
Kommunledningsförvaltnirigen

Konununledningsstaben

Tel.  0472-150  00

E-post:  kommunen@alvesta.se

Återrapportering  av  partistöd

Datum

2019-02-06

Rutin  för  utbetalning  och  återrapportering  av  partistöd

Partistöd  utdelas  till  politiska  partier  som  är representerade  i koiuinunfulhnäktige,
detta  angivet  i2  Kap.  9 S, korni'nunallagen,  KL.  Vid  fördelning  av anslaget  beaktas
endast  mandat  för  vilken  en vald  ledamot  är fastställd  enligt  14 kap.  vallagen,
vilket  innebär  att  anslaget  uppliör  när  representationen  upphör.

Kointnunfulh'näktige  beslutade  enligt  KF  2015/  Fg 150  attpartistödetför2016
utbetalas  enligt  följande  anslag:
Grundstödet  är 10 000  kronor  per  parti,
mandatstödet  ärlO  OOO kronor  per  mandat,
utbildningsstöd  är 5 000  kronor  permandat.  Utbildningsstöd  betalas  ut iefterskott
mot  uppvisande  av verifikationer.  Utbildningsstödet  kan  ackiu'nuleras  under
mandatpeiioden  2019-2022

Paitierna  är skyldiga  enligt  2 kap. 1l  8) KL  att  åteirapportera  till
koim'nunfulhnäktige  hurpaitistödetanvänts.  Dettaförattkoinnnunfu1hnäktige  ska
få  en slcriftlig  redovisning  som  visar  att  partistödet  har  använts  på det
ändamålsenliga  sätt  som  anges  i2  kap. 9 e) KL.

Syftet  med  att  paitigrupperiia  ska redovisa  och  granska  erhållet  partistöd  är att
underlag  för  beslut  kring  det  lokala  partistödet  ska  bli  öppnare  och  mer  tillgängligt
för  alhnärföeten  och  media.  Det  är upp  till  varje  enskild  partignupp  att  bestän'una
på  vilket  sätt  man  väljer  att  redovisa  sitt  paitistöd.

Redovisningen  av hur  partistödet  använts  ska dessutom  granskas.  Partierna  utser
själva  sin granskare.  Granskaren  ska årligen  läinna  en granskriiixgsrappoit  med  ett
intyg  om  att  redovisningen  gett  en rättvis  bild  av hur  partistödet  använts.

Koimnunfulhnäktige  beslutar  årligen  om  utbetalniiig  av partistöd.  Har
kon'ununfu11inäktige  inte  erhållit  redovisning  samt  granskningsrapport  med  intyg
från  paitierna  inom  angiven  tidsram  koinmer  utbetalningen  av partistöd  för
nästkonunande  år ej att  betalas  ut.

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1
Postadress

342  80 Alvesta
Telefon

0472-15000vx
Hemsida

www.alvesta.se
E-post  till  förvaltningen

kommunen@alvestase



Återrapportering  av  erhållet  partistöd  2020

Av  det  erhållna  partibidraget  om 60.000  kronor  har  60 %  fonderats  för  kommande
valrörelse.

Eftersom  partiet  inte  har  någon  riks-  eller  regionorganisation,  har  varken  medel  tillförts
eller  förts  bort  från  vårt  konto.  Alvesta  Alternativet  som  lokalt  parti  måste  på  egen
hand  planera  så tillräckligt  med  medel  finns  tillgängliga  för  valrörelsen.

Året  som  gått  har  präglats  hårt  av den  pågående  pandemin,  vilket  innebär  att  många
fysiska  möten  inte  kunnat  genomföras.  Våra  möjligheter  att  genomföra  digitala  möten
har  varit  hårt  begränsade  på grund  av avsaknaden  av att  kunna  ge alla  medlemmar
samma  digitala  förutsättningar.  Detta  i sin  tur  har  inneburit  att  vi  inte  kunnat  utnyttja
utbildningsbidraget.

På grund  av pandemin  har  därför  kostnaderna  för  mötesverksamhet  m.m.  varit  extremt
låga.

Huvuddelen  av de 36000  kronor  som  nyttjats  har  lagts  på  hyreskostnader  med  21000
kronor.

Resterande  15000  kronor  har  fördelats  ganska  jämt  på bredband,  kontorsmaterial,
annonser,  uppvaktningar  och  medlemsvård.  Allt  arbete  har  utförts  helt  ideellt  och  på  såsätt  hållit  nere  omkostnaderna  på en mycket  låg  nivå.

JanFranz6n  "-
av Alvesta  Alternativet

utsedd  granskare  av erhållet  partistöd  2020

-e':



Socialdemokraterna  i Alvesta  konunun

Föreningsgatan  l Återrapportering  av partistöd  2020

342  30 Alvesta

Datum

2021-05-21
Grupp]edare:  Frida  Christensen

Telefon;  0733-64]616

E-post:  socia}demokraiema@alvesta.se

Aterrapport  av partistöd  för  Socialdemokraterna  i Alvesta

kommun

e,W
Socialdemokraterna

FRÅMTIDSPÅRTIET  I ÅLVESTÅ  KOMMUN
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Bla nkett  för  redovisning  av

partistöd

Redovisningen  avserföljande  parti

Juridisk  person'

Socialdemokraterna  i Alvesta  kommun

0rganisationsnummer:

829501-1244

Adress:

Föreningsgatan  1

Postadress:

342  34  ALVEST  A

Telefon: Bankkonto ellerbankgiro/plusgiro:
5353-3998

"  Registrerad  lokal  partiförening

Sammanfattningav  erhållet  partistöd

Sida

2(6)

Redovisningen  avser  år:

2020

Erhållet  partistöd  (angetk  i kronor):

150  000

Sparat  partistöd:

19  975

Övriga  kornmentger:



Redovisning  av  partistödet  2020.

För  oss Socialdemokraterärvikten  av  en stark  demokratioch  allas  lika  värde  det  centrala  ivår  politik,  och

det  lägger  giunden  förhurvi  jobbarinom  Socialdemokraterna  iAlvesta  kommun.

Coronapandemin

Det  harvarit  ettminst  sagt  ritmanande  år. Från  ochmed  april  2020  harvi  fått  ställa  om  hela  vår  verksamhet,

vilket  innebärattvårafysiskamötenmedvarandraochvårakommuninvånareharvaritbegränsade.

Under  andra  kvaitalet  av  2020  ställde  vi  in en mängd  möten  ochplanerade  aktiviteter,  och  l maj  fick  vi

därförfira  dig'talt.  Efter  en omställningsperiod  kom  vi  igång  med  digitala  möten,utbildningar  och

kampanjersom  i sin turkrävde  en del  investemgar,  så som  bland  annatWiFi  och  andra  tekniska  lösningar.

Undertredjekvartaletav2020skeddeenganskasåsnabbtekniskutveckling,ochvåramötenharti1l  största

del  bedrivits  via  Zoom,  Teams  och  till  viss del  genom  Skype.

Det  vi  kan  se som  positivt  i pandemins  spår  är  att  viunder  2020  harvidga  våra  vyer,  och  erbjudits  möjlighet

att  delta  på möten  över  regions  - och  landsgränsema  på ett  smidigare  sätt.  Många  av  våra  förtroendevalda

hardeltagit  på digitala  konferenser,  utbildningar  och  informationsmöten  som  arrangerats  överhela  Sverige

men  också  utomlands.

Pandemin  hartvingat  oss till  tekniska  lösningar  och  givit  oss möjligheten  att  i p*cip  färdas  överhela

världen  och  på så sättta  del  av  mötesverksamhet  som  tidigare  inte  varit  möjlig.

Utåtriktade  aktiviteter:

Demokrati  betyder  folkstyre,  och grundtanken  äratt  alla  som bori  ett 1and, och ien kommun Sk(l ha
möjlighetattvara  dela1ctigaihur  landet  och 1comnwnen styrs. En demo1crati möjliggörför  olika  åsi1cter, och
för  oss Socialdemokraterär  detoerhört  viktigtattvi  representeras  av samhällets  alla  olika  iiwånare.
Föross  Socialdeino1craterärdetdärfi'rgrundläggandeattjobbaförenlevandedialoginomhelaAlvesta
kommun.

Ringkampanj  den  3 mars.

hiformationlaingpensionssystemetiSverige,  möte  den5  mars.

Arbetarkommunen  harvid  ettpartillfällen  sponsratmedmedelti1lmötesverksarnheter

som  arrangerats  av  våra  S-föreningar  i kommunen  så somVästta

Torsås/Skatelöv/Vis1anda  och  MohedaochAlvesta.  Detharmöjliggjort  en  levandedialog

inomvåra  S-föreningarsamtmedmedborgamaikommunen.

Evenemanget  "Tagplats!"  tillsarnmans  med  S-kvinnor  Alvesta  den  8 mars.

Evenemanget  "Caf6  Sosse"  tillsammans  med  Västra  Torsås/SkatelövfVislanda,  den  ll

marsi  Gslöv.

Evenemanget  "Ett  digitalt  l maj-firande".

Digitala  evenemang.



Inåtriktade  aktiviteter:

Folkbildningärvår  grundsten, och den fyllerflera  syflen. Den stärkervårföreningsamtidigtsom  den
stärkerdemokratin.  Den  germänniskorkunskapersomisin  turgördetmöjligtattpåverkaoch  byggaett

starkt samhälle, ettsamhälle  där alla  får  plats.

Föreningsdemokratin  ären av våra byggstenarinomSocialdemokraterna  och därförhar  vi ettpågående
arbetesom innefattarstudiecirklarochmedlemsutbildningar.Detärviktigtförossattlcunnaerbfitda
utbildningaroch  studiecirklartillvåra  medlemmar och förtroendevalda  föratt  ge alla en stark demolcratisk
grund  att  stå på.

- Samlingsmötemedutgångspunktihurviskahanteravåramötenochutbildningarunder

pågående  Coronapandemi  under  2020.

- Digita1autbi1dningarochkonferenserförvåramedleminarochförhoendeva1dasombland
annat  handlat  om;  ett jämlikt  samhälle,  vinster  ivälfärden,  ungas  utsatthet  på nätet,  idrott

och  kultur  rinder  Covid-19,  psykisk  ohälsa,  unga  utanför  arbetsrnarknaden,

arbetsmarknadspolitiska  frågor,  bostadsutveckling,  infras'tur,  vård  och  omsorg.



Granskningsrapportochintyg

Granskningen  är till föratt  intyga  att  redovisningen  hargett  en rättvis  bild av hur  partiet  har  använt

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

Redogörför  vad  som  framkommiti  redovisningen  av erhållet  partistöd.

Partistödethar  använts  på  ett  ändannålsenligt  sätt  och  visarpå  att  Socialdemokraterna  iAlvesta  kommun  aktivthar

arbetat  enligt  gnundläggande  demokratiska  p*ciper.

Det ger dämied  enrättvis  bild  av hur  partistödet  skall  användas  enligt  4 kap.  29 6 första  stycketkommunallagen.

/")  ., .

1,M(iatt't  ()
Granskning genomförd av: , '1..' _ a"'liq
Datum:2-Lma3'2020 Xa

Namnförtydli@ande:  Lavinia Strömberg
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Granskningsrapport  och  intyg

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

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

partistödet  använts  ändamålsenligt.

Redogör  för  vad  som  framkommit  iredovisningen  av erhållet  partistöd

Redovisningen  från  Vänsterpartiet  i Alvesta  ger  en rättvis  bild  av verkligheten.

Av bokslutet, som är bifogat, framgår de prioriteringar som styrelsen har giort.

Granskning genomförd av ,-/ % ,1'->
rlll'i

/  #  'l  /  /  ///lj  .@ ,7

( /U,t'U(r'(»
Datum

2021-05- /8
Namnförtydligande

Dannie  Svensson

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post  till  förvaltningen

kominunety22)alvesta.se
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Redovisning  och  granskningsrapport  av  erhållet  partistöd

Redovisning  och  granskningsrapport  av erhållet  partistöd  ska inlämnas  till

kommunfullmäktige  senast  30 juni  året  efter  att stödet  betalats  ut.

Kommunfullmäktige  får  besluta  om  att stöd  inte  ska  utbetalas  till  ett parti  som  inte

itid  lämnar  in en redovisning  respektive  en granskningsrapport.

