvärmeanläggning Sandbäckens Rör AB 2021-04-02 Johan Johansson

Förnyad 

konkurrensutsättning

497

Renovering av Hagen 

och Ängen Hiccon AB 2021-05-27 Johan Johansson Öppen

498

Utbildare inom lager 

och logistik

Upphandling 

avbruten, pga 

bristande konkurrens 

och för högt pris. 2021-07-22 Johan Johansson Direkt

499

Cirkulationstvätt och 

hyra av arbetskläder Elis textil service AB 2021-03-18 Johan Johansson Öppen

500

Utbildningstjänster i 

distansform NTI-skolan AB 2021-06-23 Johan Johansson Direktupphandling



Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Sida

1(13)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskotts  protokoll

Plats  och  tid Digitalt  möte  via Teams,  tisdagen  den 31 augusti  2021  kl. 14:35-15:10

Paragrafer 5 34-43

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

Frida Christensen  (S)

Thomas  Haraldsson  (C), Ordförande

Thomasjohnsson  (M),  2:e vice ordförande
Lars-Olof  Franz6n (AA)

Övriga  närvarande Therese  Löfqvist,  kommunsekreterare

Johan  Johansson,  upphandlingschef

Justeringens  tid  och plats

Tid och plats  för  justering:  6 september  klockan  10  på kansliavdelningen,  våning'  5 kommunhuseti  Alvesta
Utsedd  att  justera:  Lars-Olof  Franzån  (AA)  ,,-y-)

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Therese  Löfqvist

Lars-Olof  Fran/ån

Justerares  signaturer Lltdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Sida

2(13)

Anslagsbevis  för Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

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

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

mmanträdesdatum 2021-08-31

Datum  då anslaget  sätts upp  2021-09-06 Datum då anslaget  tas ned 2021-09-29

d för  överklagande 2021-09-072021-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, 3munledningsförvaltningen  vånirig  5, kommunhuset  i Alvesta

Justerares  signaturer

,,l, ,  ILItdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

3(13)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

Ärendelista

Kommunstyre1sens  upphandlingsutskotts  protokoIl............................  1
ÄrendeIista.........................................................................................  3

E3 34 Dnr 34978
Närvaro. 4

E) 35  Dnr 34979

Val av justerare  och tid för  justering.......,.,,...,,,,..,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,  5
E136 Dnr 32195

Fastställande  av dagordning....................,,......,....,,,,..,,,,,...,,,,,..,,,,,,,,6
Ei37  Dnr  2021-00016  000

Information  från upphandIingsutskottets  ordförande...........................7
E3 38 Dnr 2021-00035  059

Information  om pågående  upphandlingar..........................................,8
E3 39 Dnr  2021-00291050

Beslut  om deltagandei  Region  Kronobergs  trafikupphandling...........  9
E3 40 Dnr 2021-00292  050

Beslut  om upphandlirigar  inom IFO, VO, Handledriing.....................  10
E3 41  Drir  2021-00293  050

Upphandlingspresentation  gällande  konsulter  för  beslutstödssystem
........................................................................................................  11

E3 42  Dnr 2021-00294

UpphandIingspresentation  mejeriprodukter

E3 43  Dnr 2021-00021  000

UpphandIingsutskottets  övriga  ärenden.....

12

13

Justerares  signaturer
Utdragsbestvrkande



M  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Sida

4(13)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

E) 34 Dnr  34978

Närvaro

Beslut

UpphandIingsutskottet  fastställer  närvaron.

Sammanfattning

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

Både tjänstgörande  ledamöter  och ersättare  samt  övriga  närvarande  antecknas  på
protokollets  förstasida.

Justerares  signaturer

IC,Å,, h  lUtdragsbestvrkande



Alvesta

kommun Protokoll
Sida

5(13)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j35 Dnr  34979

Val  av  justerare  och  tid  för  justering

Beslut

Upphandlingsutskottet  utser  Lars-Olof  Franzän (AA) som justerare  av protokollet.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om upphandlingsutskottet  kan välja Lars-Olof  Franzån (AA) som
justerare  av protokollet  för  dagens möte.  justeringen  äger rum den 6 september
2021 kl. 10:OO.

Justerares  signaturer

1,,, ,  lUtdragsbestvrkande



g  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

E) 36 Dnr 32195

Fastställande  av  dagordning

Beslut

UpphandIingsutskottet  godkänner  dagordningen.

Sammanfattning

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

Justerares  signaturer
Utdraesbestvrkande

Sida

6(13)



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

7(13)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  upphand!ingsutskott

j37 Dnr 2021-00016  000

Information  från  upphandlingsutskottets  ordförande

Beslut

UpphandIingsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  informerar  upphandIingsutskottet  om pågående/aktuella frågor  inom
kommunen.  Ordföranden  har  inget  att  lyfta  på dagens  sammanträde.  Ordföranden
har inget  att  informera  upphandlingsutskottet.

Justeraies  signaturer

,!.,, ,  lUtdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Sida

8(13)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

38 Dnr 2021-00035  059

Information  om pågående  upphandlingar

Beslut

Upphandlingsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Upphandlingschefen  informerar  om pågående  upphandlingar  utifrån  den lista som
har  delgetts  upphandlingsutskottet.  Listan handlar  bland  annat  om upphandlingar
avseende:

Asfaltsupphandling

Entreprenadmaskin  med förare

Inbjudan  till personer/företag  i närheten  som innehar  maskiner  har gått
ut

Beslutsunderlag

Lista på aktuella  upphandlingar,  2021-08-11

Justerares  signaturer
,,,:,)   ,,utdragsbestvrkande



Alvesta

kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Sida

9(13)

Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j39 Dnr  2021-00291  050

Beslut  om deltagande  i Region  Kronobergs  trafikupphandling

Beslut

UpphandIingsutskottet  föreslår  Kommunstyrelsen  besluta att Alvesta kommun  ska
delta  i Region Kronobergs  upphandling  gällande  skolskjuts,  färdtjänst  och
riksfärdtjänst.

Sammanfattning

Alvesta kommun  har idag överlåtit  ansvaret  för  skolskjuts,  färdtjänst  och
riksfärdtjänst  åt Region Kronoberg.  Regionen  har förbundit  sig  att  ansvara  för
upphandling  och drift  av denna trafik  till 30 juni 2025.
Alvesta kommun  har av Region Kronoberg  fått  ett  nytt  erbjudande  om att delta i
Regionens  trafikupphandling  2025. Arbetet  med kravstä!lning  i upphandlingen
kommer  att starta<  upp i beredande  tjänsl;emannagrupper  och politiska  styrgrupper
i oktober  och förväntas  pågå till juni  2022.
Regionen  behöver  svar huruvida  Alvesta  kommun  önskar  delta i den nya
trafikupphandlingen  senast  2021-09-30.

Beslutsunderlag

Bilaga I Fö5ebrev  till avtal

Bilaga 2 Avtal om överlåtelse  av ansvar  för  färdtjänst  och riksfärdtjänst

Bilaga 3 Avtal om skolskjutstrafik

Bilaga 4 Expediering  trafikupphandling  2025

Bilaga 5 Trafikupphandling  2025 sammanträdesdagar  oktober  2021-  juni 2022

Beslutet  skickas  till

Förvaltningschef  omsorgsförvaItningen

Förvaltningschef  utbildningsförvaltningen

Upphandlingschef

Justerares  signaturer

ll,Cx.-, ,Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

10(13)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j40 Dnr 2021-00292  050

Beslut  om  upphandlingar  inom  IFO, VO,  Handledning

Beslut

Upphandlingsutskottet  beslutar  att  Alvesta  kommun  ska delta  i upphandlingen  som
genomförs  av Skånes  Kommuner.

Sammanfattning

Alvesta  kommun  har  idag  avtal  med  flertalet  leverantörer  inom  IFO, VO och
handledning  som  upphandlats  av Skånes  kommuner.  Inom  Alvesta  kommun  nyttjas
dessa  avtal  av omsorgs  och utbiIdningsförvaItningen  samt  förvaltningen  för  arbete
och lärande.  Berörda  förvaltningar  har  ett  fortsatt  behov  av dessa  tjänster  främst
inom  HVB hem  för  barn  och vuxna  samt  skyddat  boende.  Uppskattad  volym  är ca
15-20Mkr/år.

