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Björn Nilsson (V) 
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Övriga närvarande Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Sofie Thor, kanslichef 
Elin Lantz, handläggare 
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§ 131 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunfullmäktige inleder sammanträdet med 43 ledamöter och 6 tjänstgörande 
ersättare. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande 
antecknas på sida 3 i protokollet. 
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§ 132 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser nedan personer till justerare. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Jan-Erik Svensson (AA) och 
Thomas Haraldsson (C) som justerare av protokollet. 

Justeringen sker digitalt via Ciceron assistent. 
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§ 133 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 4 i protokollet) med tillägg av ”Val 
av vice ordförande för valberedningen” som blir ny punkt 16. 
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§ 134 Dnr 2022-00120  

 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Allmänheten ska, i enlighet med 24 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, vid varje 
sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor inom 
Alvesta kommuns kompetensområde. 

Till dagens sammanträde har ingen fråga anmälts till allmänhetens frågestund. 
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§ 135 Dnr 2022-00119  

 

Aktuellt från revisorerna 

Sammanfattning 
Revisorerna har en stående punkt på kommunfullmäktiges sammanträden där dem 
har möjlighet att lämna information till kommunfullmäktige om pågående 
granskningar m.m.   

På dagens sammanträde har revisionen inget att redovisa för kommunfullmäktige. 
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§ 136 Dnr 2017-00354 003 

 

Beslut om revidering av arbetsordning för Kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning enligt 
utskickat förslag. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 181, 2022-11-29 

Arbetsutskottets beslut, § 130, 2022-11-15 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till kommunfullmäktiges arbetsordning, 2022-10-28 

Beslutet skickas till 
Gruppledarna  
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§ 137 Dnr 2022-00419 040 

 

Beslut om riktlinje för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att anta riktlinje för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv. 

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

Yrkanden 
Frida Christensen (S) och Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 184, 2022-11-29 

Arbetsutskottets beslut § 133, 2022-11-15 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 138 Dnr 2022-00420 346 

 

Beslut om VA-taxa för år 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgifter i VA-taxan (§14-20) med KPI 
(9,28%) och att man under 2023 frångår de 2,8% i avsättning till investeringar. 

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

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

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

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

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

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

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 185, 2022-11-29 

Arbetsutskottets beslut § 134, 2022-11-15 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 77 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 

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

Bilaga 2. Förslag VA-taxa 2023. Avgiftsnivåer i hela VA-taxan har index-justeras med 
KPI. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomichef  
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§ 139 Dnr 2022-00435  

 

Beslut om taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följande avseende taxor och avgifter inom kultur- 
och fritidsförvaltningens verksamhet 2023: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjön Åsnen är numer del av nationalparken och Åsnen är en stor sjö med fantastiska 
möjligheter till naturupplevelser. Intresset för att hyra båtplats i Huleviks båthamn 
är mycket stort och idag finns det 21 styck som önskar plats.  

Förslag på ny taxa från och med 1 januari 2023: 
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Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Säsongstaxa 1 500 kr 1 800 kr 

 

2. Vislandabadet 

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

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

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

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

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Engångsentré vuxen 18-
64 år 

30 kr 40 kr 

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

20 kr 30 kr 

Engångsentré barn 
under 4 år 

0 kr 0 kr 

Familjeentré (två vuxna 
och två barn) 

- 120 kr 

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

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

150 kr 200 kr 

Säsongskort vuxen 18-
64 år 

500 kr 650 kr 

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

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

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

Hyra av simbassäng* Fyra banor En bana 

Taxa 1 1 250 kr/timme 310 kr/timme 

Taxa 2 595 kr/timme 150 kr/timme 

Taxa 3 190 kr/timme 50 kr/timme 
*) hyra av bassäng gäller endast tider som bassängen inte är öppen för allmänheten och 
enligt speciell överenskommelse.  
 
Taxa 1: Privatpersoner, företag, studieförbund samt föreningar utanför 

Alvesta kommun med flera.  
Taxa 2:  Föreningar registrerade i Alvesta kommun. 
Taxa 3: Bidragsberättigade föreningar i Alvesta kommun med 

ungdomsverksamhet/seniorverksamhet. 
 

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

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

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

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

Efterfrågan för att hyra anläggningen från privata aktörer, föreningar med flera har 
ökat, därför föreslås en taxa enligt samma struktur som för övriga lokaler. Dessa 
bokningar sker enligt särskild överenskommelse. 
 