Fyll  ipartiets  redovisning  av mottaget  partistöd  nedan

Parti

VÄNSTERPARTIET  I ÅLVESTA

Organisationsnummer

802505-9398

Adress:

c/o  LINNEA  NAESS

Ort  och  posföummer

Högalundsvägen  55,  342  35  Alvesta

Telefon

070-2685665  (tilJ  kassören  Christer  Nielsen)

Bankkonto  el]er  bankgiro/postgiro

9025.78.320.27  (nytt  konto  2021)

Mottaget  partistöd

30.000  kr

Sparat  partistöd

11.898  kr

Redovisningen  avser  år

2020

Följande  handlingar  är bifogade:

Verksamhetsberättelse

Revisionsrapport  X

Årsredovisning  X

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post  till  förvaltningen

koininunen@alvesta.se
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Vi  har under  2020 haft  följande  kostnader  (totalt  18 102 kr). Detta  har alltså  varit  de
prioriteringar  vi/styrelsen  har gjort.

AvgifterPlusgirot  I lOO,OO

Aru'ionser  2886,00

Föreningslicens,  riks  1 200,00

Partidagar,  ås  3 269,00

Del  av partistöd  till

dishiktet  V  Ki'onoberg  4 500,00

Övriga  koshiader,  sainkväm

som  julbord,  fika  m.in.  5 147,00

Året  har starkt  varit  präglat  av Coronapandemin  varför  mycket  av verksarnheterna  har  legat

nere även för  vår organisation.  Vi  ser fram  mot  en stark valrörelse  och samlar  kraft  för  att

klara  av detta. Just nu är det viktigaste  dock  att Coronapandemin  klingar  ut så att landets,  och

kommunens,  invånare  får bättre  tider  igen. Det  har varit  en hård prövning  för  bl.a. familjer,

vårdpersonal,  beslutsfattare  och  :företagare.

Vi  försöker  bygga  upp ett kapital  inför  komrnande  valrörelse  så att vi  fortsatt  kan bidra  till

kommunal,  nationell  och internationell  demokrati  samt solidaritet,  något som  tenderar  att  bli
viktigare  och viktigare  för  varje  år.

Vi  hoppas, och tror, att vi genom samarbete  med andra partier  ikommunen  bidrar  till  att stärka
den kornmunala  demokratin.

Vi  hoppas att Ni  är nöjda  med vår redogörelse  -  i annat fall  svarar  vi gärna på firågor  och

kompletterar  med mer  information.

Vi  är tacksaxnma  för  det helt  nödvändiga  partistöd  vi far från  kornmunen.  Utan  detta klarar  vi
inte  bedriva  vår verksamhet!

Moheda  2021-05-14

Christer  Nielsen

Kassör  / Vänsterpartiet  i Alvesta

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centra]plan  1

Postadress

342  80 A]vesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post  till  förvaltningen

kommunen@,alvesta.se
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Redogör  för  om  delar  av partistödet  tilldelas  partiorganisationen  utanför  regionen.

Hur  har  detta  i så fall  främjat  den  lokala  partiorg:ipiaationcnQ.  I]cskriv  gärna

med  enskilda  exempel.

Som  framgår  ovan  så har  4 500  kr  vidaresänts  till  partidistriktet  Vänsterpartiet

Kronoberg  med  säte  i Växjö.

De  samordnar  och  håller  oss informerade  om  viktiga  händelser  och  beslut  i

distrikt  och  på  nationell  nivå.

De  hjälper  även  till  med  utbildning  av våra  förtroendevalda  och  deltar  ibland  på

sammanträden  som  vi  håller  i egen  regi.

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  l

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post  till  förvaltningen

kominunenöa1vesta.se



REVISIONSBERÅTTELSE  2020

VANSTERPARTIET

ALVESTA

Undertecknad,  av Vänsterpartiet  Alvesta  utsedd revisor,  har granskat loka1organisationens
räkenskaper  för  år 2020.

Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna  och förvaltningen.  Mitt  ansvar

som revisor  är att uttala  mig  om årsredovisningen  på gnindval  av min  revision.

Jag anser att min  revision  ger mig  grund  för  mitt  uttalande  nedan.

Räkenskapshand1ingarna  är förda  med god ordning  och någon anledning  till  anmärkning  har

ej funnits.

Jag tillstyrker  att årsmötet  fastställer  årsredovisningen  som är upprättad  av kassör Christer

Nielsen.  Jag tillstyrker  att styrelsen  beviljas  ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret  2020.

Stefari  Holst

Revisor



V  ANSTERPARTIET  A[,VESTA  - BOKSLUT  2020

Sammanställning  av  inkomster  och  utgifter

Inkomster

Kommunalt  partistöd

Medlemsavgifter  (2018  och  2019)

Summa  inkomster

Utgifter

Diverse  utgifter

Annonsering  och  material

Avgifter  till  Plusgirot

Föreningslicens  Vänsterpartiet

Partidagar

Del  av  partistöd  till  distriktet

Övriga  verksamhetskostnader

(Julbord och fika)
Summa  utgifter

Organisationens  överskott  år  2020

2020

30.000:00  +

5.719:00  +

35.719:00  +

2.886:00  -

I.IOO:OO  -

1.200:00  -

3. 269:00  -

4. 500:00  -

5.147,00  -

18.102:00  -

17.617:00

Sammanställning  av  tillgångar  och  skulder

Tillgångar

Likvida  medel Plusgiro  73 50 96-0

Summa  tillgångar

Skulder

Summa  skulder

SUMMA  EGET  KAPIT  AL

2020-12-31

59.248:72

59.248:72

O:OO

59.248,72

Moheda  den  21 ianuari  2021

Hans  Svensson

Ordförande

Christer  Nielsen

Kassör



Alvesta
kommun
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Blankett  för  redovisning  av

partistöd

Redovisning  av erhå1let  kommunalt  partistöd  jämte

granskningsrapport

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

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

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

och  ges till  fullmäktige  senast  sex månader  efter  redovisningsperiodens  utgång.

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

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

rättvis  bild  av hur  partistödet  har  använts.  Granskaren  ska inte  vara  samma  person
som  lämnar  in redovisningen.

Kommunfullrnäktiges  presidium  uppmanar  partierna  att  ta hänsyn  till

kommunfullmäktiges  sammanträdesplan  när  partierna  lämnar  in sin redovisning

och  granskningsrapport.  Kommunfullmäktige  behandlar  i regel  alltid  ärendet  om

återrapportering  av erhållet  partistöd  på kommunfullmäktiges  ordinarie

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

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

kommunfullmäktige  den  17  december  2019,  Et 181.

Redovisningen  avser  följande  parti

Juridisk  person'

Miljöpartiet  de Gröna  i

Alvesta

Organisationsnummer:

802495-4615

Adress:

C/o Anita  Thörn  von Rosen
Elenshylte  6

Postadress:

342  53 Lönashult

Telefon: Bankkonto  eller bankgiro/plusgiro:

8169-5,903168933-5

"Registrerad  lokal partiförening

Sammanfattning  av erhållet  partistöd

Redovisningen  avser  år:

2020
Erhållet  partistöd  (angett i kronor):

20  000,-

Sparat  partistöd:

7 054,-
Övriga  kommentarer:

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342 80 Alvesta
Telefon

0472-150  00  vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post till kommunen

kommunen@alvesta.se
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Redovisning  av användning  av partistöd

Redogör  kortfattat  för  hur  det  lokala partistödet  har använts  för  att  stärka partiets
ställning  i den kommunala  demokratin.  Beskriv  gärna med enskilda  exempe1.
Av redovisningen  ska framgå  om och i vilken  utsträckning  öveföring  gjorts  till andra
delar  av partiorganisationen  och vilka motprestationer  som i så fall erhållits.

Miljöpartiet  de gröna  i Alvesta  har  under  år 2020  haft  ett  ordinarie  årsmöte  och  dessutom
åtta  medlemsmöten,  vilka  tillika  har  varit  styrelsemöten.

Information  och  kommunikation  med  medlemmar  sker  också  via  partiets  Facebook-sida,
via  utskick  av e-mail  via  medlemsregistret  och  via  brevutskick.

Partistödet  har  använts  till  medlems-möteskostnader,  resor,  kampanjkostnader,
annonskostnader,  kontorsmaterial,  porto,  banktjänster.

Till  Miljöpartiet  de grönas  Riksorganisation  har  betalats  en avgift  om  IOOO  kr. Avgiften
tas ut  för  vår  andel  av gemensam  och  samordnad  verksamhet;  medlemsregister,
medlemskontakter,  betalningar,  utskick  till  medlemtnar,  medlemstidningen  Grön  till  alla
medlemmar,  materialframställning,  organisationsstöd,  konfliktlösning,  gemensamma
möten,  utbildningsprogratn,  Shidieförbundet  Vuxenskolan,  Kommun-  och
Landstingsdagar  regionalt,  nätverk,  jämställdhets-  och  mångfaldsarbete  m.m.

Fö5ande handlingar  har bifogats till denna redovisningsbIankett:
Granskningsrapport.

Redovisningen  inlämnad  av Anita  Thörn  von  Rosen,  styrelseledamot  i och
gnuppledare  för  MP  Alvesta
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Granskningsrapport  och  intyg

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

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

partistödet  använts  ändamålsenligt.

Redogör  för  vad som framkommit  i redovisningen  av erh41j,et partistöd.

Miljöpartiet  de gröna  i Alvestas  redovisning  av  använt  partistöd  a;seende  verksamhetsåret  2020

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

ändamålsenligt.

,_ ( ,/'/,'!  ,
Granskning genomförd av: a,Ä"-,> C. Y,/0, Th,  ('!,,u,/x,  t- (:  
Datum:  '-

2021-05-  al (l
Namnförtydligande:

Gullvi  Andersson
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212000-0639 
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Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 
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www.alvesta.se 

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

Redovisningen avser följande parti 
Juridisk person* 
Centerpartiet i Alvesta kommun 

Organisationsnummer: 
829501-8686 

Adress: 
Björkemon 

Postadress: 
342 52 Vislanda 

Telefon: 
073-1810945 
Till Helene Andersson, Kretsordf. 

Bankkonto eller bankgiro/plusgiro: 
647-9470 

*Registrerad lokal partiförening 
 

Sammanfattning av erhållet partistöd 
Redovisningen avser år: 
2020 

Erhållet partistöd (angett i kronor): 
80 000 

Sparat partistöd: 
25 000 

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

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

Följande handlingar har bifogats till denna redovisningsblankett: 
 
Verksamhetsberättelse 

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

Se bifogad revisionsberättelse  

Granskning genomförd av: 
 
Datum: 31/5 2021 
 
Namnförtydligande: 
Thomas Haraldsson, gruppledare 

  



Verksamhetsberättelse för Alvesta Centerkrets 2020 
 

Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande:            Heléne Andersson 

V ordförande:         Mikael Lindberg 

Sekreterare:            Ann-Charlott Filipsson 

Kassör:                     David Johansson 

Ledamot:                 Golnoush Lundén Keshavarzi 

Ledamot:                 Eva Nilsson 

Ledamot:                 Monica Pihl 

Ledamot:                 Nina Rydström 

Adj. Gruppledare:  Thomas Haraldsson 

 

Monica och Mikael har varit ansvariga gentemot Seniornätverket i länet. 

Golnoush har varit medlemsansvarig. 

 

Vi har haft 7 protokollförda styrelsemöten sedan vi blev valda på kretsårsstämman som var 
den 23 februari. 

Medlemsantalet var vid årets slut 156 stycken. Av dessa är 28 stycken CK och 3 stycken CUF. 
En minskning med sammanlagt 12 medlemmar. 

Tyvärr har ju 2020 gått i Covid-19:s tecken så vi har ju inte kunnat genomföra de aktiviteter 
och möten som vi planerade för. 

Vi har fått lära oss att deltaga i digitala möten med både Riks, distrikt och egna kretsen. Även 
i våra nämnder, bolag och i Kommunfullmäktige har vi deltagit digitalt genom Teams. 

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

Vi (C-S-V) lade tillsammans fram en budget till Kommunfullmäktige som tyvärr blev 
nedröstad och Alliansens budget (Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) vann. 
Thomas som gruppledare och Heléne som kretsordförande har suttit i förhandlingar med S, 
V och M om hur vi skulle agera för att någon skulle styra vidare kommunen. Efter olika 
möten bestämdes att vi i S-C-V styr vidare med M som stöttar när så behövs. 

 

 



 

Som en liten julhälsning/julklapp sändes det ut ett brev och en liten ”fickflaska” med 
handsprit till alla medlemmar. Vi i styrelsen hoppas att den kommit till användning i dessa 
Covid-19 tider. 

Jag som kretsordförande vill tacka för ett gott samarbete i styrelsen och hoppas på att Covid-
19 ger med sej nu när vi börjat vaccinerats, så att vi kan återgå till fysiska möten och visa oss 
ute på offentliga platser igen, och möta våra väljare/medlemmar. 

Hoppas på ett gott samarbete även 2021! 

                                                                                 

                                                                                  Heléne Andersson 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 81 Dnr 2021-00104 000 

 

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna redovisad uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.  