Alvesta  kommun  har  av Skånes  Kommuner  fått  ett  nytt  erbjudande  om att  delta  i
upphandling  av IFO, VO och handledning.

Beslutsunderlag

Bilaga  1 Erbjudande  från  Skånes  Kommuner

Beslutet  skickas  till

Förvaltningschef  omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef  utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef  förvaltningen  arbete  och lärande

Upphandlingschef

Justerares  signaturer
Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

11(13)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

41 Dnr 2021-00293  050

Upphandlingspresentation  gällande  konsulter  för
beslutsstödsystem

Beslut

Upphandlingsutskottet  godkänner  upphandlingen.

Sammanfattning

Alvesta  kommun  upphandlar  konsultstöd  för  uppbyggnad  av en märkesoberoende
lösning  som baseras  på Microsofts  programvara  Power  BI.

Tjänsten  som levereras  omfattar  uppbyggnad  av en koncerngemensam  BI lösning
vilket  innefattar  utveckling  av datalager  (Microsoft)  från  grunden  och utveckling  av
visualisering  och analys  främst  för  första  linjens  chefer  i form  av Power  BI.

Tjänsten  är uppdelad  i tre  etapper  enligt  följande:

Etapp  1: Ekonomi/lnköp/HR  rapporter
Etapp  2: VO /IF  (Vård & Omsorg  / Individ  & Familjeomsorg)
Etapp  3: FG / GA (Förskola  & Grundskola  / Gymnasie  & Arbetsmarknad)

Etapp  ett  omfattar  rapporter  vars data  huvudsakligen  kommer  ifrån  Ekonomi-  och
iia'iköpssystemet  Unit4  samt  HR systemet  Personec.  Datalagret  för  etapp  ett  ska
innehålla data från källsystemen samt utdata/rapporter  i Microsoft  Power  BI.

Etapp  två och tre  avropas  som option

Beslutsunderlag

Upphandlingspresentation,  2021-08-09

Justerares  signaturer
Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j42 Dnr 2021-00294

Upphandlingspresentation  mejeriprodukter

Beslut

UpphandIingsutskottet  godkänner  upphandlingen.

Sammanfattning

Upphandlingen avser mejeriprodukter inom fö5ande varuområde;
Mjölk

Filmjölk

Yoghurt

Grädde

Cr'eme fraiche,  gräddfil  och matyoghurt
Cottage  cheese och kvarg

Smör  och matfett  a

Antagen  leverantör  ska även tillhandahålla  Milkbarer  till kommunens
serveringsställen.

Beslutsunderlag

Upphandlingspresentation,  2021-08-09

Justerares  signaturer
Utdragsbestyrkande

Sida

12(13)



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

13(13)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  upphandlingsutskott

j43 Dnr 2021-00021  000

Upphandlingsutskottets  övriga  ärenden

Beslut

Upphandlingsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  upphandlingsutskottet  om upphandIingsutskottet  har  några
övriga  ärenden  de vill  aktualisera  på dagens  möte.

Johan  Johansson  informerar  upphandIingsutskottet  om:

*  Cirkulationstvätt  och de överprövningar  som  varit  i upphandlingen,  samt
att  man  nu har  kunnat  teckna  avtal

*  Renovering  av fastigheterna  Hagen  och  Ängen,  och det  upplägg  avseende
praktikanter  som  företaget  har

*  Lars-Olof Franzön (AA) frågar om uppföJning i upphandlingar

Justerares  signaturer
Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Sida

1(29)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Kommunstyrelsens  arbetsutskotts  protokoll

Plats  och  tid Digitalt  möte  via  Teams,  tisdagen  den  31 augusti  2021  kl 13:00-14:25

Paragrafer j  83-103

Beslutande Per  Ribacke  (S), Ordförande

Frida  Christensen  (S)

Thomas  Haraldsson  (C), 1:e  vice  ordförande

Thomas  Johnsson  (M),  2:e  vice  ordförande

Lars-Olof  Franzån  (AA)

Övriga  närvarande Therese  Löfqvist,  kommunsekreterare

Magnus  Wigren,  t.f.  kommunchef

Justerares signaturer LJtdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Sida

2(29)

Anslagsbevis  för  Kommunstyrelsens  arbetsutskott

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

anslagsbevis.

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-08-31

Datum  då anslaget  sätts  upp  2021-09-06 Datum  då anslaget  tas ned 2021-09-29

d för  överklagande 2021-09-07-2021-09-28

Förvaringsplats  Br  protokollet  Kansliavdelningen,  våning  5 kommunhuset,  Alvesta

Underskrift

Justerares  signaturer utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

3(29)

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Ärendelista

Kommunstyrelsens  arbetsutskotts  protokoll

ÄrendeIista.................................................

E) 83  Dnr  34978

Närvaro.

E) 84 Dnr  34979

Val av justerare  och  tid för  justering.............

E)85  Dnr  32195

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

E3 86 Dnr 2021-00015 000
Information  från  arbetsutskottets  ordförande

.6

7

.8

E) 87 Dnr 2021-00290 000

Beslut  om ny brandstationi  Vislanda.................................................  9

E3 88 Dnr 2021-00219
Trafikförsörjningsprogram  Kronobergs  Län 2021-2030  med  utsikt  på

remiss..............................................................................................  10

E) 89  Dnr 2021-00197  004

Beslut  om digital  signering  för  kommunstyrelsens  protokoIl.............  12

E) 90  Dnr 2021-00288  370

Beslut  om översyn  av vindkraftpIan..................................................  13

E) 91  Dnr  2021-00289  317

Beslut  om investeringsmedel  för  beIysning......................................  14

E) 92  Dnr 2021-00233  040

Årsredovisning  och revisionsberättelse  för  VoB  Kronoberg  2020.....  15

E) 93  Dnr 2021-00287  042

Ekonomisk  delårsrapport  för  kommunstyrelsen  per  augusti  månad

2021 ................................................................................................16

E) 94  Dnr  2021-00249  042

Kommunövergripande  internkontrollplan  för  Alvesta  kommun  2022.  17

E) 95  Dnr 2021-00282  003

Specifikt  ägardirektiv  för  Alvesta  Kommunföretag  AB......................  19

E) 96  Dnr  2021-00283  003

Reviderad  bolagsordning  för  Alvesta  utveckling  AB.........................  20

E) 97  Dnr  2021-00285  000

Sammanträdesplan  för  kommunstyrelsen  och  kommunfullmäktige

2022  ................................................................................................22

E) 98  Dnr 2021-00135  104

Återrapportering  av partistöd  för  år 2020..........................................23

E) 99  Dnr  2021-00160  000

Motion  (-) om att  oppositionsråd  ska upphöra..................................  24

E3 100  Dnr 2020-00413 135
Motion  (-) om att utreda  möjligheten  att debitera  hela  eller  del av

tolkkostnaden...................................................................................  25

E) 101  Dnr 2020-00367  315

Motion  (M) om att införa  nya billiga  parkeringsplatser  vid Lillsjögatan  i

AIvesta.............................................................................................  26

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande



9  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

Sida

4(29)

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

E3 102  Dnr  2021-00295  000

Inkommen skrivelse  avseende Folkets Hus.....................................  28

E) 103  Dnr  2021-00022  000

Arbetsutskottets  övriga ärenden.......................................................  29

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

5(29)

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

9 83 Dnr 34978

Närvaro

Beslut

Arbetsutskottet  fastställer  närvaron

Sammanfattning

Efter  upprop  av närvarande  ledamöter  och ersättare  konstateras  det  att

arbetsutskottet  sammanträder  med  5 ledamöter.

Både  tjänstgörande  ledamöter  och ersättare  samt  övriga  närvarande  antecknas  på

protokollets  förstasida.

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

6(29)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j84 Dnr  34979

Val  av  justerare  och  tid  för  justering

Beslut

Arbetsutskottet  utser  Lars-Olof  Franzån  (AA) som  justerare  av protokollet

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om arbetsutskottet  kan välja  Lars-Olof  Franzån  (AA) som

justerare  av protokollet  för  dagens  möte.  Justeringen  äger  rum  den  6 september

2021  kl. 10:OO.