Förslag på nya taxor i Hanaslöv från och med 1 januari 2023:  

Typ av liftkort Till och med 6 
år* 

7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

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

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

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

Säsongskort (vinter 
el sommar**) 

600 kr 0 kr 995 kr 1 100 
kr 

1 300 
kr 

1 500 
kr 

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

Årskort - - - 1 700 
kr 

- 2 300 
kr 

 

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

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

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Säsongskort - - - 250 kr - 500 kr 

 
Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Vid friluftsdag för elev i 
Alvesta kommun 

50 kr/elev 60 kr/elev 

Vid friluftsdag för elev i 
skola utanför Alvesta 
kommun 

95 kr/elev 120 kr/elev 

 
Hyra av anläggningen Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Taxa 1* - 8 500 kr för tre timmar 

Taxa 2* - 7 000 kr för tre timmar 

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

4. Virda bad och sportcenter 

Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 
Vid Virda bad och sportcenter föreslås också ett tillägg till befintliga taxor, att som i 
likhet med Vislandabadet erbjuda familjeentré till simhallen för två vuxna och två 
barn. Subventioneringen avser tio kr vardera på entrébiljetten för barnen. 
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Förslag på nya taxor vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023: 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Familjeentré simhallen 
(två vuxna och två barn) 

- 180 kr 

 

 

 

5. Slätthögskolans gymnastiksal 

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 186, 2022-11-29 

Arbetsutskottets beslut §135, 2022-11-15 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

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

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Ekonomichef  
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§ 140 Dnr 2022-00440  

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen, SoL ska nämnden för arbete och 
lärande kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till kommunens 
revisorer samt till kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet 

Ej verkställda beslut per oktober 2022 är fyra i antalet. 
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§ 141 Dnr 2022-00403  

 

Beslut om taxa för sprängämnesprekursioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer (2014:799). 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 189, 2022-11-29 

Arbetsutskottets beslut § 136, 2022-11-15 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Delegationsbeslut från ordförande för nämnden för myndighetsutövning 

Utkast till taxa för sprängämnesprekursorer 

Beslutet skickas till 
Nämnden för myndighetsutövning 

Ekonomichef  
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§ 142 Dnr 2022-00338 104 

 

Beslut om revidering av det kommunala partistödet och 
utbildningsstödet  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av regler för kommunalt 
partistöd och utbildningsstöd att gälla från och med 1 januari 2023. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 190, 2022-11-29 

Arbetsutskottets beslut § 137, 2022-11-15 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd (utkast) 

Beslutet skickas till 
Gruppledarna  

Ekonomiavdelningen  
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§ 143 Dnr 2022-00508 113 

 

Turordning för ersättare i kommunstyrelsen och nämnder för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 kalla ersättare för 
ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder i nedan 
angiven ordning. 

1. Vid ordinarie ledamots frånvaro kallas ersättare från det  

politiska parti som ledamoten representerar, 

2. Om ersättare saknas från det politiska parti som ledamoten  

representerar kallas ersättare i följande ordning: 

• Socialdemokraterna ersätts av Centerpartiet, Kristdemokraterna och 
därefter av Vänsterpartiet. 

• Centerpartiet ersätts av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, 
Vänsterpartiet och därefter av Moderaterna. 

• Vänsterpartiet ersätts av Socialdemokraterna, Centerpartiet och därefter av 
Kristdemokraterna.  

• Kristdemokraterna ersätts av Centerpartiet och Socialdemokraterna. 

• Moderaterna ersätts av Sverigedemokraterna och Alvesta Alternativet. 

• Sverigedemokraterna ersätts av Alvesta alternativet och Moderaterna. 

• Alvesta alternativet ersätts av Liberalerna, Sverigedemokraterna, 
Moderaterna och Vänsterpartiet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar om turordning för ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnder för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

Samtliga nämnder och styrelser 
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§ 144 Dnr 2022-00507 113 

 

Begäran om entledigande från Thomas Gyllensten som revisor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Thomas Gyllensten (M) som revisor 

2. Uppdra till revisionen att fördela uppdragen mellan sig då platsen lämnas vakant 
under resterande del av mandatperioden. 

Sammanfattning 
Thomas Gyllensten (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som revisor. 

Beslutsunderlag 
begäran om entledigande, 2022-12-02 

Beslutet skickas till 
Thomas Gyllensten 

Gruppledare för Moderaterna 

Revisionen 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Länsstyrelsen 
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§ 145 Dnr 2022-00509 113 

 

Begäran om entledigande från Tomas Hedevik som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Tomas Hedevik (S) som ersättare i kommunfullmäktige 

2. Begära en ny sammanräkning från länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Tomas Hedevik (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande, 2022-12-08 

Beslutet skickas till 
Gruppledare för Socialdemokraterna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Länsstyrelsen 
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§ 146 Dnr 2022-00510 113 

 

Val av vice ordförande för valberedningen under 
mandatperioden 2022-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Thomas Haraldsson (C) till vice ordförande i 
valberedningen.    

Sammanfattning 
Valberedningen saknar en vice ordförande att föra valberedningens arbete när 
ordförande är frånvarande.     