Sammanfattning 

Enligt § 26 i kommunfullmäktiges arbetsordning bör kommunfullmäktige få en 
återrapportering av fattade beslut på dess ordinarie sammanträde i april och 
oktober månad.  

Återrapporteringen som presenteras i detta ärende innehåller en uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär. Återrapporteringen 
innehåller ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att 
verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program. 
Besvarandet av motioner är inte inkluderade i återrapporteringen eftersom detta 
följs upp och redovisas separat till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen. 

Under år 2021 har kommunfullmäktige hittills fattat cirka 3 beslut av 
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 1 av dessa 3 beslut 
som har delvis verkställts.  

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i 
tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har 
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar 
att 19 av 28 ej verkställda beslut från år 2016-2020 har verkställts.  

Totalt sett har fullmäktige 12 beslut mellan åren 2016-2021 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 12 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de 
kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat 
arbetar med. 

I bilagan ”Bilaga 1 - Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut” 
redovisas besluten tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har 
verkställts eller ej.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-11 

Bilaga 1 – Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut  
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Uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisad uppföljning av verkställigheten 
av kommunfullmäktiges beslut.  

Sammanfattning 

Enligt § 26 i kommunfullmäktiges arbetsordning bör kommunfullmäktige få en 
återrapportering av fattade beslut på dess ordinarie sammanträde i april och 
oktober månad.  

Återrapporteringen som presenteras i detta ärende innehåller en uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär. Återrapporteringen 
innehåller ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att 
verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program. 
Besvarandet av motioner är inte inkluderade i återrapporteringen eftersom detta 
följs upp och redovisas separat till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen. 

Under år 2021 har kommunfullmäktige hittills fattat cirka 3 beslut av 
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 1 av dessa 3 beslut 
som har delvis verkställts.  

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i 
tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har 
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar 
att 19 av 28 ej verkställda beslut från år 2016-2020 har verkställts.  

Totalt sett har fullmäktige 12 beslut mellan åren 2016-2021 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 12 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de 
kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat 
arbetar med. 

I bilagan ”Bilaga 1 - Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut” 
redovisas besluten tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har 
verkställts eller ej.   

Bilagor 

Bilaga 1 – Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut  
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Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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Uppföljning av  

kommunfullmäktiges beslut 
 

I tabellerna nedan redovisas de beslut som fullmäktige har fattat som är av uppdrags- och 
verkställighetskaraktär. De beslut som i samband med den förra uppföljningen visade sig vara 
verkställda har tagits bort i denna uppföljning. De beslut som kvarstår nedan mellan åren 2016-2020 
är sådana beslut som i förra uppföljningen ännu inte var verkställda.  

Till höger i varje tabell finns det en kommentar om huruvida beslutet är verkställt eller ej. Statusen på 
ärendet markeras enligt följande: 

Grönt = Verkställt.  
Gult = Delvis verkställd eller arbete pågår för att verkställa beslutet.  
Rött = Ej verkställt. 

 

Kommunfullmäktiges beslut år 2016 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Beslut om gemensam 
folkhälsopolicy för Alvesta 
kommun  

 
2016-11-29 § 170 

 

Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en lokal 
handlingsplan för folkhälsoarbetet i Alvesta kommun utifrån 
den länsgemensamma folkhälsopolicyn.  

Den lokala handlingsplanen ska utvärderas efter ett år. 

Verkställt/pågående 

verkställs inom nya 
målområden. 

  

 

 
Kommunfullmäktiges beslut år 2017 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Beslut om mål och budget 
2018 med plan 2019-2020 

2017-06-19 § 50 

15) Uppdra till kommunstyrelsen att förbereda 
genomförande av jämställdhetsanalys. I uppdraget ingår att 
såväl kartlägga som att lämna förslag på metod och 
omfattning av analysen.  

 

Verkställt/pågående 

Verkställs inom ramen för 
den nya styrmodellen och 
arbetet med Agenda 2030 

  

 

Beslut om mål och budget 
2018 med plan 2019-2020 

 

2017-06-19 § 50 

16) Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och besluta om 
en resursfördelningsmodell som hanterar faktiskt utfall 
avseende volymförändringar gällande omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden. Den finansiella förutsättningen finns 
som strategiskt anslag 

 

Verkställt/pågående 

Verkställs inom ramen för 
den nya styrmodellen och 
arbetet med Agenda 2030 

 

Beslut om mål och budget 
2018 med plan 2019-2020 

2017-06-19 § 50 

17) Uppdra till kommunstyrelsen att under 2018 utarbeta en 
modell för över- och underskottshantering.  

 

Verkställt/pågående 
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Beslut om mål och budget 
2018 med plan 2019-2020 

2017-06-19 § 50 

19) Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden 
avveckla delade turer.  

 

Ej verkställt ännu, arbetet 
pågår 

Verksamhetsområde särskilt 
boende arbetar en utsedd 
grupp i 
verksamhetsområdet 
särskilt boende med mål att 
minska delade turer, 
timvikarier att vara en 
attraktiv arbetsgivare med 
hållbara schema. 
Genomförandet i samtliga 
särskilda boende har som 
mål att vara klart till 2023. 

Verksamhetsområde 
Funktionsstöd har fått en 
tilldelning om ca 100tkr för 
att arbeta vidare med 
projektet inom 
verksamhetsområdet. 
Pengarna skall användas för 
att finansiera en 
projektledare om 20% 
under 2021.  

Projektledaren kommer få 
internutbildning i systemet 
Timecare och Mulitaccess, 
lära sig att göra 
schemaanalyser, kartlägga 
frisknärvaro, lägga 
hälsosamma scheman och 
resurspassoptimering i 
samband med att fler 
ordinarie tillsätts på 
arbetsplatsen.  

Verksamhetsområde 
Ordinärt boende  

arbetar för hållbara schema 
(hållbara utifrån kvalitet, 
arbetsmiljö och effektivitet). 
Verksamhetsområdet har 
fått 100 tkr för att arbeta 
med projektet och dessa 
medel används i nedan 
beskrivet arbete med 
bemanningsamordning.  

 

Svar på motion (KD) om att 
involvera 
frivilligorganisationerna i 
integrationsarbetet med 
nyanlända 

 

2017-12-19 § 139 

1) Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och 
familjeomsorg gör en fördjupad utredning och utvärdering 
kring hur dagens integrationsstöd på 100 000 kronor 
används och vilka behov som kan finnas av detta stöd och 
hur det skall hanteras i framtiden 

 

2) Kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och 
familjeomsorg ger förslag på förändringar som kan verka 
gynnsamma för en utveckling kring integrationsarbetet på 
kultur- och fritidsområdet. 

Verkställt  

Återrapportering på 
kommunfullmäktiges 
sammanträde den 16 
februari 2021, § 11. 
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Kommunfullmäktiges beslut år 2018 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Beslut om mål och budget 
2019 med plan 2020-2021 

2018-06-19 § 61 

13) Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en 
kartläggning inför framtagande av en jämställdhetsanalys. 
Syftet med arbetet är att kartlägga och analysera 
användningen av de kommunala medlen ur ett jämställdhets-
perspektiv.  

 

Verkställt/pågående 

Verkställs inom ramen för 
den nya styrmodellen och 
arbetet med Agenda 2030 

 

Beslut om mål och budget 
2019 med plan 2020-2021 

2018-06-19 § 61 

14. Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden 
avveckla delade turer. 

Ej verkställt ännu, arbete 
pågår. 

Verksamhetsområde särskilt 
boende arbetar en utsedd 
grupp i 
verksamhetsområdet 
särskilt boende med mål att 
minska delade turer, 
timvikarier att vara en 
attraktiv arbetsgivare med 
hållbara schema. 
Genomförandet i samtliga 
särskilda boende har som 
mål att vara klart till 2023. 

Verksamhetsområde 
Funktionsstöd har fått en 
tilldelning om ca 100tkr för 
att arbeta vidare med 
projektet inom 
verksamhetsområdet. 
Pengarna skall användas för 
att finansiera en 
projektledare om 20% 
under 2021.  

Projektledaren kommer få 
internutbildning i systemet 
Timecare och Mulitaccess, 
lära sig att göra 
schemaanalyser, kartlägga 
frisknärvaro, lägga 
hälsosamma scheman och 
resurspassoptimering i 
samband med att fler 
ordinarie tillsätts på 
arbetsplatsen.  

Verksamhetsområde 
Ordinärt boende  

arbetar för hållbara schema 
(hållbara utifrån kvalitet, 
arbetsmiljö och effektivitet). 
Verksamhetsområdet har 
fått 100 tkr för att arbeta 
med projektet och dessa 
medel används i nedan 
beskrivet arbete med 
bemanningsamordning.  
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Mål och budget 2019 med 
plan 2020-2021 

2018-11-27 § 137 

10. Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden 
avveckla delade turer 

Ej verkställt ännu, arbetet 
pågår. 

Verksamhetsområde särskilt 
boende arbetar en utsedd 
grupp i 
verksamhetsområdet 
särskilt boende med mål att 
minska delade turer, 
timvikarier att vara en 
attraktiv arbetsgivare med 
hållbara schema. 
Genomförandet i samtliga 
särskilda boende har som 
mål att vara klart till 2023. 

Verksamhetsområde 
Funktionsstöd har fått en 
tilldelning om ca 100tkr för 
att arbeta vidare med 
projektet inom 
verksamhetsområdet. 
Pengarna skall användas för 
att finansiera en 
projektledare om 20% 
under 2021.  

Projektledaren kommer få 
internutbildning i systemet 
Timecare och Mulitaccess, 
lära sig att göra 
schemaanalyser, kartlägga 
frisknärvaro, lägga 
hälsosamma scheman och 
resurspassoptimering i 
samband med att fler 
ordinarie tillsätts på 
arbetsplatsen.  

Verksamhetsområde 
Ordinärt boende  

arbetar för hållbara schema 
(hållbara utifrån kvalitet, 
arbetsmiljö och effektivitet). 
Verksamhetsområdet har 
fått 100 tkr för att arbeta 
med projektet och dessa 
medel används i nedan 
beskrivet arbete med 
bemanningsamordning.  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut år 2019 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Överföring av 2019 
budgetpost från 
utbildningsnämnden till 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna omfördelning av resurser som beskrivs 
enligt ovan som en följd av beslutad 

Verkställt 
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nämnden för arbete och 
lärande 

2019-03-19 § 41 
KS 2019-101.611 

 

omorganisation av gymnasieskolan och vuxen-
utbildningen från utbildningsnämnden till 
nämnden för arbete och lärande, 

2. omfördela preliminärt 111 002,7 tkr i 
driftkostnadsram år 2019 från utbildningsnämnden 
till nämnden för arbete och lärande,  

3. kommunfullmäktige ger i uppdrag till 
kommunstyrelsen att beslut om det slutliga 
beloppet att överföra från utbildningsnämnden till 
nämnden för arbete och lärande, gällande 
budgetjustering 2019 för ny IT-modell,  

4. ge nämnderna i uppdrag att ta fram en 
verksamhetsplan för 2019 anpassad till sin nya 
organisation och ny ekonomisk ram och rapportera 
sina respektive uppdaterade verksamhetsplaner till 
kommunstyrelsen innan den 15 april 2019 

5. ge kommunchefen i uppdrag att i december 2019 
göra en avstämning om det finns ytterligare 
specifika poster som behöver justeras med 
anledning av omorganisationen. 

Trygghetsboende Alvesta 
Högåsen 
 
2019-04-23 § 61 
KS 2019-117.739 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. ge AllboHus Fastighets AB i uppdrag att genomföra 
byggnationen av ett trygghetsboende vid Högåsens 
äldreboende i Alvesta inom den ekonomiska ramen 
enligt inkommit anbud på 17 200 000 kronor. 

2. om byggnationen bedöms överstiga angivet belopp 
med mer än 10 procent, ska nytt beslut tas i 
kommunfullmäktige om nivån på den ekonomiska 
ramen och vilka eventuella konsekvenser det kan 
innebära. 

Ej verkställt ännu 
 
Arbete pågår, då det är ett 
flerårigt projekt 

Koncerngemensam 
strategi för digitalisering, 
bredband och IT 
 
2019-06-17 § 75 
KS 2019-234.000 

Kommunfullmäktige beslutar att  

uppdra till kommunchef att påbörja arbetet med 
framtagande av en handlingsplan för genomförande 

Delvis verkställt, arbete 
pågår. 

Respektive 
förvaltning/bolag har i 
uppdrag att ta fram sina 
respektive handlingsplaner. 