Justerares  signaturer

!, ,:,, ,Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

7(29)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j85 Dnr 32195

Fastställande  av  dagordning

Beslut

Arbetsutskottet  fastställer  dagordningen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om  arbetsutskottet  kan godkänna  förslaget  till  dagordning  för

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

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

/,0)%



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Sida

8(29)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

9 86 Dnr 2021-00015  000

Information  från  arbetsutskottets  ordförande

Beslut

Arbetsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

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

*  Lugnt  läge  över  sommaren

*  Kommunchef  är sjukskriven

*  Smittspridning  på några  skolor  i kommunen,  den  allmänna  smittspridningen

ökar  i länet.  På torsdag  är det  ISF-möte  med  övriga  kommuner  i länet.

*  Riktlinjer  för  hemarbete  för  de som kan förlängs  till  den  sista  september  i

kommunens  verksamheter

*  Gruppledarmöte  den  3 september

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

9(29)

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j87 Dnr 2021-00290  000

Beslut  om  ny  brandstation  i Vislanda

Beslut

Arbetsutskottet  föreslår  kommunstyrelsen  besluta  att:

1. nytt  läge  för  brandstation  i Vislanda  blir  på fastigheten  Brånan  1:11  vid

korsningen Storgatan/Sockenvägen.

2. ge uppdrag  till  Allbohus  AB att  ta fram  upphandlingsunderlag  för  ny brandstation.

3. Alvesta  kommun  garanterar  finansieringen  av framtida  hyra  för  lokalen

4. Beslutet  ska tas upp  på samråd  med  ägarkommunerna

Deltar  ej i beslut

Thomas  Johnsson  (M)  avstår  från  att  delta  i beslut.

Reservation

Lars-Olof  Franzån  (AA) reserverar  sig mot  beslutet.

Sammanfattning

Lokaliseringen  har  utretts  av SamhäIIsbyggnadsförvaltningen  i nära  samråd  med

Värends  räddningstjänst.  För  fastigheten  Brånan  1:11  finns  en detaljplan  som  är

förenlig  med  aktuellt  användningsändamål.  Lagfaren  ägare  till  fastigheten  är

Allbohus  AB. Platsen  har  god närhet  till  det  större  vägnätet  även  efter  en eventuellt

framtida  ombyggnation  av Olvägen  och Storgatan.  Potentiellt  stort

upptagningsområde  dagtid  med  närhet  till  många  arbetsplatser  som  innebär  kort

inställelsetid  för  många  deltidsbrandmän.

Ritningar  och förfrågningsunderlag  behöver  upprättas  och sammanställas.  För att

alla inblandade  parter  ska veta  förutsättningarna  behöver  framtida  ekonomi,  i form

av hyra  för  lokalen,  säkerställas.

Yrkanden

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

Lars-Olof  Franzön  (AA)  yrkar  på ändring  om  att  punkt  3 ska omformuleras  och ingå  i

punkt  2.

Beslutsgång

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

beslut  samt  Lars-Olof  Franzåns  ändringsyrkande.  ordföranden  ställer  förslagen  mot

varandra  och finner  att  de beslutar  enligt  utskickat  förslag.

Beslutsunderlag

Kartbilaga

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Sida
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Sammanträdesdatum

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

ä 88 Dnr  2021-00219

Trafikförsörjningsprogram  Kronobergs  Län 2021-2030  med

utsikt  på remiss

Beslut

Kommunstyrelsens  arbetsutskott  beslutar  att  uppdra  till kommunstyrelsens

ordförande  att  överlämna  yttrande  på Region  Kronobergs  förslag  till

trafikförsörjningsprogram.

reservation

Lars-Olof  Franzän  (AA) reserverar  sig mot  beslutet.

Sammanfattning

Alvesta  kommun  har  givits  möjighet  att  lämna  synpunkter  på remiss  om

Trafikförsö2ningsprogram  för Kronobergs län 2021-  2029, och finner att i stort
tycker  kommunen  att  planen  är bra,  men  har  några  synpunkter  att  erinra.

Alvesta  kommun  ser  positivt  på förslaget.  Region  Kronoberg  redogör  för  dess

strävanden  mot  en mer  utvecklad  kollektivtrafik  för  både  tåg  och buss.  Dessutom

ser  Alvesta  kommun  positivt  på att  en resvaneundersökning  ska genomföras,  och

vill att  denna  utredning  beaktas  i planen.  Emellertid  önskar  Alvesta  kommun  att

Region  Kronoberg  skulle  vara  tydligare  i sitt  utpekande  av prioriterade  stråk  i

Kronobergs  län. Ett  fåtal  synnerligen  prioriterade  stråk  skulle  på sikt  kunna  stärka

kollektivtrafiken  och utveckling  av infrastrukturen.  Därutöver  ser  Alvesta  kommun

med  fördel  att,  de i ÅVS för  Kust  till  kust-banan,  resterande  stationer  längs

dubbelspåret  mellan  Alvesta  och Växjö  upptas  och  beaktas  i dokumentet.

Alvesta  kommun  anser  att  Invånarantaleti  tätorterna  för  att  uppnå  en viss nivå av

kollektivtrafik  och bör  vara  mer  flexibelt  utformat  där  annan  hänsyn  även  bör  vägas

Alvesta  kommun  anser  även  att  remisstiden  inte  var  bra och  försvårar

möjligheterna  till  en bra politisk  beredning.

Yrkanden

Thomas  Haraldsson  (C) yrkar  på tillägg  i yttrandet:  "Alvesta  kommun  anser  även  att

den  pågående  utredningen  kring  lokaltrafik  i Alvesta  tätort  bör  beaktas  i

Trafikförsörjningsprogrammet."

Lars-Olof  Franzän  (AA)  yrkar  på förslag  till  yttrande  (se bilaga).

Beslutsgång

Ordföranden  ställer  utskickat  förslag  med  Thomas  Haraldssons  (C) tilläggsyrkande

mot  Lars-Olof  Franzåns  förslag  till  yttrande.  Ordföranden  finner  via acklamation  att

arbetsutskottet  beslutar  i enlighet  med  utskickat  förslag  och  Thomas  Haraldssons

(C) tilläggsyrkande.

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Beslutet  skickas  till

Region  Kronoberg

Justerares  signaturer

J,IlI,I,, "pz..Å ,Utdragsbestvrkande

Sida
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Kommunstyrelsens  arbetsutskott

9 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  E) 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 BanklD/BanklD. Kommunstyrelsens informationshanteringsplan  uppdateras i
enlighet  med  detta  beslut.

Beslutet  skickas  till

Kansliavdelningen

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Sammanträdesdatum

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j90 Dnr 2021-00288  370

Beslut  om  översyn  av vindkraftplan

Beslut

Arbetsutskottet  föreslår  kommunstyrelsen  besluta  att  ge

samhälIsbyggnadsförvaltningen  i uppdrag  att  utreda  förutsättningarna  för  en

översyn  av Alvesta  kommuns  vindkraftsplan.

Sammanfattning

Etableringar  av vindkraft  i kommunen  utgår  från  de utpekade  områdena  i det

tematiska  tillägget  till  översiktsplan  för  Alvesta  kommun,  antagen  av

kommunfullmäktige  2010-11-23  E) 83. Kommunen  kan idag  säga nej till

vindkraftsetableringar  genom  det  kommunala  vetot.  Regeringen  har  tillsatt  en

särskild  utredare  med  uppdrag  att  undersöka  förutsättningarna  för  att  upphäva

bestämmelsen  i 16  kap.  4 F3 miljöbalken  om kommunal  tillstyrkan  av

vindkraftsanläggningar.  Utredningen,  en rättssäker  vindkraftsprövning,  SOU

2021:53  föreslår  en fortsatt  möjlighet  för  kommunerna  att  säga nej till

vindkraftsetablering  men  att  detta  bör  ske i ett  tidigare  skede  och endast  avse

mark-  och  vattenanvändningen.  Kommunen  meddelar  fortfarande  genom  sin

översiktsplan  vari  kommunen  det  är lämpligt  med  vindkraft.  TilIståndsmyndigheten

prövar  om vindkraftverken  kan ges tillstånd  med  hänsyn  till  exempelvis

naturmiljöintressen.  Följaktligen  blir  det  en tydlig  skillnad  mellan  kommunen  och

tiIlståndsmyndighetens  arbeten.