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Gruppledare för Centerpartiet 

Thomas Haraldsson 
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§ 147 Dnr 2022-00485 113 

 

Val av kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Ledamöter: 

Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 

Sebastian Ohlsson (S) 

Thomas Haraldsson (C) 

Heléne Andersson (C) 

Jessica Johansson (KD) 

Linnéa Naess (V) 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Kajsa Sivertson (M) 

Mats Johnsson (SD) 

Lena Nikolausson (SD) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

Jan-Erik Svensson (AA) 

 

Presidie och kommunalråd: 

Per Ribacke, ordförande och kommunalråd 

Thomas Haraldsson, 1:e vice ordförande och kommunalråd 

Claudia Crowley Sörensson, 2:e vice ordförande och kommunalråd 

Kommunalråd med särskilt ansvar för trygghetsfrågor: Jessica Johansson 

 

Ersättare: 

Torbjörn Svensson (S) 

Lavinia Strömberg (S) 

Lars-Olof Petersson (S)  

Jennie Nilsson (S) 

Anna Gillius (C) 
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Björn Nilsson (V) 

Josefine Ljungqvist (KD)  

Gunilla Gustafson (M) 

Katarina Tuneskog (M) 

Robin berg (SD) 

Oskar Andersson (SD) 

Jolanta Johansson (AA) 

Benny Lundh Johansson (AA) 

Reservation 
Samtliga Sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet om 2:e vice ordförande.     

Yrkanden 
Kajsa Sivertson (M) yrkar på Claudia Crowley Sörensson (M) som 2:e vice 
ordförande.  

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han först ställer frågan om 
kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens 
förslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige bifallit valberedningens 
förslag till beslut. 

Sedan instruerar ordföranden kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition på respektive post i presidiet/kommunalråd. Ordförande finner via 
acklamation att kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till ordförande, 
1:e vice ordförande samt kommunalråd med särskilt ansvar för trygghetsfrågor. 

för posten om 2: vice ordförande finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut; Kajsa Sivertsons (M) yrkande samt valberedningens förslag till beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till beslut. 

Votering begärd. 

Votering 
Ordförande finner att det finns två nomineringar till uppdraget som 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och att val ska ske genom sluten 
omröstning. Ordföranden redogör för valförfarandet varefter omröstning 
genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 14 blanka röster, 20 röster på Claudia 
Crowley Sörensson (M) och 15 röster på Mats Johnsson (SD) att utse Claudia 
Crowley Sörensson (M) till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
32(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
33(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 148 Dnr 2022-00480 113 

 

Val av utbildningsnämnd för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter och ersättare i 
utbildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Ledamöter: 

Frida Christensen (S) 

Emma Känno (S) 

Sofie Årdh (S) 

Jörgen Skantz (S) 

Golnoush Lundén Faez (C) 

Björn Nilsson (V) 

Josefine Ljungqvist (KD) 

Katarina Tuneskog (M) 

Mikaela Brentel (M) 

Elisabeth Berggreen-Clausen Flink (AA) 

Anna Rydell (AA) 

Jens Arnebert (SD) 

Nellie Nieminen (SD) 

 

Presidie: 

Frida Christensen (S), ordförande  

Golnoush Lundén Faez, 1:e vice ordförande 

Katarina Tuneskog (M), 2:e vice ordförande 

 

Ersättare: 

Anel Glavovic (S) 

Eglantina Pupuleku (S) 

Nino Khatapuridze (S) 

Eva Nilsson (C) 

Jessica Johansson (KD) 

Fatlind Zullufi (M) 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
34(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Mehdi Zullufi (M) 

Johan Glanzén (AA) 

Anders Håkansson (SD) 

Reservation 
Samtliga Sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet om 2:e vice ordförande.     

Yrkanden 
Kajsa Sivertson (M) yrkar på Katarina Tuneskog (M) som 2:e vice ordförande. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall på valberedningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han först ställer frågan om 
kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens 
förslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige bifallit valberedningens 
förslag till beslut. 

Sedan instruerar ordföranden kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition på respektive post i presidiet. Ordförande finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till ordförande samt 1:e vice 
ordförande. 

för posten om 2: vice ordförande finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut; Kajsa Sivertsons (M) yrkande samt valberedningens förslag till beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till beslut. 

Votering begärd. 

Votering 
Ordförande finner att det finns två nomineringar till uppdraget som 
utbildningsnämndens 2:e vice ordförande och att val ska ske genom sluten 
omröstning. Ordföranden redogör för valförfarandet varefter omröstning 
genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 14 blanka röster, 20 röster på Katarina 
Tuneskog (M) och 15 röster på Jens Arnebert (SD) att utse Katarina Tuneskog (M) 
till 2:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 38, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
35(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Utbildningsnämnden  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
36(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 149 Dnr 2022-00479 113 

 

Val av kultur- och fritidsnämnd för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Ledamöter: 

Jennie Nilsson (S) 

Erik Olofsson (S) 

Nina Rydström (C) 

Jonas Lindstens (C) 

Emelie Berg (V) 

Andreas Ejderland (M) 

Merlin Kobak (M) 

Annika Svensson (AA) 

Oskar Andersson (SD) 

 

Presidie: 

Nina Rydström (C), ordförande 

Jennie Nilsson (S), 1:e vice ordförande 

Andreas Ejderland (M) 2:e vice ordförande 

 

Ersättare: 

Mats Martinsson (S) 

Daniel Larsson (S) 

Olof Andersson (C) 

Christer Brinkner (KD) 

Ola Andersson (V) 

Helén Gustavsson (M) 

Thomas Gyllensten (M) 

Kerstin Svensson (AA) 

Lars Eriksson (SD) 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
37(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Reservation 
Samtliga Sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet om 2:e vice ordförande.     