Inriktningsbeslut för 
byggande av ny förskola i 
Moheda 

 

2019-09-24 § 119 
KS 2019-339.640 

1. Inriktningen är att en ny förskola byggs i Moheda 
med lokalisering vid Mohedaskolan enligt 
utbildningsnämndens förslag 

2. Uppdra till utbildningsnämnden att sammanställa 
aktuellt underlag om behov. Underlaget ska också 
redovisa driftskostnaderna för verksamheten idag 
och hur driftkostnaderna skulle se ut i framtiden 
för ny förskola i Moheda. Kostnadsjämförelse vad 
gäller driften om förskolan placeras vid 
Mohedaskolan kontra om den placeras vid 
Långagård ska också presenteras. Underlaget ska 
även innehålla en trafikflödesutredning 

3. Beslut tas senare om total investeringsram för 
förskolan 

Delvis verkställt/arbete 
pågår 

1 Ej verkställt ännu, arbete 
pågår. Ärendet ska upp för 
beslut på 
kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 juni 
2021. 

 

2. Verkställt 

Beslut om nya 
investeringsramar för 
nämnderna 

 

2019-10-29 § 144 

Kommunchefen får i uppdrag att aktualisera 
investeringsdirektivet utifrån gällande förutsättningar.  

 

Delvis verkställt/arbete 
pågår 

 

Det kommer att verkställas i 
samband med införandet av 
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KS 2019-376.040 ny styrmodell med ny 
resursfördelningsmodell 
inför budgetåret 2022 

 

Inriktningsbeslut om 
förstahandshyresgäst för 
idrottshallar  
 
2019-12-17 § 179 
KS 2019-438.800 
KS 2021-00100 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett 
samarbetsavtal mellan kultur- och fritidsnämnden och 
utbildningsnämnden som reglerar hyror, skötsel och 
nyttjande av salarna.  

 
3. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram underlag för 
ramjustering mellan utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden för att reglera hyreskostnaderna mellan 
nämnderna på grund av förändringen 

Verkställt/pågående 
Beslutades på 
kommunstyrelsens 
sammanträde den 13 april 
2021, § 60 se KS 2021-
00100  
 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut år 2020 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Beslut om årsredovisning 
2019 för Alvesta kommun 
 
2020-06-15 § 46 
KS 2020-088.042 

 
 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna årsredovisning 2019 för Alvesta 

kommunkoncern. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta 
en plan för återställning av balanskravet 

Verkställt 

beslut i budget 2021 
2020-11-24 § 126 
KS 2020-00358  
samt ändringsbudget 2021 
2021-02-16 § 7 
KS 2021-000032 
 

Beslut om ny styrmodell 
för Alvesta kommun 
 
2020-06-15 § 49 
KS 2020-190.003 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
styrmodell för Alvesta kommunkoncern. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att styrmodellen 
börjar tillämpas i samband med 
budgetarbetet 2022 

Verkställd/pågående 
Styrmodellen är fastställd. Arbete 
med implementering m.m. pågår. 

Svar på motion (M) och 
(KD) om väg- och 
gatubelysning 
 
2020-06-15 § 55 
KS 2019-329.317 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet 
med motiveringen att belysningsförändringar från 
kommuninnevånare ska tas upp för beslut i 
Samhällsbyggnadsnämnden. En variant kan vara att när 
kommuninnevånare angående belysningsförändring är 
oense om beslut från Alvesta kommun ska ärendet tas 
upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Delvis verkställt 
Ärendet har remitterats till SBN 
som arbetar med ärendet. 

Svar på motion (M) om 
rening av Norra delen av 
sjön Salen 
 
2020-06-15 § 57 
KS 2019-454.431 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
motionen med motiveringen att 
samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en tydlig plan 
för arbetet med att rena Norra salen där det framgår: 

1. Vad som krävs för att rena Norra Salen, där 
Länsstyrelsen kan vara en viktig part. 

2. Kostnadsplan för arbetet 
3. Ta fram en möjlig extern finansiering via 

bidrag och samarbetspartners.  
4. Ta fram en tidplan för detta arbete 

Verkställt 
Beslut om avskrivning på KF den 
4/5 2021 med hänvisning till att 
det tas upp som ett särskilt mål i 
beslut om budget 2021 § 126 

 

Beslut om kommunal 
borgen för lån avseende 
investeringar på Folkets 
Hus i Alvesta 
 
2020-06-15 § 63 
KS 2020-226.045 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet 
med motiveringen att utreda och säkerställa att 
beslutet inte strider emot kommunallagen, 2 kapitlet 
Kommunala angelägenheter, 8§ Stöd till andra 
näringsverksamheter, sista stycket Individuellt inriktat 
stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om 
det finns synnerliga skäl för det. (Lag 2019:835). 
 

Verkställt 
Beslutades av kommunfullmäktige 
2020-10-20, § 110 
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Utredning ska var opartisk och omfatta ett yttrande 
ifrån SKR:s jurister att beslutet inte strider emot 
kommunallagen. Ärendet bör också prövas av 
konkurrensverket för att säkerställa att inte beslutet 
strider emot konkurrenslagstiftningen och därigenom 
förorsakar Alvesta kommun konkurrensskadeavgift.  

Svar på motion (M) om 
trygg väg till skola 
 
2020-09-29 § 78 
KS 2020-00130 600 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet 
med motiveringen att svaret bör kompletteras med ett 
svar på punkt 2 i motionen avseende förslaget att ta 
fram en projektplan för att förhindra att skolbarnen 
inte utsätts för brott och mobbning till och från skolan.  
 

Verkställt 
 
Beslut om avskrivning på KF den 
4/5 2021 med hänvisning till att 
det tas upp som ett särskilt mål i 
beslut om budget 2021 § 126 

 
Anmälan om 
budgetöverskridande från 
utbildningsnämnden för 
2020 
 

2020-09-29 § 84 
KS 2020-00303 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande 

från utbildningsnämnden. 
2. Uppdra åt nämnden att genomföra de 

åtgärdsplaner som redan är beslutade 
3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över 

möjligheten att omfördela i budgeten för att 
nämnden ska få en förbättrad situation 

4. Att föreslå för kommunfullmäktige att göra 
budgetjusteringar som framkommit är 
möjliga 

Verkställt 
beslut i budget 2021 
2020-11-24 § 126 
KS 2020-00358  
samt ändringsbudget 2021 
2021-02-16 § 7 
KS 2021-000032 
 

Anmälan om 
budgetöverskridande från 
omsorgsnämnden för 
2020 
 

2020-09-29 § 85 
KS 2020-00282 
 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande 

från omsorgsnämnden. 
2. Uppdra åt nämnden att genomföra de 

åtgärdsplaner som redan är beslutade 
3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över 

möjligheten att omfördela i budgeten för att 
nämnden ska få en förbättrad situation 

4. Att föreslå för kommunfullmäktige att göra 
budgetjusteringar som framkommit är 
möjliga 

Verkställt 
beslut i budget 2021 
2020-11-24 § 126 
KS 2020-00358  
samt ändringsbudget 2021 
2021-02-16 § 7 
KS 2021-000032 

 

Anmälan om 
budgetöverskridande från 
nämnden för arbete och 
lärande för 2020 
 

2020-09-29 § 86 
KS 2020-00274 
 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande 

från nämnden för arbete och lärande. 
2. Uppdra åt nämnden att genomföra de 

åtgärdsplaner som redan är beslutade 
3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över 

möjligheten att omfördela i budgeten för att 
nämnden ska få en förbättrad situation 

4. Att föreslå för kommunfullmäktige att göra 
budgetjusteringar som framkommit är 
möjliga  

 

Verkställt 
beslut i budget 2021 
2020-11-24 § 126 
KS 2020-00358  
samt ändringsbudget 2021 
2021-02-16 § 7 
KS 2021-000032 

 

Beslut om delårsrapport 
för Alvesta kommun per 
augusti månad 2020 
 
 
2020-10-20 § 106 
KS 2020-00263 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna delårsrapport augusti 2020 med 
helårsprognos. 
2. Ge de nämnder som har en negativ 
prognos i uppdrag att genomföra tidigare 
beslutade åtgärdsplaner för att långsiktigt 
uppfylla kravet på en budget i balans. 
3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
beslut om att upphäva det inköpsstopp och 
rekryteringsbegränsning som 
kommunfullmäktige fattade beslut om i 
oktober 2019 
4. Effekterna och resultatet av stoppen 
utvärderas efter det att de avslutats. 
Förslagsvis i januari 

verkställt 
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Långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi 
för förskolor och skolor i 
Alvesta kommun 
 
2020-10-20 §111 
KS 2020-00333 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna viljeinriktningen i den långsiktiga 

lokalförsörjningstrategin för förskolor och 
skolor i Alvesta kommun 

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

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

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

 

Delvis verkställt/arbete pågår 
1. Verkställd 
2. Pågående 
3. Pågående 
4. Alla utredningarna 

pågår, och med olika 
tidsperspektiv/tidsramar 

Beslut om mål och budget 
2021 med plan 2022-2023 
 
2020-11-24 § 126 
KS 2020-00358 
 

 
8. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att 

senast den 28 februari 2021 besluta om 
verksamhetsplan med internbudget för år 
2021 för information till kommunfullmäktige 
på sammanträdet i mars 2021. 
Verksamhetsplaner med internbudgetar ska 
utarbetas med utgångspunkt i kommunfull-
mäktiges budget och de närmare anvisningar 
som utfärdas om budgetarbetet från 
kommunstyrelsen (kommunlednings-
förvaltningen). Nämndernas uppdrag avser 
såväl internbudget för drift som för 
investeringar.  
Nämnderna ska i samband med beslut om 
verksamhetsplan även fastställa en 
internkontrollplan för 2021 som ska 
informeras om till kommunfullmäktiges 
sammanträde i mars 2021. 
 
10. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta 
om centrala strategiska anslag år 2021 under 
gemensam finansiering enligt specifikation i 
Mål och Budget.  
 
11. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta 
om mindre justeringar av 2021 års 
driftbudgetramar nämnderna emellan av 
budgetteknisk karaktär.  
 

verkställt 

Beslut om 
tillgänglighetsplan för 
2020-2023 
 
2020-11-24 § 129 
KS 2019-00478 
 

2. Uppdra till kommunens nämnder, styrelse och 
helägda aktiebolag att för respektive verksamhet 
beakta tillgänglighetsplanen 

Verkställt  
då beslutet expedierades till 
samtliga kommunens nämnder 
och bolag att ta det i beaktande. 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut år 2021 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Ändringsbudget 2021 
2021-02-16 § 7 
 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ändringsbudget 
till Mål och Budget år 2021 med planåren 2022-2023. 
Parallellt med ändringsbudget genomför Alvesta kommun en 

Delvis verkställd/arbete 
pågår 
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KS 2021-000032 
 

utredning om LSS, och utifrån utredningens resultat ska man 
skyndsamt starta upp arbetet. 

 

Information om LSS-
utredningen gavs på 
kommunstyrelsens 
sammanträde den 13/4 och 
ett inriktningsbeslut ska 
fattas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 8 juni. 

Samarbetsavtal Riksbyggen 
gällande 
trygghetsbostäder 
Tingsbacken 
2021-03-23 § 27 
 
KS 2019-00450 

Kommunfullmäktige beslutar att Alvesta kommun: 

1. tillsammans med Riksbyggen och Samverkansföreningen 
bildar en kooperativ hyresrättsförening med namnet 
Tingsbacken trygga hem i Alvesta 

2. utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i 
föreningen och tre personer som ersättare. 

3. godkänner föreslagna stadgar för föreningen 

4. tecknar enligt förslag stiftaravtal med Riksbyggen som 
reglerar syfte och ändamål med föreningen 

5. säljer del av fastigheten Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-
Smedsgård) i Alvesta för 2,8 miljoner kronor enligt senare 
upprättat köpekontrakt mellan föreningen och kommunen. 
Därefter genomför föreningen en nybyggnad av 
trygghetslägenheter på fastigheten i enlighet med i denna 
handling redovisat förslag. 

6. tecknar samverkansavtal med föreningen för respektive 
fastighet. 

7. lämnar kommunal borgen till Kooperativa 
hyresrättsföreningen Tingsbacken trygga hem i Alvesta för 
den totala produktionskostnaden om 114,8 miljoner kronor 
 
 

Delvis verkställt/arbete 
pågår 

 

1-4 är verkställda 

5-7 arbete pågår 

Beslut om förändrad 
bolagsstruktur för bolaget 
BIVA bredband i Värend AB  
2021-03-23 § 29 
 
KS 2021-00059 

Kommunfullmäktige beslutar att:   

1. Alvesta Elnät AB säljer för bokfört värde Bredband i Värend 
AB, BIVA, till Alvesta Utveckling AB   

2. BIVA fusioneras senare in i Alvesta Utveckling AB.  

3. Ombud till stämmor med det regionala bredbandsbolaget 
Wexnet AB (BIVA äger kommunens aktier i bolaget) ska utses 
av Alvesta Kommunföretags styrelse. Kommunföretag 
beslutar också om stämmodirektiv.  