Förutsättningarna  i samhäilsplaneringen  förändras  snabbt  över  tid  och behöver

därmed  utredas  med  jämna  mellanrum,  därför  föreslås  att  en utredning  om

förutsättningarna  för  vindkraft  i Alvesta  kommun  påbörjas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  från  kommunIedningsförvaItningen,  2021-08-19

Vindkraftsplan  för  Alvesta  kommun

Beslutet  skickas  till

SamhäIlsbyggnadsnämnden

Justerares  signaturer
(  Utdragsbestvrkande

('l) l ¥(21S Iot /  I
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Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j91 Dnr 2021-00289  317

Beslut  om  investeringsmedel  för  belysning

Beslut

Arbetsutskottet  föreslår  kommunstyrelsen  besluta  omfördela  strategiska

investeringsmedel  avsatta  i kommunstyrelsens  budget  för  namngivna  objekt.  Från

strategiska  investeringskontot  omfördelas  500  kkr, objekt  benämnt  belysning,  till

SamhälIsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning

I gäl!ande  investeringsbudget  för  2021  förfogar  kommunstyrelsen  över  särskilt

avsatta  investeringsmedel.  Investeringarna  avropas  av respektive  förvaltning  för

genomförande  under  innevarande  år. En inventering  av vilken  belysning  som  har

släckts  på landsbygden  är genomförd.  Med  tillförda  medel  kan en del av de lampor

som  2008  släcktes  återuppsättas.

Yrkanden

Thomas  Haraldsson  (C) yrkar  på tillägg  om att  "säkra  skolvägar  ska beaktas

tillsammans  med  utbildningsnämnden".

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  arbetsutskottet  om de kan besluta  i enlighet  med  utskickat

förslag  samt  Thomas  Haraldssons  (C) tilläggsyrkande.  Ordföranden  finner  att

arbetsutskottet  beslutar  i enlighet  med  tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaItningen,  2021-08-19

Beslutet  skickas  till

SamhäIIsbyggnadsnämnden

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Sammanträdesdatum

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j92 Dnr 2021-00233  040

Årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  VoB  Kronoberg  2020

Beslut

Arbetsutskottet  föreslår  kommunstyrelsen  att  föreslå  Kommunfullrnäktige  beslutar

att  för  Alvesta  kommuns  del:

1.  godkänna  kommunaiförbundets  årsredovisning  för  2020

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

Sammanfattning

Kommunalförbundet  VoB  Kronoberg  har  överlämnat  årsredovisning  och

revisionsberättelse  för  år 2020  till  kommunfullrnäktige  för  beslut.  Revisorerna  för

kommunalförbundet  hari  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, ungdoma5  familjer  och
missbrukare.  VoB  Kronoberg  fullgör  till  största  delen  sitt  uppdrag  via VoB  Syd AB

som  till hälften  ägs av VoB Kronoberg.  Verksamhetsrnässigt  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. 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  från  kommunIedningsförvaItningen,  2021-08-12

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

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

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j93 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.

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande

Sida

16(29)
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Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j94 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 E3 71/2008).  I februari  2017 (KS F3 9/2017)  kompletterades  reglementet  med
förvaItningsövergripande  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 föJande kontrollområden:

@ Representation

@ Direktupphandlingar

*  Utbetalning  av lön

*  Verkställighet  av beslut  som  fattats  av kommunfullmäktige  samt

*  Medarbetarnas  tillgänglighet

De kommunövergripande  kontrollerna  får  en renodlad  struktur  såväli

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  senasti  september  året  före.

Beslutsunderlag

Bilaga  1 Kommunövergripande  internkontrollplan  2022

Justerares  signaturer

V') -<'(e.i-,
Utdragsbestvrkande
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Sammanträdesdatum

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Bilaga 2 Mall för  återrapportering  intern  kontroll  2022

Tjänsteskrivelse  från kommunIedningsförvaItningen,  2021-06-30

Beslutet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justerares  signaturer

VC..I,) 0(%=,lft

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammantr:idesdatum
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Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j95 Dnr 2021-00282  003

Specifikt  ägardirektiv  för  Alvesta  Kommunföretag  AB

Beslut

Arbetsutskottetföreslår  Kommunstyrelsen  besluta  att:

1. anta  reviderat  specifikt  ägardirektiv  för  Alvesta  Komrnunföretag  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  hari  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

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
r  i1 /  I

lrt}  "::""'l
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Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  arbetsutskott

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 E3 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  Aivesta  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 aktieri  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 reglerati  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 kommunfullrnäktige  och  fastställas  av

bolagsstämman.

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

21(29)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  arbetsutskott

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  2021-08-11

Bolagsordning  för  Alvesta  Utveckling  AB

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

22(29)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j97 Dnr 2021-00285  000

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.

KommunIedningsförvaltningen  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  Franzån  (AA)  yrkar  på ändring  av decembermötet  från  måndag  till  tisdag.

Per Ribacke  (S) yrkar  avslag  på Franzäns  ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden  finner  att  det  finns  två  förslag;  utskickat  förslag  till  beslut  samt  Lars-

Olof  Franzäns  (AA) ändringsyrkande.  Ordförande  ställer  förslagen  mot  varandra  och

finner  att  arbetsutskottet  beslutar  i enlighet  med  det  utskickade  förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaItningen,  2021-08-20

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

Justerares  signaturer

1e-
Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

23(29)

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

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

förvilket  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  fullrnäktige  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.  Kommunfullrnäktige  beslutar  därefter

om  utbetalningen  av partistödet.  Har kommunfullrnäktige  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

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

24(29)

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j99 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  angerisin  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  isin  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-

Justerares  signaturer

h'.l, ,/,.y),Th,Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

25(29)

Sammanträdesdatum

2021-08-31
Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 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  åreti  Sverige  ska vara gratis;  mellan  andra  och fjärde  året  skall den

nyanfönde  debiteras  halva  kostnaden  för  språktolkkostnaden;  och efter  fem  åri

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  E) språklagen  finns  bestämmelser  om att  språket  i domstolar,

förvaItningsmyndigheter  och andra  organ  som fullgör  uppgifteri  offentlig

verksamhet  är svenska.  Huvudregeln  är alltså  att  handläggning  ska ske på svenska.

Rätten  till tolk  regleras  i förvaltningslagen.  Av 13 Ei 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  kommunIedningsförvaItningen,  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

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Sida

26(29)

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 101 Dnr  2020-00367  315

Motion  (M)  om  att  införa  nya billiga  parkeringsplatser  vid

Lillsjögatan  i Alvesta

Beslut

Arbetscitskottet  föreslår  kommunstyrelsen  föreslå  kommunfullmäktige  besluta  att

avslå motionen.

Sammanfattning

Den 19 oktober  2020  inkom  Tomas  Öhling  (M) med en motion  om att införa  nya,

billiga  parkeringsplatser  vid Lillsjögatan  i Alvesta.  Kommunstyrelsen  lämnade  över

ärendet  för  beredning  till samhäIIsbyggnadsnämnden  som beredde  motionen  på

sitt  sammanträde  den 15 juni  2021.

Det är idag  tillåtet  att parkera  på sträckan  och det  rör  sig om ca 150  meter  utmed

vägen.  Utrymmesbehovet  för  parkering  på gata är för  två bilar  5 meter  vardera

samt  2 meter  framför  och bakom,  så totalt  14  meter.  Sträckan  är 150  meter  vilket

innebär  att  ca 20 bilar  kan parkera.

\/ägen  är 10,5  meter  bred,  minsta  godtagbara  körbredd  är 6,5 meter,  detta  lämnar

4 meter  för  parkering.  Snedställd  parkering  har  ett  större  utrymmesbehov  än

parkeringsplatser  vinkelräta  mot  körbanan.