Yrkanden 
Kajsa Sivertson (M) yrkar på Andreas Ejderland (M) som 2:e vice ordförande. 

Mats Johnsson (SD) yrkar bifall på valberedningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han först ställer frågan om 
kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens 
förslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige bifallit valberedningens 
förslag till beslut. 

Sedan instruerar ordföranden kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition på respektive post i presidiet. Ordförande finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till ordförande samt 1:e vice 
ordförande. 

för posten om 2: vice ordförande finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut; Kajsa Sivertsons (M) yrkande samt valberedningens förslag till beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till beslut. 

Votering begärd. 

Votering 
Ordförande finner att det finns två nomineringar till uppdraget som kultur- och 
fritidsnämndens 2:e vice ordförande och att val ska ske genom sluten omröstning. 
Ordföranden redogör för valförfarandet varefter omröstning genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 16 blanka röster, 19 röster på Andreas 
Ejderland (M) och 14 röster på Annika Svensson (AA) att utse Andreas Ejderland (M) 
till 2:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 39, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Kultur- och fritidsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
38(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 150 Dnr 2022-00481 113 

 

Val av omsorgsnämnd för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden 
för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Ledamöter: 

Lars-Olof Petersson (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

Otto Berglund (S) 

Josefine Ljungqvist (KD) 

Ann-Charlotte Filipsson (C) 

Monica Pihl (C) 

Björn Svanholm (V) 

Helén Gustavsson (M) 

Ann-Kristin Gustavsson (M) 

Britt Karlsson (AA) 

Jolanta Johansson (AA) 

Lena Nikolausson (SD) 

Hazel Eriksson (SD) 

 

Presidie: 

Lars-Olof Petersson (S), ordförande 

Josefine Ljungqvist (KD), 1:e vice ordförande 

Helén Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 

 

Ersättare: 

Roland Magnil (S) 

Tommy Mases (S) 

Eva Nilsson (C) 

Gunnel Norén (V) 

Christer Brinkner (KD) 

John-Erik Petersson (M) 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
39(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Monika Carlberg (M) 

Isabelle Svanberg (AA) 

Nellie Nieminen (SD) 

Reservation 
Samtliga Sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet om 2:e vice ordförande.     

Yrkanden 
Kajsa Sivertson (M) yrkar på Helén Gustavsson (M) som 2:e vice ordförande. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. 

Mats Johnsson (SD) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han först ställer frågan om 
kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens 
förslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige bifallit valberedningens 
förslag till beslut. 

Sedan instruerar ordföranden kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition på respektive post i presidiet. Ordförande finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till ordförande samt 1:e vice 
ordförande. 

för posten om 2: vice ordförande finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut; Kajsa Sivertsons (M) yrkande samt valberedningens förslag till beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till beslut. 

Votering begärd.  

Votering 
Ordförande finner att det finns två nomineringar till uppdraget som 
omsorgsnämndens 2:e vice ordförande och att val ska ske genom sluten 
omröstning. Ordföranden redogör för valförfarandet varefter omröstning 
genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 16 blanka röster, 19 röster på Helén 
Gustavsson (M) och 14 röster på Lena Nikolausson (SD) att utse Helén Gustavsson 
(M) till 2:e vice ordförande.   

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 40, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
40(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Samtliga ledamöter och ersättare 

Omsorgsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
41(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 151 Dnr 2022-00482 113 

 

Val av samhällsbyggnadsnämnd för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att som ledamöter och ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Sebastian Olsson (S) 

Martina Holmkvist Lundström (S) 

Rose-Marie Larsson (S) 

Linda Gustavsson (S) 

Sven Sunesson (C) 

Emelie Berg (V) 

Erik Haraldsson (KD) 

Tomas Öhling (M) 

Anna Haglund (M) 

Oskar Hildingsson (SD) 

Oskar Andersson (SD) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

Kent Flink (AA) 

 

Presidie: 

Sebastian Olsson (S) ordförande 

Sven Sunesson (C), 1:e vice ordförande 

Tomas Öhling (M), 2:e vice ordförande 

 

Ersättare: 

Per-Anders Nordahl (S) 

Peter Johansson (S) 

Jessica Johansson (KD) 

Mikael Lindberg (C) 

Daniel Vintersvärd (V) 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
42(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Peter Gustavsson (M) 

Andreas Bergsman (M) 

Jan Johansson (AA) 

Ulf Gustavsson (SD) 

Reservation 
Samtliga Sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet om 2:e vice ordförande.         