4. Från nästa mandatperiod utse representant från 
kommunstyrelsen till uppdrag i styrelsen för Wexnet AB. 

5. I samband med förändringen se över respektive bolags 
ägardirektiv och bolagsordning 

 

Delvis verkställt/arbete 
pågår 

 



 

Kommunstyrelsens personalutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 22 Dnr 2021-00056 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per mars månad 
2021 

Beslut 

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

Sammanfattning 

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

Per mars 2021 ser vi att sjukfrånvaron i procent fortsätter minska i Alvesta kommun 
efter att tidigare legat på 7,79 som högst. Under senaste 12 månaderna har 
sjukfrånvaron gått från 7,14 % till 7,3 %.  

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

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna fortsätter öka inom utbildningsförvaltningen men troligtvis härrör det 
också från coronapandemin med ökad frånvaro för lätta symtom på förkylning. 
Inom omsorgsförvaltningen har det dock skett en betydande minskning inom 
kategorin på 25 personer senaste månaden. 

Antal medarbetare som 2021-04-27 har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 2 st 
och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 13 st.   

Bilagor 

Sjukfrånvarostatistik för kommunledningsförvaltningen per mars månad 2021 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per mars månad 2021 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

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

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-30 
Referens 

KS 2021-00056 020  

 

 

 

 
  

Redovisning av sjukstatistik per mars månad 2021 

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 

redovisningen av Alvesta kommuns sjukfrånvarostatistik per mars månad 

2021.  
  

Sammanfattning 

Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12 

gånger per år. 

 

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

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

månaderna har sjukfrånvaron gått från 7,14 % till 7,3 %.  

 

Alla förvaltningar förutom SBF har minskad sjukfrånvaro per mars månad. 

Inom OF och UF är det fortfarande så att där finns flest personal som inte 

kan jobba hemifrån vilket gör att man fortfarande ligger kvar på en hög nivå 

även om det minskat något. Andelen i procent som är långtidssjukskrivna 

med en sjukskrivning över 59 dagar har under pandemin stadigt minskat p g 

a många korta sjukskrivningar men har nu ökat något igen vilket kan tyda på 

att de korta sjukskrivningarna kan ha minskat i antal.  

 

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

månaderna fortsätter öka inom UF men troligtvis härrör det också från 

coronapandemin med ökad frånvaro för lätta symtom på förkylning. Inom 

OF har det dock skett en betydande minskning inom kategorin på 25 

personer senaste månaden. 

 

Antal medarbetare som 2021-04-27 har mellan 180–365 dagars 

sjukskrivning är 2 st och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning 

är 13 st.   

Michael Färdig 
HR-chef 

Anna-Lena Andersson 
HR-konsult 

 



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader
Förvaltning

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

FAL 20,27 19,95 19,55 19,28 18,7 18,21 17,41 16,5 15,35 14,26 13,04 11,93

KLF 2,39 2,39 2,56 2,95 3,01 3,12 3,13 4,24 3,78 3,76 3,35 3,31

KFF 14,85 15,99 17,94 20,3 22,18 23,39 24,45 25,62 26,08 25,56 24,14 23,56

OF 33,88 34,83 35,1 34,64 34,53 34,52 33,93 34,2 34,45 34,94 33,89 32,34

SBF 13,54 14,03 14,22 14,24 14,72 14,73 14,71 15,11 15,89 16,67 16,93 16,95

UF 22,97 23,98 24,37 24,13 23,99 24,35 24,39 24,67 24,74 24,69 24,44 23,24

A. Kommun 25,78 26,6 26,9 26,69 26,6 26,74 26,49 26,7 26,75 26,82 26,15 24,92
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Antal sjukdagar per snittanställd ej rullande 12 månader månad för månad

Förvaltning

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

FAL 1,99 1,23 0,88 0,81 0,76 0,92 1,13 1,11 0,66 0,71 0,54 1,09

KLF 0,11 0,06 0,21 0,53 0,14 0,45 0,17 0,97 0,12 0,13 0,09 0,15

KFF 2,58 2,28 2,42 2,4 2,33 2,28 1,77 1,91 1,04 1,04 1,09 2,08

OF 4,3 3,23 2,59 1,82 2,38 2,76 2,41 2,63 2,87 3,12 2,12 2,38

SBF 1,68 1 0,76 0,71 0,86 1,1 1,69 1,79 1,85 2,06 1,6 1,89

UF 2,95 2,66 1,76 0,92 1,19 2,07 1,98 2,25 1,75 1,8 1,71 1,91

A. Kommun 3,25 2,64 1,94 1,29 1,6 2,15 2 2,22 2,02 2,14 1,69 1,97
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 
Förvaltning

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

FAL 5,37 5,27 5,26 5,37 5,31 5,21 4,97 4,75 4,52 4,22 3,88 3,58

KLF 0,71 0,71 0,76 0,85 0,86 0,87 0,84 1,14 1,18 1,16 1,04 1,04

KFF 4,48 4,84 5,41 5,79 6,17 6,56 6,94 7,34 7,35 7,24 6,9 6,71

OF 9,38 9,63 9,74 9,74 9,76 9,82 9,65 9,76 9,86 9,96 9,75 9,3

SBF 4,06 4,18 4,17 4,26 4,35 4,41 4,37 4,45 4,71 4,84 4,93 4,94

UF 6,58 6,89 7,07 7,11 7,09 7,3 7,37 7,51 7,6 7,6 7,6 7,21

A. kommun 7,14 7,36 7,49 7,53 7,54 7,66 7,63 7,72 7,78 7,79 7,67 7,3

0

2

4

6

8

10

12

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

FAL

KLF

KFF

OF

SBF

UF

A. kommun



Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

FAL 7,05 3,99 3,45 2,61 2,76 3,78 3,39 4,32 2,44 2,56 2,24 4,18

KLF 0,48 0,29 0,79 1,83 0,56 1,83 0,7 3,27 0,36 0,42 0,5 0,6

KFF 9,46 7,89 8,24 4,66 6,28 8,75 6,89 7,83 3,75 3,76 4,99 6,97

OF 15,21 11,18 8,28 6,23 7,67 10,3 8,05 9,49 9,88 10,51 8,62 8,46

SBF 6,22 3,46 2,72 2,36 2,98 4,57 5,92 6,11 5,91 6,22 6,6 6,69

UF 11,39 9,15 6,37 2,19 4,38 8,2 7,47 8,64 6,29 6,41 7,31 7,33

A. Kommun 12,03 8,84 6,34 4,02 5,4 8,2 7,14 8,1 6,88 7,24 6,9 7,09
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Förvaltning

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

FAL 65,79 64,74 63,19 60,95 60,07 58,35 56,1 54,03 51,21 46,98 45,14 41,4

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

KFF 43,94 43,05 44,37 47,48 49,7 50,4 51,21 50,47 48,79 48,12 48,98 49,58

OF 60,55 58,29 56,45 55,06 52,89 50,79 49,58 47,8 45,89 44,39 43,3 44,24

SBF 42,82 46,74 49,95 49,25 48,69 45,21 41,07 38,75 44,4 46,77 50,27 53,22

UF 58,18 57,14 56,4 56,07 54,8 52,47 50,86 48,77 47,4 44,84 43,49 43,13

A. kommun 59,25 57,68 56,39 55,4 53,77 51,63 50,19 48,21 46,65 44,69 43,65 43,9



Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

FAL 18 17 16 17 15 14 14 12 13 10 9 7

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

KFF 10 9 11 11 13 14 13 11 11 11 11 12

OF 159 176 176 185 189 202 204 219 231 221 226 201

SBF 9 9 8 9 8 9 13 12 12 10 10 10

UF 159 178 193 193 192 208 211 214 224 234 242 250

A. kommun 355 390 405 416 418 448 455 468 491 486 498 480



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

Förvaltning

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

FAL 34,27 34,58 33,8 33,49 35,85 35,24 33,17 33,65 32,16 32,31 35,71 39,58

KLF 56,6 54,72 50,94 53,7 53,7 50,94 47,17 51,79 50,94 56,36 57,41 61,4

KFF 31,67 32,79 28,33 27,87 28,57 29,85 29,85 27,27 25 23,44 25 28,13

OF 23,62 21,82 21,79 22,41 22,25 20,7 21,25 20,28 19 18,4 17,25 19,12

SBF 32,22 32,58 37,36 36,67 35,63 29,41 34,12 34,12 34,12 36,14 39,02 41,18

UF 26,76 27,7 25,58 24,91 25,05 21,6 20,73 20,34 18,27 19,57 19,18 18,86

A. Kommun 27,15 26,75 25,82 25,72 26,08 23,67 23,34 22,92 21,43 21,98 21,88 23,04
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Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars
KLF 2,39 2,39 2,56 2,95 3,01 3,12 3,13 4,24 3,78 3,76 3,35 3,31
A. Kommun 25,78 26,6 26,9 26,69 26,6 26,74 26,49 26,7 26,75 26,82 26,15 24,92
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars
KLF 0,11 0,06 0,21 0,53 0,14 0,45 0,17 0,97 0,12 0,13 0,09 0,15
A. Kommun 3,25 2,64 1,94 1,29 1,6 2,15 2 2,22 2,02 2,14 1,69 1,97
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars
KLF 0,71 0,71 0,76 0,85 0,86 0,87 0,84 1,14 1,18 1,16 1,04 1,04
A. kommun 7,14 7,36 7,49 7,53 7,54 7,66 7,63 7,72 7,78 7,79 7,67 7,3
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars
KLF 0,48 0,29 0,79 1,83 0,56 1,83 0,7 3,27 0,36 0,42 0,5 0,6
A. Kommun 12,03 8,84 6,34 4,02 5,4 8,2 7,14 8,1 6,88 7,24 6,9 7,09
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars
KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. kommun 59,25 57,69 56,39 55,4 53,77 51,63 50,19 48,21 46,65 44,69 43,65 43,9
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

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

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

KLF 56,6 54,72 50,94 53,7 53,7 50,94 47,17 51,79 50,94 56,36 57,41 61,4
A. Kommun 27,15 26,75 25,82 25,72 26,08 23,67 23,34 22,92 21,43 21,98 21,88 23,04

Analys: 
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Kommunledningsförvaltningen  2021-04-01 
HR-avdelningen   
Michael Färdig 
Tel. 0472-152 19 
E-post: 
michael.fardig@alvesta.se  Dnr 2021-00150.020 

  
  

 

 
 
Beslut om rekryteringsbegränsning 
 

Då en ganska omfattande organisationsöversyn pågår i Alvesta kommunkoncern vad gäller 
administration samt införande av ett gemensamt kontaktcenter kommer en viss 
rekryteringsbegränsning att införas. 
 
Rekryteringsbegränsningen börjar gälla från 1 april 2021 och tillsvidare. De befattningar som 
är aktuella är administratörer samt handläggare som t ex nämndsekretarere, kommunikatör 
och liknande. Övriga befattningar inom barnomsorg, skola, socialtjänst med mera berörs inte 
av rekryteringsbegränsningen. 
 
Begränsningen innebär att alla nya tillsvidareanställningar samt visstidsanställningar om sex 
(6) månader eller längre ska vakansprövas och godkännas av HR-chefen. Avsikten är att 
begränsningen ska gälla hela kommunkoncernen. 
 
Arbetstagarorganisationerna har informerats om arbetsgivarens förslag till beslut vid 
kommuncentral MBL 2021-03-31. 
 
 
 
 
 
/Michael Färdig/ 
HR-chef  

mailto:michael.fardig@alvesta.se


 
 
 
 



Alvesta
kommun

Kommunledningsförvaltningen

HR-avdelningen

Sandra Erlandsson

HR-konsult

0472-150  31

sandra.erlandsson@alvesta.se

Beslut  om ny timlön  för  feriearbetande

ungdomar

Datum

2021-03-30

Diarienr

I

<S 2021-OC+lg'i.  1.i2'1

Beslut  om  ny  timlön  för  feriearbetande  ungdomar

Inför  sommaren  2021  beslutas  att  höja  timlönen  för  feriearbetande  ungdomar  samt

att  differentiera  timlönen  utifrån  ålder.  Nedanstående  timlöner  har  därmed

fastställts.

Året  ungdomen  fyller  16  år

Året  ungdomen  fyller  17  år

Året  ungdomen  fyller  18  år

Mic  a rdig

64 kr

68 kr

74 kr

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342  80  Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post till kommunen

kommunstyrelsen@alvesta.se



g  Alvesta
Delegationsbeslut

Datum

2021-04-22

Delegationsbeslut  om  fördelning  av statlig  ersättning

till  förvaltningarna  gällande  sjukfrånvaro  per  mars

månad  2021.

Beslut

Kommunstyrelsens  ordförande  beslutar,  på kommunstyrelsens  vägnar,  atti  enlighet

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

utbetalt  från  staten.