Snedparkering  med  45 graders  vinkel  mot  körbanan  skulle  ta 5,3 meter  från

vägbanans bredd, och va2e parkeringsplats skulle ta 3,6 meter av vägens längd.
Denna  lösning  skulle  på 150  meter  innebära  41 parkeringsplatser,  dvs 21 fler  platser

än det  är idag. Återstående  vägbana  skulle  bli 5,2 meter.

Snedparkering  med 30 graders  vinkel  mot  körbanan  skulle  ta 4,8 meter  från

vägbanans  bredd,  och varje  parkeringsplats  skulle  ta 5 meter  av vägens  längd.

Denna  lösning  skulle  på 150  meter  innebära  30 parkeringsplatser,  dvs 10  fler  platser

än det  är idag. Återstående  vägbana  skulle  bli 5,7 meter.

För att  få plats  med snedparkeringar  på platsen  skulle  det  krävas  att  vägen

breddades och det finns det inte plats för utan att awika från detaJplanen. Platsen
nyttjas  idag endast  som uppställningsplats  för  lastbilar  och lunchgäster  till

restaurangen  som ligger  intill  och ligger  för  långt  från  centrum  för  att besökare

skulle  välja att  ställa  bilen  där.

Samhällsbyggnadsförvaltningen  anser  att  deti  dagsläget  inte  ärlämpligt  att

investera  resurser  i snedparkering  på Lillsjögatan  mellan  Magasingatan  och

postterminalen.  Vidare  ser samhäIIsbyggnadsförvaItningen  att  behovet  för

ytterligare  parkeringsplatser  på Lillsjögatan  inte  finns  då platsen  idag har dåligt

nyttjande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  2021-08-11

Samhällsbyggnadsnämndens  beslut,  2021-06-15

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

Motion  (M) om att införa  nya billiga parkeringsplatser  vid Lillsjögatan  i Alvesta,
2020-10-19

Justerares  signaturer

V)(a?ej',

Utdragsbestyrkande

Sida

27(29)



Alvesta
kommun Protokoll

Sida

28(29)

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 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  Franzån  (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 harlidit  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 möjigheter  inför  framtiden.

Yrkanden

Lars-Olof  Franzän  (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

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Sida
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Kommunstyrelsens  arbetsutskott

j 103 Dnr 2021-00022  000

Arbetsutskottets  övriga  ärenden

Beslut

Arbetsutskottet  noterar  informationen.

Sammanfattning

Arbetsutskottets  ordförande  frågar  arbetsutskottet  om de har  några  övriga  ärenden

att  lyfta  på dagens  sammanträde.

Inga övriga  ärenden  anmäldes  till  dagens  sammanträde.

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande



Bilaga  1-  yrkande  av Lars-Olof  Franzfö  (AA)

Trafikförsörjningsprogram  Kronobergs  län  2021-2030

Yttrande:

Dokumentet  är ett ensidigt  dokument  där  merparten  av åtgärderna  bygger  på ett nytt

akutsjukhus  i Räppe  som  ännu  inte  är beslutat.

Förslaget  om  dubbelspår  mellan  Växjö  station  och  en ny  station  i Räppe  med  20 minuters

trafik  är inte  underbyggt  med  någon  resandestatistik.  Hur  många  jobbrelaterade  resor  eller

sjukresor  som  skulle  företas  mellan  Växjö  station  och  Räppe  är höljt  i dunkel.  De flesta

anställda  med  boende  i närornrådet  lär  har  bättre  och  snabbare  kollektivtrafik  med

stadsbussarna  från  Hovshaga,  Teleborg  eller  Araby  som  exempel.  För  det  är väl  inte  så att

dessa  jobbresor  skall  ansluta  till  Växjö  station  för  fordonsbyte  de sista  kilometerna  av

resvägen?

Det  bör  också  finnas  underlag  som  visar  på hur  många  sjukresor  som  företas  med  tåg och  från

vilka  stationer  dessa  görs.

All  infrastruktur  som  planeras  både  på väg  och  järnväg  för  akutsjukhuset  äter  upp  merparten

av de infrastrukturmedel  som  är avsatta  för  hela  regionen.  På så vis  sätts andra  välbehövliga

satsningar  på is för  ett  projekt  som  ännu  inte  är beslutat.

Vad  händer  med  t.ex.  triangelspåret  i Alvesta  från  söder  mot  Göteborgsjärnvägen?  Ett  objekt

som  ligger  väl  i linje  med  satsningarna  på Olofströmsbanan  och  dess förlängning  till

Karlshamn.  Trafikförsörjningsprogrammet  innehåller  inte  ett  ord  om  den  godstransportökning

som  skulle  tillkornma  med  en utbyggd  länk  Karlshamn  -  Göteborg.  Konsekvenserna  blir

troligtvis  påtagliga  på  sträckan  Alvesta  -  Värnamo  där  regionen  ser nödvändigheter  att  utöka

antalet  dubbelturer  i relationen  Jönköping  och  i än högre  grad  med  en höghastighetsbana  med

stopp  i Värnamo.  Länken  Göteborg  -  Karlshamn  kan  i framtiden  också  bli  intressant  för

interregionalt  resande.

Man  efterlyser  samtidigt  resandeunderlaget  för  den  trafik  mellan  Alvesta  och  Växjö  som

kräver  än fler  tågförbindelse.  Vi  vet  att den  jobbrelaterade  resandeströmrnen  är hög  men  vid

lågtrafik  är frekviteringen  minst  sagt  låg.  Lösningar  som  längre  tåg  eller  högre  utnyttjandet  av

mötesspåret  i Räppe  borde  analyseras  före  dyrbara  infirastniktursatsningar.  Med  ytterligare

stopp  för  flerparten  av lokaltågen  i Räppe  betyder  också  naturliga  mötesmöjligheter  uppstår

till  frornrna  för  taktfastheten.

I remissunderlaget  talas  om  en utbyggnad  av dubbelspår  i tre etapper.  Där  den  tredje  utpekas

som  Gemla  -  Aringsås  vilket  betyder  att man  inte  komrner  att  bygga  delen  Aringsås  -  Alvesta.

Detta  i sin  tur  innebär  att trafiken  utökas  med  ytterligare  tåg  utan  att åtgärder  vidtas  vid  de två

plankorsningarna  iru'ie  i Alvesta.  Bomföllningarna  innebär  redan  idag  cirka  5 timmars  väntan

för  befolkningen  som  är beroende  av denna  trafikled.  Ytterligare  utökning  utan  att  åtgärder

vidtas  innebär  ännu  mer  väntan.

Dokumentet  pratar  vidare  om  att ytterligare  ett mötesspår  skulle  behövas  på södra  stambanan

för  att klara  en utökning  av trafiken  och  förbigång  av långsamrnare  godståg.  I stället  för  att

bygga  dokumentet  på ett eventuellt  höghastighetsstopp  i Värnamo  borde  regionen  självfallet

se på den egna  regionens  bästa  genom  att  propagera  för  ett  tredje  spår  längs  södra  stambanan.

En  satsning  som  skulle  stärka  den egna  regionen  på ett  helt  annat  sätt än kostsamma

höghastighetsbanor  med  nya  barriärer  i landskapet.

ih "iI),  



Dokumentet  innehåller  inte  heller  ett ord  om  behovet  vid  Alvesta  station.  Med  ännu  fler  tåg  i

alla  riktningar  behövs  naturligtvis  fler  tåglägen  inne  på Alvesta  stationsornråde.  Här  behövs

göras  plats  för  detta  och  också  ta höjd  för  en allt  högre  grad  av godstrafik  genom  att flytta  ut

den  befintliga  godsbangården.

Man  ser också  avsaknaden  av den  planerade  1+2  vägen  mellan  Forsa  och  Sjöatorp  i

dokumentet.  Risken  finns  att  denna  nödvändiga  infrastruktursatsning  än en gång  skjuts  på

framtiden  beroende  på regionens  ointresse  i frågan.