Yrkanden 
Kajsa Sivertson (M) yrkar på Tomas Öhling (M) som 2:e vice ordförande. 

Mats Johnsson (SD) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han först ställer frågan om 
kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens 
förslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige bifallit valberedningens 
förslag till beslut. 

Sedan instruerar ordföranden kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition på respektive post i presidiet. Ordförande finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till ordförande samt 1:e vice 
ordförande. 

för posten om 2: vice ordförande finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut; Kajsa Sivertsons (M) yrkande samt valberedningens förslag till beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till beslut. 

Votering begärd.      

Votering 
Ordförande finner att det finns två nomineringar till uppdraget som 
samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice ordförande och att val ska ske genom sluten 
omröstning. Ordföranden redogör för valförfarandet varefter omröstning 
genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 15 blanka röster, 20 röster på Tomas Öhling 
(M) och 14 röster på Lars-Olof Franzén (AA) att utse Tomas Öhling (M) till 2:e vice 
ordförande.    

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 41, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
43(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Samtliga ledamöter och ersättare 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
44(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 152 Dnr 2022-00483 113 

 

Val av nämnden för myndighetsutövning för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter och ersättare i nämnden för 
myndighetsutövning för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Lisbeth Holmqvist (S) 

Linnéa Naess (V) 

Heléne Andersson (C)  

John-Erik Pettersson (M) 

Mats Jonsson (SD) 

 

Presidie: 

Linnéa Naess (V), ordförande 

Heléne Andersson (C), 1:e vice ordförande 

John-Erik Pettersson (M), 2:e vice ordförande 

 

Ersättare: 

Bengt-Åke Åkesson (S) 

Monica Pihl (C) 

Bengt Karlsson (KD) 

Thomas Gyllensten (M) 

Ulf Gustavsson (SD) 

Reservation 
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om 2:e 
vice ordförande.     

Yrkanden 
Kajsa Sivertson (M) yrkar på John-Erik Pettersson (M) som 2:e vice ordförande. 

Mats Johnsson (SD) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
45(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han först ställer frågan om 
kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens 
förslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige bifallit valberedningens 
förslag till beslut. 

Sedan instruerar ordföranden kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition på respektive post i presidiet. Ordförande finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till ordförande samt 1:e vice 
ordförande. 

för posten om 2: vice ordförande finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut; Kajsa Sivertsons (M) yrkande samt valberedningens förslag till beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till beslut. 

Votering begärd.          

Votering 
Ordförande finner att det finns två nomineringar till uppdraget som nämnden för 
myndighetsutövnings 2:e vice ordförande och att val ska ske genom sluten 
omröstning. Ordföranden redogör för valförfarandet varefter omröstning 
genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 16 blanka röster, 19 röster på John-Erik 
Pettersson (M) och 14 röster på Mats Jonsson (SD) att utse John-Erik Pettersson (M) 
till 2:e vice ordförande.     

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 42, 2022-12-08     

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Nämnden för myndighetsutövning 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
46(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 153 Dnr 2022-00484 113 

 

Val av nämnden för arbete och lärande för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter och ersättare i nämnden för arbete 
och lärande för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Lavinia Strömberg (S) 

Tobias Johansson (S) 

Christina Franzén (S) 

Ian Alberfeldt (S) 

Rebecca Borg Söderkvist (C) 

Åke Johansson (KD) 

Linnéa Naess (V) 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Gunilla Gustafson (M) 

Benny Lundh Johansson (AA)  

Jan Johansson (AA) 

Lars Eriksson (SD) 

Anders Håkansson (SD) 

 

Presidie: 

Lavinia Strömberg (S), ordförande 

Linnéa Naess (V), 1:e vice ordförande 

Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordförande 

 

Ersättare: 

Rolf Marklund (S)  

Carin Andersson (S) 

Ernad Husic (S) 

Mats Nilsson (C) 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
47(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Björn Svanholm (V) 

Ann-Kristin Gustavsson (M) 

Mehdi Zullufi (M) 

Tim Kamfjord-Karlsson (L) 

Yvonne Erlandsson (SD) 

Reservation 
Samtliga Sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet om 2:e vice ordförande.     

Yrkanden 
Kajsa Sivertson (M) yrkar på Claudia Crowley Sörensson (M) som 2:e vice 
ordförande. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han först ställer frågan om 
kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens 
förslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige bifallit valberedningens 
förslag till beslut. 

Sedan instruerar ordföranden kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition på respektive post i presidiet. Ordförande finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till ordförande samt 1:e vice 
ordförande. 

för posten om 2: vice ordförande finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut; Kajsa Sivertsons (M) yrkande samt valberedningens förslag till beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till beslut. 