Sammanfattning

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

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

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

därpå belöpande avgifter och skatt, utan de begränsningar som an@es i 17 E) lagen
(1991:1047)  om  sjuklön  och förordning  2020:510.

Alvesta  kommun  fick  i mars  sjuklöneersättning  från  staten  via skattekontot  för

perioden  mars  2021  (1.898  tkr).  Dessa  medel  finns  tillgängliga  på centralt  konto,

dock  är det  nämnderna  som  har  kostnaden  för  sjukfrånvaron.

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

sjuklönekostnaden  kommer  ersättningen  delas  ut efter  procentuell  storlek  av

sjuklönekostnaderna  i förvaltningarna.

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

vad eventuell  beslutat  ersättningen  skulle  bli.

Ersättning  sjukfrånvaro  för  mars  månad  perförvaltning

Förvaltning Sjukfrånvaro  mars,  kr PO, kr

Total

sjukfrånvarokostnad,  kr

Sjukfrånvaro

% av  total Tota!  ersättning,  kr

Kommunledningsförvaltningen 13  041 5 23S 18  279 1% 19  116

Kultur-  och  fritidsförvaltningen 26 42!1 10  61? 37 046 2% 38 741

SamhäIIsbygnadsförvaltningen 6 199 2 49C 8 690 O% 9 087

Förvaltningen  förarbete  och  lärande 97 992 39 363 137  355 8% 143  641

Utbildningsförvaltningen 638  982 256 67S 895  661 49% 936  648

0msorgsförvaltningen 512  222 205 76C 717  981 40% 750  83!

Per Ribacke  (S)

Kommunstyrelsens  ordförande

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342  80  Alvesta

Telefon

0472-150  00  vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post till kommunen

kommunen@alvesta.se



Beslut   Upphandling av              Antagen leverantör    Beslutsdatum/           Upphandlingstyp        Antal                        Värde                               Anbudsgivare  

nr.                                                                                           Kontaktperson                                                anbud                hela avtalstiden 

407 Apotekstjänst 
Apotekstjänst i 
Sverige AB 

2020-
12-15 

Johan 
Johansson Förlängning       

408 Lärplattform Schoolsoft 
2020-
12-16 

Johan 
Johansson Förlängning       

409 
Retursystem av 
emballage  SRS 

2020-
12-16 

Johan 
Johansson Förlängning       

410 Olycksfallsförsäkring Svedea 
2020-
12-17 

Johan 
Johansson Förlängning       

411 Utställningsförsäkring 
Brookfield 
underwriting 

2020-
12-17 

Johan 
Johansson Förlängning       

412 
Försäkring 
skidsportanläggning Trygghansa 

2020-
12-17 

Johan 
Johansson Förlängning       

413 Inläsningstjänst ILT 
2020-
12-18 

Johan 
Johansson Förlängning       

414 Internetlösning  Växjö kommun 
2020-
12-18 

Johan 
Johansson Förlängning       

415 
Toaletthus till 
badplatser  PEAB asfalt AB 

2020-
12-18 

Johan 
Johansson Förlängning       

416 Webtjänst  Widgit online 
2020-
12-21 

Johan 
Johansson Förlängning       

417 Personalsystem Aditro public AB 
2020-
12-22 

Johan 
Johansson Förlängning       

418 Renhållningsfordon Atteviks Lastvagnar  
2020-
11-02 

Johan 
Johansson Öppet förfarande 3      2 000 000,00 kr  

Atteviks med 
påbyggnad från 
Geesinknorba, 
Atteviks med 
påbyggnad från 
Joab, Atteviks 
med påbyggnad 
från NTM 



419 
VA-rör med tilhörande 
produkter och tjänster Sinfra  

2020-
12-23 

Johan 
Johansson Förlängning       

420 Mejeriprodukter Arla Foods AB 
2020-
12-17 

Johan 
Johansson Förlängning       

421 Hyresavtal Canon Plotter 
2020-
11-06 

Johan 
Johansson 

Ersätter tidigare 
avtal       

422 
Mattransporter mellan 
Torsgården och Asken  Karlsson buss 

2021-
01-05 

Johan 
Johansson Förlängning       

423 Relining Sinfra  
2021-
01-04 

Johan 
Johansson Förlängning       

424 LOU-försäkring CNA 
2021-
01-07 

Johan 
Johansson Förlängning       

425 Kommunförsäkring Kommunassurans  
2021-
01-07 

Johan 
Johansson Förlängning       

426 Fordonsförsäkring  Protector  
2021-
01-07 

Johan 
Johansson Förlängning       

427 Olycksfallsförsäkring If 
2021-
01-07 

Johan 
Johansson Förlängning       

428 Vattenmätare Kamstrup 
2021-
01-18 

Johan 
Johansson Direkt  1 611 650,00 kr   

429 
Interimschef Allbo 
Lärcenter 

Ledning och logistik 
AB 

2021-
01-18 

Johan 
Johansson Direkt 1 539 400,00 kr    

430 
Taxitransporter av 
prover och syrgas ATB Busstrafik AB 

2021-
01-18 

Johan 
Johansson Förlängning       

431 

Ramavtal avseende 
nyttjanderätt av 
förskoleforum Studentlitteratur  

2021-
01-18 

Johan 
Johansson Direkt       

432 Digitalt lärande  Skolon  
2021-
01-18 

Johan 
Johansson Direkt     313 200,00 kr   

433 Pensionsadministration  Skandia  
2021-
01-19 

Johan 
Johansson Förlängning        



434 Inkasso/samarbetsavtal 

Juridik och 
inkassobyrån i 
Småland ab 

2021-
01-20 

Johan 
Johansson Förlängning       

435 

Trygghetslarm och 
tillsynskameror 
ordinärt boende  Viser  

2021-
01-21 

Johan 
Johansson Förlängning       

436 Löpande byggtjänster 

GBJ bygg AB, Lagans 
byggnads AB, 
Lennart Ottosson 
Bygg & fasighets AB, 
LI BE bygg AB 

2021-
01-21 

Johan 
Johansson Förlängning       

437 Vinterväghållning GDL transport AB 
2021-
01-25 

Johan 
Johansson Förlängning       

438 Säkra affärer  Inyett 
2021-
01-25 

Johan 
Johansson Förlängning       

439 
Serviceavtal 
maskinpark Lindås gräv  

2021-
01-25 

Johan 
Johansson Förlängning        

440 VA Kemikalier Feralco, Brenntag 
2021-
01-29 

Johan 
Johansson Förenklad LUF 4      4 000 000,00 kr  

Kemira Oy, SNF 
Nordic 

441 
Planerings och 
nyckelhanteringssystem Tunstall 

2021-
02-09 

Johan 
Johansson Förlängning       

442 Livsmedel - konfektyr  ERT 
2021-
02-09 

Johan 
Johansson Förlängning       

443 Kalkning av sjöar Movab 
2021-
02-10 

Johan 
Johansson Förlängning       

444 Inköpsanalyssystem Bubobubo 
2021-
02-11 

Johan 
Johansson Förlängning       

445 Personalliggare  Infobric  
2021-
02-12 

Johan 
Johansson Förlängning       

446 Dryckesautomat  Selecta 
2021-
02-10 

Johan 
Johansson Hyresavtal via SKI       

447 
Kategoristyrning 
entreprenadmateriel  Effso 

2021-
02-12 

Johan 
Johansson Konsulttjänst 3          400 000,00 kr  

KPMG, SILF, 
EFFSO 



448 LSS-utredning  Startpoint  
2021-
01-25 

Johan 
Johansson Direktupphandling 2          214 450,00 kr  

Startpoint, Rodda 
ledningskonsulter 
AB 

449 
Konsult vid införande 
av kontaktcenter 

Millwater 
Management 

2021-
01-11 

Johan 
Johansson Urval 1          400 000,00 kr    

450 

program för att hindra 
spridning av 
klassificerat sexuellt 
övergreppsmaterial  Netclean  

2021-
02-22 

Johan 
Johansson Direkt            198 528,00 kr   

451 
Revision kommunala 
bolag Pwc 

2020-
12-10 

Johan 
Johansson Förenklad  1      2 000 000,00 kr  Pwc 

452 
Kontors- och 
kopieringspapper  Lyreco Sverige AB 

2021-
03-01 

Johan 
Johansson Förlängning       

453 
Taxitransporter prover 
och syrgas ATB Busstrafik AB 

2021-
03-05 

Johan 
Johansson Förlängning       

454 
VA-konsulter 
vattenverk  

Projektengagemang 
Sweden AB, 
Norconsult AB, 
Ramböll i Sverige 
AB, Vattenprojekt i 
Sverige AB, EnviDan 
AB 

2021-
03-10 

Johan 
Johansson Förlängning       

455 
VA-konsulter 
ledningsnät  

Norconsult AB, 
Sweco Environment 
AB, ÅF-
Infrastructure AB, 
Tyréns AB, WSP 
Sverige AB 

2021-
03-10 

Johan 
Johansson Förlängning       

456 Livsmedel - färskt bröd  Urshultsbagarn 
2021-
03-11 

Johan 
Johansson Växjö       

457 Vägsalt - sommar 
Tetra chemicals 
Europe AB 

2021-
03-12 

Johan 
Johansson Förlängning       



458 Vägsalt - vinter 
Aktiebolaget 
Hanson & Möhring 

2021-
03-12 

Johan 
Johansson Förlängning       

459 
Webbsändning av 
möten Solid tango 

2021-
01-12 

Johan 
Johansson Förenklad 4          600 000,00 kr  

Creative 
Technology 
Northern Europé 
Ab, Quickchannel 
AB, Öppna 
Kanalen Växjö 

460 
Tryckeri, utskrift av 
ritningar Arkitektkopia 

2021-
02-29 

Johan 
Johansson Förlängning        

461 E-tjänsteplattform  Nordic peak 
2021-
02-10 

Johan 
Johansson Direkt            409 000,00 kr   

462 
Grus och 
lastbilstransporter GDL transport AB 

2021-
03-31 

Johan 
Johansson Förlängning        

463 
Byggnation av 
lägenheter 

Sölvegårds 
entreprenad AB, 
Partner entreprenad 
i Sverige AB 

2021-
04-13 

Johan 
Johansson Förlängning       

464 SMS-direkt Blue idea AB 
2021-
04-19 

Per 
Gustavsson Förlängning       

465 Elenergi Bixia 
2021-
04-19 

Johan 
Johansson Förlängning       

466 Multifunktionsmaskiner Perfect print  
2021-
02-21 

Johan 
Johansson Öppen 6      6 000 000,00 kr  

Atea Sverige AB, 
Kontorsmaskiner 
i Kristianstad AB, 
Partner 54 i 
Karlstad AB, 
Perfect print 
Sverige AB, Sharp 
center Växjö AB, 
Technet 
Kronoberg AB 



467 Annonsering  Smp 
2021-
03-26 

Johan 
Johansson Direkt         500 000,00 kr   

 



I
Alvesta
kommun Delegationsbeslut

Datu  m

2021-05-25

Delegationsbeslut  om  fördelning  av statlig  ersättning

till  förvaltningarna  gällande  sjukfrånvaro  per  april

månad  2021.

Beslut

Kommunstyrelsens  ordförande  beslutar,  på kommunstyrelsens  vägnar,  att  i enlighet

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

utbetalt  från  staten.

Sammanfattning

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

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

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

därpå  belöpande  avgifter  och  skatt,  utan  de begränsningar  som  anges  i 17  F3 lagen

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

Alvesta  kommun  fick  i maj  sjuklöneersättning  från  staten  via skattekontot  för

perioden  april  2021  (1 036  tkr).  Dessa  medel  finns  tillgängliga  på centralt  konto,

dock  är det  nämnderna  som  har  kostnaden  för  sjukfrånvaron.

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

sjuklönekostnaden  kommer  ersättningen  delas  ult efter  procentuell  storlek  av

sjuklönekostnaderna  iförvaltningarna.

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

eventuell  beslutat  ersättningen  skulle  bli.

För mars  bokades  ett  för  högt  belopp  ut och behöver  därför  korrigeras  enligt  tabell.

Totalt  belopp  för  mars  och april  stämmer  därmed  med  utbetalade  medel  från

staten.