DeUarationför

en  starkdemokrati
Vi  värnar  alla  mäntnskors  likavärde,  de grundläggande  fri-
och  rättigheterna  och  rättsstatens  principer  OC1] tar  avstånd
från  diskriminering,  extremism,  fräinlingsfientlighet,

korruption  och  rasism.  Vi  vill  bidra  till  attdemokratin  står
sig  starkäven  iframtiden  genom  att:

*  verkaförattflerförengodkunskapochmedvetenliet

om  det  demokratiska  systemet

*  arbeta  för  att  fler  deltar  alföavt OC1] står  upp  för
demokratin

*  bidra  till  ett  samtalsklimat  som  känneteckiias  av
öppenhet  och  respekt

Vi  be1'ie5ver agera  1]l1  för  att  säkra  en stark  demokrati  även  i
franartiden.  Demoki-atin  får  aldrig  tas för  given.

PERRIBACKE

KOSTYRELSENS  ORDFÖRANDE

el  kommun

PETER  (:)RN

ORDF('RÅNDE

DKOelmnmokr"a6tinn!0 år



PROTOKOLL NR 3 2021, 
FÖRT VID ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE I VÄXÖ SMÅLAND AIRPORT 
AB DEN 2021-06-07 

Närvarande på plats eller via länk: 

Styrelseledamöter: Thomas Ragnarsson, Region Kronoberg                                             
Anna Tenje, Växjö kommun                                                    
Emelie Öberg, Region Kronoberg                                    
Patrik Åkesson, Region Kronoberg                                                                                  
Per Schöldberg, Växjö kommun                                                                    
Gunnar Storbjörk, Växjö kommun    
Tobias Johansson Region Kronoberg 
Mats Hult, personalrepresentant Transport                                         
Ulf Axelsson, VD Växjö Småland Airport  
 
Åse Sjöholm, Växjö Småland Airport  
Brett Weihart, Växjö Småland Airport 
 

Suppleanter: Carina Bengtsson, Region Kronoberg 
Nils-Erik Carlström, Växjö kommun 
Annette Åstrand, Region Kronoberg 
Sven Sandberg,Växjö kommun  
 

 
Frånvarande: Per Ribacke, Alvesta kommun   

Martin Edberg, Region Kronoberg                 
Kjell Olsson, Växjö kommun 
Cecilia Ekelius, personalrepresentant Unionen        

 
 

    
 
                                 
 
§ 1 Sammanträdet öppnades av Thomas Ragnarsson. 

 

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Till att utöver ordförande att justera protokollet utsågs Emelie Öberg. 
 
§ 4 Föregående möte protokoll godkändes. 
 
§ 5 VD informerar: 
 
 Lägesrapport flygtrafik: 
 
 Antal passagerare redovisas, för 2021 beräknas 50.000 passagerare. 

Torsdag den 10/6 har vi det första passagerarplanet sedan uppehållet 
pga Covid-19.  

 



 BRA – 6/9 bokningsbart 
  

KLM – bokningsbar i till hösten 
 
 Wizzair – 5/6 Tuzla, 20/6 Skopje 
 
 Ryanair – 3/6 Alicante, eventuellt Zadar i juli 
 
 GP Aviation – 12/6 Pristina  
 
 Charter – Cypern, augusti och Rhodos, 15/7 
  
 Nytt på G - Budapest  
 
 Information om ny linje från Kalmar/Ronneby till Frankfurt. Ägarna av 

flygplatsen går in och stöttar satsningen ekonomiskt. 
 
Ekonomi 
 
Resultat mars 

 Minusresultat -260 tkr  

 Betydligt bättre än budget och 2020. 

 Utbetalning av permitteringsstöd 1.744 kr för 2020 som inte 
bokats upp 2020 enligt försiktighetsprincipen. 

 Kostnader hålls nere 

 Personalkostnader är 467 tkr lägre än budget. 
  
 
Resultat april 

 Minusresultat -1.430 tkr 

 Bättre än budget och fgr år. 

 Lägre flygintäkter, permitteringsstöd och ersättning beredskap 
påverkar positivt. 

 Kredit från ACR för 2020 påverkar positivt 212 tkr i april. 

 Lägre kostnader än budgeterat/fgr år. 

 Lägre personalkostnader än budgeterat/fgr år. 
 
 
 
Prognos 2021 
Vi har utarbetat en prognos för 2021 efter de premisser vi vet idag. 

 

 Aktuell prognos, prognos 2 = -15.054 kr.  

 Prognos 1 = -18.378 kr 

 Budget -20.804 kr. 
 
 
 
 



 
Internkontroll 
 
En internrevision på internkontrollen har genomförts. Synpunkter från 
revision kommer att gås igenom. Synpunkter som kommit fram är 
följande. 
Arbetsmiljö delegering – Finns kompetens? 
GDPR – behöver kompletteras. Man planerar att ta hjälp av företags IT 
leverantör. 
 

  
 Övrigt 
 
 
 Ev. Statliga bidrag 2021 
 Inget nytt från Trafikverket eller annan information kring övriga bidrag. 
 Korttidsarbete avslutas i juni ev förlängs. 
  
 Beredskap 

Avtalen om förlängning av beredskap kommer sent vilket försvårar 
schemaläggningen av bemanningen. Ekonomiskt sätt positivt för 
flygplatsen. 

 
 
Upphandling 
Precis klart att ACR vann upphandlingen av torntjänst. Kostnaden för 
flygplatsen kommer att sänkas.  
 
 

§ 6 Investeringar 
 
 Bordläggs till hösten då teknisk ansvarige är tillbaka. 
 

Beslut 
 

 Beslut vid styrelsens första möte i september. 
 
 
§ 7 KLM 
  
 Diskussion kring KLM och strategi för linjen. 
 

Beslut 
 Ulf och Brett jobbar vidare med frågan. Diskussion kommer föras på 

ägarsamrådet 18/6. 
 

 
 
 
 



§ 8  Övrigt 
 
 Bromma utredning 
 

Både Växjö kommun och Region Kronoberg har tackat ja till att delta i 
dialogen kring utredningen. Växjö kommun ser en politisk företrädare. 
Vikt bör läggas på faktautredning, historiska värden samt vikten av 
förbindelsen för regionen av linjer mellan Bromma och VXO. 

 
 Digitala styrelsehandbok 
  

Flik 10 bör kompletteras med: 
 Namn, funktion, partitillhörighet samt telefonnr.  
 
  
 Kallelseordning styrelse 
 

Justering på inkallelseordning, ordning ska följa partitillhörighet. 
  
 
 
Mötet avslutades 
 
 
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras  Justeras 
 
 
 
 
Åse Sjöholm Thomas Ragnarsson Emelie Öberg 
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ALVESTA  KOMMUNFöRETAG  AB

Org.nr  556696-1602
Styrelseprotokoll  3/2021
2021-06-08

Plats  och  tid Möte  via videolänk  Teams,  Alvesta,  2021-06-08  kl 14.00  -  15.15

Beslutande Lars-Olof  Petersson,  ordförande

Thomas  Haraldsson

Per Ribacke

Claudia  Crowley  Sörensson,  tjänstgörande  suppleant
Fredrik  Jonsson

Suppleant Hans  Svensson

Lars Eriksson

Tjänstemän Camilla  Holmqvist,  VD

Kjell Rosenlöf,  vVD, sekreterare

Fredrik  Reinholdsson,  ordförande  kommunrevisionen,  E) 30

Rebecca Lindström, certifierad  kommunal  revisor  pwc,  E3 30

Paragrafer 27 - 38

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kjell Rosenlöf

/".  rs-Olof  Petersson

Thomas  Haraldsson
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% 27  Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och hälsar  ledamöter  och övriga  närvarande  välkomna.
Närvaron  fastStälls  enligt  ovan.

% 28 Val av iusterare
Till att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Thomas  Haraldsson.

E) 29 Dazordninz
Utsänt  förslag  till dagordning  godkänns.

E) 30 Lekmannarevision  i kommunbola@en
Vid dagens  möte  medverkar  ordföranden  i kommunrevisionen,  Fredrik  Reinholdsson,  och
kommunrevisor  från  pwc  Rebecca  Lindström,  för  samråd  och diskussion  om
lekmannarevision  i kommunbolagen.  Diskussion  förs  om planering  för  och budgetering  av
lekmannarevisorers  granskningar.  Revisionen  kommer  att  fortsätta  diskussionen  med
kommunfullmäktiges  presidium  om planering  för  2022.