Votering begärd.     

Votering 
Ordförande finner att det finns två nomineringar till uppdraget som nämnden för 
arbete och lärandes 2:e vice ordförande och att val ska ske genom sluten 
omröstning. Ordföranden redogör för valförfarandet varefter omröstning 
genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 15 blanka röster, 20 röster på Claudia 
Crowley Sörensson (M) och 14 röster på Benny Lundh Johansson (AA) att utse 
Claudia Crowley Sörensson (M) till 2:e vice ordförande.     

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 43, 2022-12-08     

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
48(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Nämnden för arbete och lärande 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
49(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 154 Dnr 2022-00499 113 

 

Val av valnämnd för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter och ersättare i valnämnden för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Tommy Mases (S) 

Ros-Marie Larsson (S) 

Eva Nilsson (C) 

Gunilla Gustafson (M) 

Ulf Gustavsson (SD)  

 

Presidie: 

Tommy Mases (S), ordförande 

 

Ersättare: 

Bengt-Åke Åkesson (S) 

Linnéa Naess (V) 

Christer Brinkner (KD) 

Rune Gustavsson (M) 

Lena Nikolausson (SD) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 44, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Valnämnden  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
50(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 155 Dnr 2022-00490 113 

 

Val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Ledamöter: 

Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 

Thomas Haraldsson (C) 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Mats Johnsson (SD) 

 

Presidie: 

Per Ribacke (S), ordförande 

 

Ersättare: 

Heléne Andersson (C) 

Linnéa Naess (V) 

Jessica Johansson (KD) 

Kajsa Sivertson (M) 

Lena Nikolausson (SD) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 45, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Krisledningsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
51(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 156 Dnr 2022-00477 113 

 

Val av ledamot och ersättare till gemensam 
överförmyndarnämnd Östra Kronoberg för mandatperioden 
2023-2026  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamot och ersättare i 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Ledamot: 

Yvonne Martinsson (S) 

Ersättare: 

Vakant 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 46, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
52(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 157 Dnr 2022-00493 113 

 

Val av styrelse för Allbohus Fastighets AB för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter och ersättare i styrelsen för 
Allbohus Fastighets AB för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Jonny Almlöf (S) 

Golnoush Lundén Faez (C) 

Emelie Berg (V) 

Tina Sjögren (M) 

Jens Arnebert (SD) 

 

Presidie: 

Jonny Almlöf (S), ordförande 

Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordförande 

Tina Sjögren (M), 2:e vice ordförande 

 

Ersättare: 

Rolf Marklund (S) 

Mikaela Månlycke (S) 

Jessica Johansson (KD) 

Fredrik Brennander (M) 

Håkan Fridell (AA) 

Reservation 
Samtliga Sverigedemokrater reserverar sig mot valet av 2:e vice ordförande.     

Yrkanden 
Kajsa Sivertson (M) yrkar på Tina Sjögren (M) som 2:e vice ordförande. 

Mats Johnsson (SD) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
53(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han först ställer frågan om 
kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens 
förslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige bifallit valberedningens 
förslag till beslut. 

Sedan instruerar ordföranden kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition på respektive post i presidiet. Ordförande finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till ordförande samt 1:e vice 
ordförande. 

för posten om 2: vice ordförande finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut; Kajsa Sivertsons (M) yrkande samt valberedningens förslag till beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till beslut. 

Votering begärd.     

Votering 
Ordförande finner att det finns två nomineringar till uppdraget som Allbohus 
Fastighets AB:s 2:e vice ordförande och att val ska ske genom sluten omröstning. 
Ordföranden redogör för valförfarandet varefter omröstning genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 15 blanka röster, 19 röster på Tina Sjögren 
(M) och 15 röster på Jens Arnebert (SD) att utse Tina Sjögren (M) till 2:e vice 
ordförande.     

Beslutsunderlag 
Valberedningen beslut § 47, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Allbohus Fastighets AB 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
54(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 158 Dnr 2022-00494 113 

 

Val av styrelsen för Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamöter och suppleanter i styrelsen för 
Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Robert Olesen (S) 

Jessica Johansson (KD) 

Hagart Valtersson (C) 

Veronika Kobak (M) 

Robin Berg (SD) 

 

Presidie: 

Robert Olesen (S), ordförande 

Jessica Johansson (KD), 1:e vice ordförande 

Veronika Kobak (M), 2:e vice ordförande 

 

Ersättare: 

Muslija Beciroski (S) 

Jonas Engkvist (C) 

Daniel Vintersvärd (V) 

Anna Haglund (M) 

Muamer Tanovic (AA) 

Reservation 
Samtliga Sverigedemokrater reserverar sig mot valet av 2:e vice ordförande.     

Yrkanden 
Kajsa Sivertson (M) yrkar på Veronika Kobak (M) som 2:e vice ordförande. 