Ersättning  sjukfrånvaro  för  april  månad  per  förvaltning

Fönialtning Sjukfrånvaro  mars,  kr PO, kr

Töföl

sjukfrånvarokostnad,  kr

Sjukfrånvaro

%avtotal Total  ersättning,  kr Komgering  mars Bokning  april

Kommunledningsförvaltningen 3 759 1 51C 5 269 O% 3 27'1 -8 01( -4  731

Kultur-  och fritidsförvaltningen 45 441 18  2SA 63 695 4% 39 633 -16  23i 23400

Samhällsbygnadsfärvaltningen 44 780 17  98E 62 768 4% 39 05ti -3 801 35 248

Förvaltningen  för  arbete  och lärande 92 938 37 33F 130  271 8"A 81 058 -6018( 20 872

UtbiIdnin@sförvaltninge  n 634 019 254 685 888 704 53% 552 97E -392  45! 160  517

0msorgsförvaltningen 366 641 147  28C 513 921 31% 319 775 -314  60i 5 172

Per Ribacke  (S)

Kommunstyrelsens  ordförande

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Centralplan  1

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150  00  vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post  till  kommunen

kommunen@alvesta.se



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 
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342 80 Alvesta 

Telefon 
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Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Delegationsbeslut 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-31 
Referens 

KS 2021-00115 400  

 

 

 

 
  

Svar på remiss om Kronobergs miljömål 2021-2030 

Beslut 

Kommunstyrelsens ordförande beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, att anta 
upprättat yttrande som Alvesta kommuns svar på remissen.   

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under år 2020 i samverkan med flera aktörer 
tagit fram ett förslag till Regionala miljömål 2021–2030. Alvesta kommun har fått 
förslaget på remiss. 

För att bidra till att de nya regionala miljömålen ska uppfyllas åtar sig 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda arbetet för hur kommunen ska samordna 
mål och åtgärder där kommunen har besvarat ja, tveksamt eller vet ej om 
organisationen ingår som målgrupp. 

Då svarstiden går ut innan kommunstyrelsen har haft sitt sammanträde fattar 
kommunstyrelsens ordförande ett beslut om yttrande på kommunstyrelsens 
vägnar.  

Bilagor 

Bilaga 1 – Sammanfattning i arbetet med Regionala Miljömål 2021–2030   

Bilaga 2 – Yttrande Kronobergs miljömål, huvuddokument  
 

Per Ribacke 
Kommunstyrelsens ordförande 

 

 
  



 

 

Dnr: 21RGK287 

 

 

Kommunstyrelserna 

 

Information angående erbjudande om upp-
handling och samordning av skolskjutstrafik 
samt upphandling, samordning av resor och 
myndighetsutövning avseende färdtjänst 
och riksfärdtjänst från 1 juli 2025. 
Region Kronobergs förvaltning Länstrafiken Kronoberg samordnar idag resor och 
myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst på uppdrag av kommunerna 
Växjö, Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. För dessa kommuner 
samt Markaryds kommun har länstrafiken även i uppdrag att samordna skolskjutstrafik. 
Länstrafiken samordnar även sjukresor och administration av ersättning för sjukresor 
på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Samtliga av dessa uppdrag ingår i Trafi-
kavtal 2018-01 som sträcker sig fram till 30 juni 2025. 
 
Regions Kronobergs trafiknämnd beslutade vid sitt sammanträde 2021-02-10 att fort-
satt erbjuda dessa tjänster till kommunerna från 1 juli 2021 För att kunna ha god fram-
förhållning och väl tilltagna tidsmarginaler under processens gång behöver nu arbetet 
med ny trafikupphandling påbörjas. Detta är nu den femte gemensamma upphand-
lingen som planeras att genomföras i länet av den här typen av trafik. 
 
 
Fortsatt process och tidplan 
Nästa steg i processen är att ta fram ett avtal som reglerar innehållet i uppdraget och 
ansvarsfördelningen mellan Länstrafiken Kronoberg och kommunerna. Innehållet i av-
talet kommer att presenteras och stämmas av med kommunerna vid kommunalt forum 
2021-05-07 innan det fastställs vid trafiknämndens sammanträde i juni 2021. Därefter 
kommer erbjudande om deltagande och avtalet att skickas ut till kommunerna för ställ-
ningstagande. Sista dag att inkomma med besked om deltagande blir 2021-09-30.  
 
Arbetet med kravställning i upphandlingen kommer sedan att startas upp i beredande 
tjänstemannagrupper och politiska styrgrupper. De kommuner som väljer att deltaga 
kommer att få utse en ordinarie ledamot och en ersättare till följande grupper: 
 
Politisk styrgrupp skolskjuts 
Politisk styrgrupp Serviceresor 
Beredande tjänstemannagrupp skolskjuts 
Beredande tjänstemannagrupp Serviceresor 
 
De båda politiska styrgrupperna och beredande tjänstemannagrupperna kommer att be-
reda strategiskt viktiga frågor avseende kravställningar i upphandlingen inför faststäl-
lande och beslut i Region Kronbergs trafiknämnd. Arbete förväntas pågå från oktober 



 
| REGION KRONOBERG 

 

 2

2021 till juni 2022. Därefter kommer detaljerade upphandlingsdokument att tas fram 
planeras att fastställas av trafiknämnden i november 2022. Tilldelningsbeslut för upp-
handlingen planeras till juni 2023. 
 
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Jessica Gunnarsson som är projektle-
dare för upphandlingen. Kontaktuppgifter: mail jessica.gunnarsson@kronoberg.se eller 
telefon 0470-58 33 62. 
 
 

Med vänlig hälsning 

 
Växjö 2021-02-16 

Länstrafiken Kronoberg 

 

Carina Bengtsson (C)  Thomas Nilsson 
Trafiknämndens ordförande  Trafikdirektör 

 



  

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsplan för arkivtillsyn 

Alvesta kommun 2021 

Planerad tillsyn 2021 

verksamhetsområde Kultur och fritid 

Alvesta kommun 

2021-04-16 

SARK/2021:47 
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 

POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 

TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 

SYDARKIVERA.SE 
SIDA | 1 

Åtgärdsplan vid arkivinspektion 

Arkivinspektioner ingår i arkivmyndighetens rutiner för tillsyn. Tillsynsarkivarie anställd hos 

arkivmyndigheten besöker och granskar informationsförvaltningen hos en myndighet 

(nämnd eller bolag). Efter genomförd arkivinspektion sammanställs en åtgärdsplan som 

redovisas för arkivmyndigheten. 

 

Organisation: 

Alvesta kommun 

Myndighet: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Inspektionsdatum: 

2021-04-16 

Medlemssamordnare: 

Maria Åkesson, Arkivarie 

0472 – 39 10 13 

maria.akesson@sydarkivera.se 

Deltagare vid tillsyn: 

Se bifogad närvarolista. 

Samlat intryck 
Tillsynsarkivariens sammanfattande intryck (både positivt och negativt) och 

slutsatser om informationsförvaltningen. Notera även eventuella 

förbättringsområden. 

 

Ett enkätsvar inkom före tillsynen från förvaltningschef tillsammans med 

ledningsgrupp. De hade svarat för alla verksamhetsområdena som tillsynen avsåg. 

Analysen av det inkomna enkätsvaret låg till grund för tillsynens innehåll och de frågor 

som lyftes och diskuterades. 

 

Det var bra uppslutning vid mötet från alla områdena som tillsynen avsåg (av samma 

personer som svarat på enkäten). På grund av rådande omständigheter med 

coronaviruset genomfördes tillsynen via webbmöte. Ingen besiktning av närarkiven 

kunde därför genomföras. 

 

Intrycket från mötet är positivt. De olika områdena har koll på vilka brister de har och 

vad de behöver förbättra.  Deltagarna verkar ha vetskap om hur stora delar av 

informationshanteringen ser ut inom deras verksamhetsområden.  En del rutiner 

behöver skrivas ned och information behöver spridas till alla verksamheter, för att 

kunskapsnivån inom området informationshantering höjs än mer. Deltagarna tog 

själva upp att fler ute i verksamheterna behöver en kompetenshöjning på vad som 

behöver diarieföras i Ciceron. Därför har man tänkt att man kommer göra det i 
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samband med att informationshanteringsplanen är färdig och beslutad, vid 

implementeringen av den (se nedan). Det behöver även finnas rutiner vid en persons 

frånvaro om att hantera post/e-post. Det finns inga postfullmakter i kommunen. 

 

Arkivorganisation finns med arkivansvarig och ett utsett arkivombud. Arkivansvarig är 

förvaltningschefen och arkivombud är nämndsekreteraren. 

 

Arkivbeskrivning finns inte sedan Kultur och fritid blev en ny nämnd 2017, men de är 

på gång med att göra en aktuell arkivbeskrivning som troligen kommer tas i juni, vilket 

är bra då lagen säger att varje myndighet ska ha en arkivbeskrivning över sin 

organisation (Arkivlagen §6 och Offentlighets och sekretesslagen kap 4 §2).  

 

Detsamma gäller med informationshanteringsplan där det heller inte finns någon 

beslutad som gäller den nya nämnden. Även den kommer troligen tas i juni. Det är 

därefter bra om verksamheterna hela tiden ser över informationshanteringsplanen så 

den stämmer överens med de allmänna handlingar som finns i deras verksamhet och 

att de benämns som de gör i verksamheten. Nya handlingstyper tillkommer och gamla 

försvinner, och när organisationen ändras måste informationshanteringsplanen också 

ändras om någon verksamhet byter myndighet (eller som i det här fallet, det blir en ny 

nämnd). 

 

När det gäller skanning sker det mestadels till Ciceron med deras diarieförda 

handlingar - men man har kvar även pappershandlingen. Tänk på att skapa (eller följa 

redan befintlig) rutin för hur skanning ska gå till och vilka kontroller man bör göra av 

den skannade handlingen. Detta speciellt om ni sedan går över till endast digitala 

handlingar och gallrar originalet i papper. 

 

Just nu gallrar verksamhetsområdena inte så mycket, då man inte har en gällande 

informationshanteringsplan. Papper som innehåller sekretessbelagd information 

strimlas med hjälp av dokumentförstörare ute i verksamheterna. De är osäkra på om 

dessa uppfyller kraven för destruktion av sekretesshandlingar. 

  

Verksamheterna verkar ha kommit en bit när det gäller digitaliseringen. Inget 

inriktningsbeslut har tagits av nämnden och deltagarna tycker att om det ska tas bör 

det göras högre upp för hela kommunen. E-tjänster finns hos verksamheterna, några 

är integrerade med verksamhetssystemen t ex BOOK-IT och Study-Along, medan 

några e-tjänster inte är det t ex föreningsregistrering och evenemang. E-signaturer 

finns hos några av verksamheterna och de vill i framtiden införa ännu fler. 
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Kultur och fritid har ännu inte börjat säkerhetsklassa verksamheternas information. Ett 

tips om man i framtiden ska säkerhetsklassa informationen är att föra in resultatet av 

klassningen i informationshanteringsplanen. Då vet alla hur man får/kan hantera olika 

typer av information/handlingar. Det kan även användas när kommunen kravställer vid 

upphandling av nya system. 

 

Inga förändringar är planerade. Om förändringar i verksamheter kommer ske i 

framtiden tänk då på att oftast behöver många saker uppdateras t ex 

informationshanteringsplan, arkivbeskrivning, så att de gäller för den förändring som 

skett. Det är också viktigt att dessa förändringar når arkivmyndigheten (både analoga 

och digitala). 

 

Det finns ett äldre IT-system; Stringendo, där man nu vid årsskiftet gick över till 

StudyAlong i stället. Det finns bevarandeinformation i systemet och det gjordes inte 

någon migrering över till StudyAlong. Man har kvar Stringendo som back up med 

läsrättigheter, men tror att man nu under hösten 2021 kommer att avveckla det. 

Kontakt med Sydarkivera behöver tas. 

 

Bildbanken samt konstregistret finns i deras gemensamma mappar/kataloger på 

datorn. 

 

Hanteringen och ordningen av de allmänna handlingarna hos de olika verksamheterna 

är överlag bra. Men när det gäller förvaringen av allmänna handlingar finns det en del 

att göra när det gäller att skydda närarkiven och dess information. I de fall där det inte 

finns arkivskåp eller kassaskåp (dessa ska stå emot brand i 120 min), uppfyller man inte 

Arkivlagens alla krav på arkivvård när det gäller ”skydda arkivet mot förstörelse, skada, 

tillgrepp och åtkomst”. På några ställen står handlingarna i en bokhylla eller i ett skåp 

på ett kontor. Det är pågående handlingar som sedan när de inte är aktuella flyttas till 

annan plats eller är det räkenskapshandlingar. Se förslag på förbättringar under 

rekommendationer. 

 

Fokusområden: 

Alvesta kommun har inte några enskilda arkiv vad de närvarande deltagarna vet om. 

Eventuellt har det kommit in som gåvor till kommunen förr i tiden, men i så fall tillhör 

de nu kommunens arkiv menar de och behandlas som övrigt slutarkiv.  

 

Gällande evenemang och aktiviteter bevaras avtal i diariet både digitalt och i papper, 

övrigt ska gallras vid inaktualitet. 
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Identifierade avvikelser 
Konstaterades några avvikelser? (myndigheten bryter mot lag eller förordning) 

☒    Nej Om inga avvikelser konstaterades är åtgärdsplanen klar.     