E) 31 Föregående  protokoll

Protokoll  från  det  senaste  styreIsesammanträdet  30 mars  2021  och från  årsstämman  22
april  2021  anmäldes  och lades till handlingarna.

E) 32 Information  från  ordförande

Ordföranden  meddelar  att  han varit  ombud  vid Wexnets  årsstämma,  vilken  genomfördes
helt  enligt  plan.

E3 33 Information  från  VD

VD Camilla  Holmqvist  rapporterar  att  det  är full  fart  i dotterbolagens  verksamheter.  Från
rapporten  kan lyftas  fram  att  AllboHus  får  allt  fler  projekt  till  sig varför  nya projektledare
behöver  rekryteras,  Alvesta  utveckling  anlägger  nya moduler  för  kontor  och konferens  vid
omIastningsterminalen  samt  genomför  övertagandet  av bolaget  BIVA, Alvesta  energi
arbetar under denna del av säson@en med underhåll,  Alvesta  renhållning  gör  översyn  hur
fler  avfallsfraktioner  kan tas omhand.

Avslutningsvis  lyfter  VD fram  den goda  dialogen  som  finns  i koncernen  om de
gemensamma  uppdrag  och processer  som pågår  om till exempe1  kontaktcenter,  Agenda
2030  samt  VD-råd.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  rapporten.

'U"FÖ
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E134 Ekonomisk  rapport  för  koncernen
Det  ekonomiska  läget  för  Kommunföretags  dotterbolag  per  april  visar:

Ekonomisk  rapport  från  dotterbolagen

Resultat  (mkr)  före  bokslutsdispositioner  och skatt

AllboHus

Alvesta  energi

Alvesta  elnät

BIVA

Alvesta  renhållning

Alvesta  utveckling

prel utfall

april  2021

-0,8

7,7

3,3

-0,4

0,1

-0,2

arspognos

:>o;g'i'

5,0

4,4

5,7

ev O,I

0,4

-0,7

årsbudget

2021

5,0

4,4

5,7

utfall

april  2020

5,9

7,3

3,1

0,2

0,1

-0,1

resultat

2020

8,5

4,1

6,0

0,6

0,2

-0,9

VD och vVD redovisar  vid mötet  viktigare  bakgrunder,  orsaker  med mera  till beräknat
resultat  per  april  samt  helårsprognos  för  2021  för  de olika  dotterbolagen.

I övrigt  rapporterar  VD att  moderbolaget  kommer  ha dialoger  med  dotterbolagen  om
interna  tjänsteköp  samt  "städning"/regIering  av vissa ej resultatpåverkande  poster  på
dotterbolagens  och moderbolagets  balansräkningar  i syfte  att  få en tydligare  redovisning.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  rapporten.

E) 35 Digital  signering  av protokoll  m m i Alvesta  Kommunföretag  AB
KommunIedningsförvaItningen  har  föreslagit  att  kommunstyrelsen  föreslår
Kommunfullmäktige  att  i juni  2021  besluta  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.
Alvesta  kommunföretags  styrelse  föreslås  besluta  att  införa  digita1 signering  av protokoll
från  styreIsesammanträden  och för  andra  handlingar  som kräver  underskrift.  För att  kunna
signera  måste man ha tillgång tilI Mobilt  BanklD/BanklD.

Styrelsen  beslutade  att, under  förutsättning  att  kommunfullmäktige  tillåter  digital
signering,  att  protoko)l  ska från  och med 2021-10-01  signeras  digitalt.  Andra  handlingar
som kräver  underskrift  kan också  signeras  digitalt  från  samma  datum.  Bolagets  kommande
informationshanteringspIan  uppdateras  i enlighet  med  detta  beslut.

'-U'7;C
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E) 36 Översyn bola@sstruktur

VD fortsätter  med information  från  tidigare  möten  om översyn  av strukturen  inom
koncernen  Alvesta  Kommunföretag.

vVD redovisar  pågående  renhåIIningsutredning  tillsammans  med Ljungby  kommun.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  informationen  och uppdra  till  VD att  fortsätta  översynen.

E) 37 Kommande  sammanträde

Nästa planerade  styrelsesammanträde  är tisdag  5 oktober  kl 14.  Vid det  mötet  kommer
bland  annat  en redovisning  av bredbandsläget  att  tas upp

E138 Mötet  avslutas
Ordförande  tackade  för  gott  och trevligt  samarbete  och önskade  alla en trevlig  sommar
varefter  mötet  avslutades.

Ut42,
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Protokoll fört vid  

Föreningsstämma 2021, Föreningen Energikontor Sydost 

 

Tid: Fredagen den 28 maj 2020 kl 10.00 
Plats: Digitalt via verktyget Teams.  
 

Röstberättigade stämmodeltagare (en röst per medlem)  

Kronobergs län 
Alvesta Kommun Thomas Johnsson 
Lessebo Kommun Marcus Dackling 
Ljungby Kommun Beatrice Schmidt 
Markaryd Kommun Sven Jansson  
Tingsryd Kommun Patrick Ståhlgren 
Uppvidinge Kommun Peter Danielsson 
Växjö kommun Oliver Rosengren 
Älmhult Kommun  Sonja Emilsson 
 
Kalmar län 
Borgholm Kommun Staffan Larsson 
Emmaboda Kommun Bo Sunesson  
Hultsfreds Kommun - 
Högsby Kommun Wilhelm Ahlström 
Kalmar Kommun Anna Tore 
Mörbylånga Kommun - 
Mönsterås Kommun - 
Nybro Kommun Lars-Gunnar Hellström 
Oskarshamns Kommun Anita Hultgren 
Torsås Kommun -  
Vimmerby Kommun Marie Nicholson 
Västervik Kommun - 
 
Blekinge län 
Karlshamn  Mats Dahlbom 
Karlskrona Kommun Torsten Palmgren 
Olofströms kommun Pirjo Veteli 
Ronneby Kommun Magnus Pettersson 
Sölvesborg Kommun Lennart Nilsson 
  
Regioner 
Region Blekinge Per-Ivar Johansson 
Region Kalmar Malin Anell 
Region Kronoberg Roland Gustbée 

https://sign.visma.net/sv/document-check/5908791b-ce34-49ca-9484-1a579481ff71
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Ej röstberättigade stämmodeltagare   
Catharina Winberg Ordförande bolagsstyrelsen 
Peter Wretlund Vice Ordförande föreningsstyrelsen 
Teopoula Zickbauer Ledamot föreningsstyrelsen 
Jimmy Loord  Ledamot föreningsstyrelsen 
Lars Karlsson  Ledamot föreningsstyrelsen 
Gustav Nilsson Ersättare föreningsstyrelsen 
Magnus Carlberg Ersättare föreningsstyrelsen 
Maria Grans  Ersättare föreningsstyrelsen 
Akko Karlsson Ombud Västervik (Problem med uppkoppling vilket gjorde att  

  hon inte kunde svara på röstlängdens upprop) 

Leif Larsson  Mötesordförande 
Christel Liljegren VD, Energikontor Sydost AB 
Mia Färdigh  Redovisningsekonom, Energikontor Sydost AB 
Jimmy Landegren Projektekonom, Energikontor Sydost AB 
Göran Gustavsson Projektledare, Energikontor Sydost AB 
Johanna Wallin Kommunikatör, Energikontor Sydost AB 
Lidia Salame  Projektledare, Energikontor Sydost AB 
Roger Gunnarsson Projektledare, Energikontor Sydost AB 
Kerstin Eriksson Projektledare, Energikontor Sydost AB 
Annika Öberg Projektledare, Energikontor Sydost AB 
Lena Eckerberg Projektledare, Energikontor Sydost AB 
Hanna Everling Kommunikatör, Energikontor Sydost AB 
Fredrik Mårdh Projektledare, Energikontor Sydost AB 
Robert Fredriksson Region Kronoberg 
Elise Karlsson Faudot Ronneby Kommun 
 

§1 Stämmans öppnande 

Catharina Winberg, ordförande i Föreningen Energikontor Sydost, hälsade 
stämmodeltagarna välkomna och öppnade stämman.  
 