Mats Johnsson (SD) yrkar på valberedningens förslag till beslut. 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
55(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han först ställer frågan om 
kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens 
förslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige bifallit valberedningens 
förslag till beslut. 

Sedan instruerar ordföranden kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition på respektive post i presidiet. Ordförande finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till ordförande samt 1:e vice 
ordförande. 

för posten om 2: vice ordförande finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut; Kajsa Sivertsons (M) yrkande samt valberedningens förslag till beslut. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till beslut. 

Votering begärd.         

Votering 
Ordförande finner att det finns två nomineringar till uppdraget som 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och att val ska ske genom sluten 
omröstning. Ordföranden redogör för valförfarandet varefter omröstning 
genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 15 blanka röster, 19 röster på Veronika Kobak 
(M) och 15 röster på Robin Berg (SD) att utse Veronika Kobak (M) till 2:e vice 
ordförande.      

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut §48, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Allbohus Fastighets AB 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
56(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 159 Dnr 2022-00495 113 

 

Val av styrelse för Alvesta Kommunföretag AB för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att som ledamöter och ersättare i styrelsen för Alvesta 
Kommunföretag AB för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Sebastian Olsson (S) 

Per Ribacke (S) 

Thomas Haraldsson (C) 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Mats Johnsson (SD) 

 

presidie: 

Sebastian Olsson (S), ordförande 

Thomas Haraldsson, vice ordförande 

 

Ersättare:  

Heléne Andersson (C) 

Hans Svensson (V) 

Jessica Johansson (KD) 

Peter Gustavsson (M) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 49, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
57(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Samtliga ledamöter och ersättare 

Alvesta kommunföretag AB 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
58(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 160 Dnr 2022-00496 113 

 

Val av styrelse för Alvesta Utveckling AB för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att som ledamöter och ersättare i styrelsen för Alvesta 
Utveckling AB för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Peter Magnusson (S) 

Mikael Lindberg (C) 

Göran Johansson (KD) 

Monika Carlberg (M) 

Lars Eriksson (SD)  

 

Presidie: 

Mikael Lindberg (C), ordförande 

Peter Magnusson (S), vice ordförande 

 

Ersättare: 

Johnny Lundberg (S) 

Mikaela Månlycke (S) 

Björn Nilsson (V) 

Andreas Bergsman (M) 

Robin Berg (SD) 

 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 50, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
59(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Samtliga ledamöter och ersättare 

Alvesta Utveckling AB 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
60(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 161 Dnr 2022-00497 113 

 

Val av styrelse för Alvesta Renhållning AB för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att som ledamöter och ersättare i styrelsen för Alvesta 
Renhållning AB för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Linda Gustavsson (S) 

Björn Nilsson (V) 

Åke Johansson (KD) 

Rune Gustavsson (M) 

Anders Sandgren (AA) 

 

Presidie: 

Linda Gustavsson (S), ordförande 

Björn Nilsson (V), vice ordförande 

 

Ersättare:  

Phlogy Ludiongo (S) 

Per-Anders Nordahl (S)   

Per Haraldsson (C) 

Veronika Kobak (M) 

Yvonne Erlandsson (SD) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 51, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
61(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Alvesta Renhållning AB 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
62(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 162 Dnr 2022-00501 113 

 

Val av ledamöter och ersättare till Huseby Bruk AB för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att som ledamöter och ersättare i styrelsen för Huseby 
Bruk AB för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Daniel Larsson (S) 

Sven Sunesson (C) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

 

Presidie: 

Sven Sunesson (C), ordförande 

 

Ersättare: 

Matilda Persson (S) 

Ulf Gustavsson (SD) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 52, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Huseby Bruk AB 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
63(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 163 Dnr 2022-00453 113 

 

Val av kommunrevision (revisorer) för mandatperioden 2023-
2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att som revisorer för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Johan Olesen (S) 

Edina Maslac (S) 

Johny Haraldsson (C) 

Fredrik Reinholdsson (M)  

Per Nyström (SD) 

Ulf Larsson (L) 

 

Presidie: 

Fredrik Reinholdsson (M), ordförande 

Johan Olesen (S), vice ordförande 

 

Reservation 
Samtliga Sverigedemokrater reserverar sig mot valet av ordförande.     

Yrkanden 
Kajsa Sivertson (M) yrkar på Fredrik Reinholdsson (M) som ordförande. 

Mats Johnsson (SD) och Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på valberdningens förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han först ställer frågan om 
kommunfullmäktige kan välja ledamöter enligt valberedningens förslag och finner 
via acklamation att kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till beslut. 

Sedan instruerar ordföranden kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition på respektive post i presidiet. Ordförande finner via acklamation att 
kommunfullmäktige bifallit valberedningens förslag till 1:e vice ordförande. 

för posten som ordförande finner ordföranden att det finns två förslag till beslut; 
Kajsa Sivertsons (M) yrkande samt valberedningens förslag till beslut. Ordföranden 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
64(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att kommunfullmäktige 
bifallit valberedningens förslag till beslut. 