       Åtgärdsplanen diarieförs och publiceras.  

Rekommendation 

(förslag till förbättringar m.m. för att effektivisera organisationen) 

 

Arkivbeskrivning; få arkivbeskrivningen ni påbörjat färdig samt beslutad inom snar 

framtid, så att ni uppfyller Arkivlagen §6 och Offentlighet och sekretesslagen kap 4 §2. 

Tips är att delta på de arbetsmöten som finns om att göra arkivbeskrivningar 

(www.sydarkivera.se/aktiviteter/bokamote/). 

 

Informationshanteringsplan; få informationshanteringsplanen ni påbörjat färdig och 

beslutad, så ni kan börja gallra efter den. Ett tips är att gå på de arbetsmöten som 

finns om att göra informationshanteringsplaner. 

 

Förvaring av allmänna handlingar; se över så att alla allmänna handlingar förvaras 

på ett säkert sätt mot förstörelse, skada (brand, vatten, skadedjur mm), tillgrepp (stöld) 

och åtkomst. Att tillgängligheten till handlingarna bara finns för de som bör ha 

åtkomst till dem.  

 

Närarkiv: (lokal/skåp/hylla/bord där det finns allmänna handlingar) 

Höj säkerheten mot brand, obehörig åtkomst mm när det gäller de handlingar som 

finns i arbetsrum eller skåp som inte är arkivskåp. Bara fåtal personer ska ha 

behörighet och åtkomst till handlingarna. Är rummet handlingarna finns i brandsäkert 

eller är de i ett skåp som är det (står det emot brand i 120 minuter)? Om detta inte 

stämmer behövs kanske ett arkivskåp införskaffas eller om det är mycket handlingar 

som inte får plats i arkivskåp på rummet, undersök om det finns en lokal som följer 

föreskrifterna för en godkänd arkivlokal. 

 

På Sydarkiveras hemsida i Wikin/Handboken finns en checklista för arkivlokaler, dessa 

följer Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4). Det 

finns en enkät för självvärdering för arkivlokaler som kan göras där. Det finns även en 

mall för att göra en Kris- och beredskapsplan för de olika närarkiven – där allmänna 

handlingar förvaras (mall finns på Sydarkiveras nätverk Yammer i gruppen Mallar). 
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Gör gärna en beskrivning för systemansvariga, så de vet vilket ansvar de har samt en 

rutin för vad som görs vid en persons frånvaro om att hantera post/e-post. Kanske 

behövs en postfullmakt? 

 

Ta reda på om era dokumentförstörare som strimlar gör det tillräckligt smått för att 

uppfylla kraven på destruktion av sekretess. 

 

Övriga rekommendationer: 

 

Glöm inte ta hjälp av Sydarkivera vid upphandling av nya system när det gäller 

kravställning av registrering, gallring och uttag för bevarande. 

 

Deltag gärna i Sydarkiveras grundutbildningar och arbetsmöten som är gratis för 

medlemmar. Där gås bl.a. de olika rollerna igenom, så man vet vad arkivombud och 

den arkivansvarige har för olika uppgifter. 

 

 

 

Åtgärdsplanen översänd till berörd chef, datum: 2021-04-21 

 

Namn  Maria Åkesson 

Titel  Arkivarie 



1(1)
ALVES'I-A  KOI'v4MUN

Konununsts  relsen

2021 -O't- 2 6

Dnr.

Länsstyrelsen
Skåne

MEDDELANDE

2021-04-23

Kontaktperson

Förvalföingsavdeföingen

Förvaltningsjuridiska  enheten

Kommiu'istyrelsen  i Alvesta  kommun

Centralplan  1

342 80 ALVEST  A

Protokoll  över inspektion  av kommunens  överförmyndarverksamhet

Länsstyrelsen  har  inspekterat  överförmyndarverIksamheten  i kommunen.  Kopia  av

protokoll  över  inspektionen  översids  härmed  till  kommunstyrelsen  och

kommunfullmäktigei  egenskap  av högsta  leöing  för  kommunen  och  därmed  ytterst

ansvariga  för  verksamheten  samt  till  kommunens  revisorer  för  kännedom.

Lisstyrelsen  är tillsynsmyndighet  för  kommunernas  överförmyndarverksamhet  och

ska inspektera  Overförmyndaren  i kommunerna.  Vid  inspektionen  ska länsstyrelsen

granska  om  Overförmyndarens  handläggning  följer  reglerna  i föräldrabalken  och

förmynderskapsförordningen  (199S:379)  och  att  handläggningen  även  i övrigt  sker

på ett  rättssäkert  och  lämpligt  sfött. Länsstyrelsen  ska alltid  kontrollera  dels  det  av

Overförmyndaren förda registret, dels sti$ovsvis  utvalda akter. Länsstyrelsen ska
upprätta  protokoll  över  inspektionen.

Åi[ L
Ulf  Andersson

Lisassessor

Bilaga:

Protokoll  över  inspektion

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

20515 Malmö Södergatan 5 010-22410 00 010-224 11 10 102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad  Ö Boulevarden  62 A 010-22410  00  010-22411  02
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Overförmyndarnämnden  östra  Kronoberg

overformyndarnamnden@vaxjo.se

Protokoll  fört  vid inspektion  av Överförmyndar-
nämnden  östra  Kronoberg

Länsstyrelsen  ska årligen  inspelctera  överförmyndaren.  Vid  inspektionen  ska

länsstyrelsen  granska  om  överförmyndarens  harföläggning  följer  reglerna  i

föräldrabalken  och  förmynderskapsförorgen  och  även  i övrigt  sker  på ett

rättss&ert  och  lämpligt  fött.  Länsstyrelsen  ska alltid  kontrollera  dels det  av

överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Se 21 fl
förmynderskapsförorgen  (199S:379).

Inspektionen  har  genornförts  genom  att  överförmyndarnämnden  anmodats  att

besvara fr%or om verksamheten (se bilaga). Overförmyndarnämnden har
uppmanats  att  tin vissa  'rrågor  bifoga  myndighetens  skriftliga  rut'ner  eller

checkIlistor.  Lisstyrelsen  har  genom  att  ta del  av det  av överförmyndarnämnden

förda  registret  gjort  stickprovsvis  urval  av akter,  vilka  rekvirerats  från

överförmyndarnämnden.  Efter  graixslming  av register  och  akter  har  dessa skickats

tillbaka  till  överförmyndarnämnden.

Granskade  akter

Godmanskap:  Aktnr  25677,  2S69S,  257SS,  2S940,  2S627,  25881,  26910

Godmanskap  för  ensarnkornmande  barn:  Akt  nr  30413

Förvaltarskap:  Akt  nr  2S746,  25641

Förmynderskap:  Alct  nr  27726,  2803S,  26945  (SFV),  25861  (11 :2)

Utöver  dessa akter  granskades  akt  22789  särslält  med  anledning  av  uppgifter  som

inlcommit  till  Länsstyrelsen.  Grans'kningen  föranleder  ingen  anmärlming  mot

Overförmyndarnämnden.

Generella  synpunkter

Länsstyrelsen  konstaterar  inledningsvis  att  varje  akt  är försedd  med  aktbetecla'iing.  I

varje  alct finns  ett  dagboksblad  och  här  noteras  in-  och  ritgående  hanangar  med

angivande  av datum  för  händelsen/handlingen  samt  aktbilagenummer.  Enligt  S kap

Postadress Best)ksadress Telefon/Fax  Bankgiro

20515  Malmö  Södergatan  5 010-22410  00 vx  102-2847

291 86 Kristianstad  Ö Boulevarden  62 A 010-2241110

E-post och webb Sociala medier

skane@lansstyrelsen.se Facebook:  lansstyrelsenskane

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane
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2 F3 offentlighets  och sekretesslagen (2009:400)  ska det av registreringen  framgå

datum  då handlingen  kom  in  eller  upprättades  och  diarienummer  eller  annan

beteclming  som  hanalingen  fått  vid  registreringen  samt  i förekommande  fall  uppgift

om  avsändare  ener mottagare  och  i korföet  vad  hanfflingen  rör.  Länsstyrelsen  finner

att  överförmyndarnämnden  uppfyller  kraven  i nämnda  lagriun.

Det  är generellt  mycket  god  org  i akterna,  de År överskåaiga  och  välskötta.

Handlingarna  i akterna  är sorterade  i kronologisk  ordning  och  är försedda  med

alctnummer,  alctbilagenummer  samt  i förekommande  falIl med  ankomststämpel.

Aktgranskningen  ger  vid  handen  att  de frågor  som  uppkommer  i ärendena  hanteras

korrekt och med den s$dsarnhet  som kan krävas. Av hanaingarna i de granskade
akterna  framgår  att  den  huvudman  som  själv  betalar  hela  ener  del  av arvodet  till

ställföreträdaren  underrättas  om  överförmyndarnämndens  beslut.  Ankomst  av

isrg,  granskning  av densarnma  och  beslut  om  arvode  behanaas  som  tre

separata  händelser  i dagboken.

Kritik

Akt  nr  2S641. Ställföretrföare  begärde  sig entledigad  den  30 april  2020.  Vid

granskning  av akten  (mars  2021)  hade  ställföretrföaren  fortfarande  inte  blivit

entledigad.  Vad  Lfösstyrelsen  kan  se har  6 försök  att  hitta  ny  ställföreträdare  gjorts

(varavrrågravarmassutsläck)-2020-06-09,  2020-07-17,  2020-08-24,  2020-10-22,

2021-03-10  och  2021-03-17.  Det  har  inte  skett  en underrättelse  om  att  ärendet

blivit  väsentligt försenat, se Il  fl förvaltningslagen (2017:900). En god man  eller
förvaltare  har  rätt  att  på begäran  bli entledigad  från  sitt  uppdrag.  Om

ställföreträdarskapet  ska fortfötta,  är den  gode  mannen  ener  förvaltaren  skyldig  att

kvarstå tin dess att en ny god man eller förvaltare har utsetts (11 kap 19 fl 2 st
föräMraba&en). Ett ärende ska handl%gas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt
som möjligt utan att rättssälcerheten eftersfötts (9 fl förvaltningslagen). Om en
myndighet  bedömer  att  avgörandet  i ett  ärende  som  har  inletts  av en enskild  part

kommer  att  bli väsentligen  försenat,  ska mynaigheten  underrätta  parten  om  detta.  I

sådana fall ska myndigheten redovisa anledningen till  förseningen (11 fl
förvaltningslagen). Lisstyrelsen anser att handl%gningstiden för entledigande har
varit alldeles för lfög. Handl%gningsåtgärderna har också blivit mer utspridda ju
längre  ärendet  om  entledigande  pågått.  Overförmyndarnämnden  får  därför  kritik

för antför 1fög hanal%gningstid rörande begäran om entledigande.

Övriga  påpekanden

Akt  nr  30413.  Förteclming  kommer  in  den  12 mars  2020  och  granskas  utan

anmärkning  sarnma  dag. Se aktbilaga  IO. Av  överförmyndarnämndens  anteckinngar

på förtecla'iingen  framgår  att  den  gode  mannen  är befriad  att  lärma  års-

/sluträlmingar.  Detta  beslut  om  befrielse  framgår  inte  av dagboksbladet  och  det

återfinns inte n%on annan handling i akten som visar detta. På blanketten
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Bilaga:

Frågor  och svar inför  inspektionsbesök  2021

Kopia  för  kännedom  till:

Justitieombudsmannen, JOkanslil@jo.se
Kommunfullmäktige  i Alvesta  kornmun,  Centralplan  1, 342 80 Alvesta

Kommunstyrelsen  i Alvesta  kommun,  Centralplan  1, 342 80 Alvesta

Revisorerna  i Alvesta  kommun,  Centralplan  1, 342 80 Alvesta

Kommälctige  i Lessebo  kommun,  Stoygatan  78, 36S 31 Lessebo

Kommunst7re1sen i Lessebo kommun, Storgatan 78, 36S 31 Lessebo
Revisorerna  i Lessebo  kommun,  Storgatan  78, 36S 31 Lessebo

Kommunfullmäktige  i Tingsryds  kommun,  Box  88, 362 22 Tingsryd

Kommunstyrelsen  i Tingsryds  komrnun,  Box  88, 362 22 Tingsryd

Revisorerna  i Tingsryds  kommun,  Box  88, 362 22 Tingsryd

KommunfuIllmge  i Växjö  kommun,  Box  1222,  3S1 12 Växjö

Kommunstyrelsen  i Växjö  kommun,  Box  1222,  35112  Växjö

Revisorerna  i Växjö  kommun,  Box  1222,  3S112  Växjö