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Föreningsstämman valde Leif Larsson, ordförande i regionfullmäktige i Region Kalmar 
Län, till mötesordförande och Mia Färdigh till mötessekreterare.  
 

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängd upprättades och godkändes av föreningsstämman. Se bilaga. 
 

§4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

Föreningsstämman valde Peter Vretlund och Staffan Larsson till justeringspersoner, 
tillika rösträknare.  
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§5 Fråga om kallelse skett stadgeenligt 

Föreningsstämman anser att kallelsen har skett enligt föreningens stadgar. 
 
§6 Godkännande av dagordning 

Föreningsstämman godkänner dagordningen. 
    

§7 Information från Energikontor Sydost AB 

Christel Liljegren, VD, redogjorde för bolagets bakgrund och uppdrag, årets verksamhet 
samt årets ekonomiska resultat. Göran Gustavsson, en av projektledarna, beskrev 
energiläget i dåtid, nutid och framtid.  
Christel berättade om Energikontor Sydosts bidrag i några stora projekt som de har 
medverkat i. Hon påtalade också om vad Energikontor Sydost kan bistå kommunerna 
med och bjöd in dem att kontakta henne för att nyttja den stora kompetensen som finns 
inom bolaget. Presentation bifogas.  
 

§8 Behandling av styrelsens årsredovisning 

Föreningens årsredovisning godkändes och lades till handlingarna. 
 
§9 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.  
 
§10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning  

Föreningsstämman fastställde föreslagna resultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret. 
 
§11 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen  
Föreningsstämman beslutade att stående vinstmedel 444 138 kr balanseras i ny räkning. 

 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse  

Föreningsstämman beslutade om ansvarsfrihet för föreningens styrelse.  
 
§13 Val 

a) Av ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och 
vice ordförande i bolagsstyrelsen  
 
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag  

• att till ordförande välja Oliver Rosengren (m), Växjö på 1 år  

• att till Vice ordförande välja Peter Wretlund (s), Oskarshamn på 1 
år. (Han valdes till ledamot på 2 år 2020 och sitter till 2022) 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/5908791b-ce34-49ca-9484-1a579481ff71

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
 

4 (5) 
 

.  
 
b) Av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag 

• att utse övriga styrelseledamöter 

Jimmy Loord (kd), Nybro  Omval 2 år 
Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge Nyval (fyllnadsval) 1 år 
Staffan Larsson (c), Borgholm  Omval 2 år 
Robert Olesen (s), Alvesta Valdes på 2 år 2020, sitter till 2022 
Teopoula Zickbauer (s), Ronneby Omval 2 år 

 

• att utse ersättare 

Gustav Nilsson (m), Karlskrona omval 1 år 
Charlott Lorentzen (mp), Karlshamn omval 1 år 
Stihna J Evertsson (c), Högsby omval 1 år 
Malin Sjölander (m), Kalmar nyval 1 år 
Magnus Carlberg (s), Tingsryd omval 1 år 
Maria Grans (l), Ljungby  omval 1 år 
 
Ersättarna kallas länsvis enligt ordningen i detta protokollet. 

  
c) Av revisorer och revisorssuppleant  

Föreningsstämman valde enligt stämmans förslag: 
Ordinarie: Patrik Hansèn, Access Revision AB, Växjö 
Suppleant: Karolina Ganholt, Access Revision AB, Växjö 

 

d)                  Av ombud och ersättare, till bolagsstämma i av föreningen helägt 
    bolag, samt fastställa röstningsuppdrag  
    Föreningsstämman valde Thomas Johnsson till ombud vid bolagsstämman.  
    Till ersättare valdes Sonja Emilsson. 
 
    Föreningsstämman fastställde röstningsuppdrag enligt stämmans förslag. 
 

e)                   Av valberedning  

    Föreningsstämman valde Ingegerd Petersson (sammankallande), Region 
   Kalmar, Ingrid Hermansson, Region Blekinge och Roland Gustbée, Region  
   Kronoberg till ledamöter i valberedningen. 
 

§14 Beslut om fastställande av arvode samt ersättningar för ledamöter i  
                        föreningen, valberedningen och för revisorer.  
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Föreningsstämman beslutade att fastställa arvodena, vilka är oförändrade från 
föregående år, enligt förslag från valberedningen.  

 
 

§15 Fastställande av avgifter till föreningen  

Föreningsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag att höja medlemsavgiften 
till 5 000 kr till föreningen. 
 
§16 Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som   

enskild medlem föreslagit till behandling  
 
a)                 Beslut om fastställande av ändringar i stadgarna. 

Föreningsstämman beslutade enhälligt att fastställa ändringarna i 
stadgarna. 

 
§17 Avtackningar 
Mötesordförande Leif tackar avgående styrelseordförande Catharina Winberg för 
hennes tid och det arbete och engagemang hon har lagt ned på bolaget. Han tackar 
även avgående ledamot Lars Karlsson för hans tid i styrelsen samt Johanna Wyckman 
som har varit ersättare. 
 
Peter Vretlund tackar för det förnyade förtroendet som vice ordförande. Han tackar 
även Catharina Winberg, som på ett oerhört fint sätt tagit del och utvecklat 
Energikontor Sydosts fina arbete. 
 
Catharina Winberg tackar för sig som ordförande då hon nu avgår på grund av att hon 
avslutar alla sina politiska uppdrag och kan då tyvärr inte sitta kvar. Tackar sina 
ledamöter och vice ordförande för fint och givande samarbete. Riktar ett särskilt tack till 
Lars Karlsson och Johanna Wyckman som också avgår. Catharina önskar den nya 
styrelsen lycka till. Hon tackar även mötesordförande för en fin genomförd stämma. 
Tackar till sist men inte minst all personal på Energikontor Sydost för deras arbete och 
ett särskilt tack till VD Christel Liljegren för ett fantastiskt arbete både som projektledare 
och VD. Hon önskar stort lycka till framåt för alla inblandade. 
 
Lars Karlsson tackar också för en mycket lärorik och intressant tid i styrelsen och önskar 
nya styrelsen lycka till. Tackar även Christel och för uppvaktningen. 
 
Akko Karlsson från Västervik önskar alla lycka till både till de som avgår och de nya som 
kommer in. Berömmer Energikontor Sydost för det fantastiska jobb som ni utför. 
 
Leif Larsson framför ett tack till styrelsen och valberedningen för en väl genomförd 
stämma. Ordning och reda andas framtidsutsikter. 
 
§18 Mötet avslutas 
 
Ordförande tackar deltagarna på stämman och förklarar stämman avslutad. 
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Protokollförare: 

______________________________  ____________________________ 
Mia Färdigh    Leif Larsson, Mötesordförande
  
 
Justeras: 
 
______________________________  ____________________________ 
Peter Vretlund   Staffan Larsson 
 
Bilagor  

Röstlängd 

Information från Energikontor Sydost AB 

Årsredovisning 2020 Föreningen Energikontor Sydost 

Valberedningens protokoll 

Avgift till Föreningen Energikontor Sydost 2022 

Stadgar Föreningen Energikontor Sydost 061030 

Utkast Stadgar Föreningen Energikontor Sydost 210528 
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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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INNEHÅLLSFöRTECKNING

DIREKTION  OCH REVISORER

TILLBAKABLICK  PÅ 2020

FöRV  ALTNlNGSBERÄn'ELSE

RESULT  ATRÄKNING

BALANSRÄKNING

DRIFTREDOVISNING

KONCERNREDOVISNING  (SAMMANSTÄLLD)

Bilaga:  Statistik
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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
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KOMMUN

Växjö

Tingsryd

Lessebo

Alvesta

Ljungby

Markaryd

Uppvidinge

Älmhult

T....iEngine  Document  E-Sign  ID: A367551B-45C8-4468-845E-64AEF5COA4CD.  Page  3 ol  17.



T.:.r.'.Engine E-Signin3

3

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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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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