Votering begärd.     

Votering 
Ordförande finner att det finns två nomineringar till uppdraget som revisionens 
ordförande och att val ska ske genom sluten omröstning. Ordföranden redogör för 
valförfarandet varefter omröstning genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutar att med 15 blanka röster, 18 röster på Fredrik 
Reinholdsson (M) och 16 röster på Per Nyström (SD) att utse Fredrik Reinholdsson 
(M) till ordförande.    

     

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 53, 2022-12-08     

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
65(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 164 Dnr 2022-00478 113 

 

Val av ordförande till vägnämnden för mandatperioden 2023-
2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till vägnämnden för mandatperioden 2023-2026 
utse: 

David Johansson (C), ordförande 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut  § 54, 2022-12-08   

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

David Johansson 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
66(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 165 Dnr 2022-00448 113 

 

Val av representanter till Helgeåns och Mörrumsåns vattenråd 
för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till representanter till 
Helgeåns och Mörrumsåns vattenråd för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Johny Haraldsson (C) 

 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 55, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Johny Haraldsson 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
67(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 166 Dnr 2022-00451 113 

 

Val av representant och ersättare i kommittén för samordnad 
kontroll av Helgeån för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till representant och 
ersättare i kommittén för samordnad kontroll av Helgeån för mandatperioden 
2023-2026 utse: 

Platsen lämnas vakant. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 56. 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Valberedningen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
68(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 167 Dnr 2022-00452 113 

 

Val av representant i Åsnens norra fiskevårdsförening för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att till representant i Åsnens norra fiskevårdsförening 
för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Johny Haraldsson (C) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 57. 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Johny Haraldsson 

Allbohus Fastighets AB 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
69(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 168 Dnr 2022-00476 113 

 

Val av ledamot och ersättare till Direktionen för Värends 
Räddningstjänstförbund för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare till Direktionen för 
Värends Räddningstjänstförbund för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Torbjörn Svensson (S) 

Mikael Lindberg (C) 

Anders Håkansson (SD) 

 

presidiepost: 

Torbjörn Svensson (S), vice ordförande 

 

Ersättare: 

Peter Johansson (S) 

Heléne Andersson (C) 

Oskar Andersson (SD) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 58, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Direktionen för Värends Räddningstjänstförbund 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
70(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 169 Dnr 2022-00454 113 

 

Val av Ombud för stämma med Wexnet AB för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till Ombud för stämma 
med Wexnet AB för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ordinarie ombud: 

Per Ribacke (S) 

 

Ersättare: 

Thomas Haraldsson (C) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 59, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Wexnet AB 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
71(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 170 Dnr 2022-00456 113 

 

Val av Ledamot och suppleant i styrelsen för Wexnet AB för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att till ledamot och suppleant i styrelsen för Wexnet AB 
för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamot: 

Mikael Lindberg (C) 

Suppleant: 

Peter Magnusson (S) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 60, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Wexnet AB 

Revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
72(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 171 Dnr 2022-00457 113 

 

Val av Ledamot och ersättare i kommunalförbundet 
Sydarkivera för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare i kommunalförbundet 
Sydarkivera för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamot: 

Per Ribacke (S) 

Ersättare: 

Thomas Haraldsson (C) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 61, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Sydarkivera 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
73(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 172 Dnr 2022-00458 113 

 

Val av Ombud och ersättare till Kommunassurans Syd för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud och ersättare till Kommunassurans Syd 
ordinarie för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ombud: 

Jessica Johansson (KD) 

Ersättare: 

Per Ribacke (S) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 62, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Kommunassurans Syd 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
74(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 173 Dnr 2022-00459 113 

 

Val av ledamot och ersättare till Samordningsförbundet Värend 
för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare till 
Samordningsförbundet Värend för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamot: 

Sebastian Olsson (S) 

Ersättare: 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 63, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Samordningsförbundet Värend 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
75(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 174 Dnr 2022-00460 113 

 

Val av Ombud och ersättare i Kommuninvest ekonomisk 
förening för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att till ombud och ersättare i Kommuninvest 
ekonomisk förening ordinarie för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ombud: 

Per Ribacke (S) 

Ersättare: 

Mats Johnsson (SD) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 64, 2022-12-08     

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
76(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 175 Dnr 2022-00461 113 

 

Val av ombud och ersättare till Luftvårdsförbundets stämma för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud och ersättare till Luftvårdsförbundets 
stämma för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ombud: 

Linnéa Naess (V) 

Ersättare: 

Kajsa Sivertson (M) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 65, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Luftvårdsförbundet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
77(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 176 Dnr 2022-00462 113 

 

Val av ersättare till styrelsen för Växjö Småland Airport AB för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare till styrelsen för Växjö Småland Airport 
AB för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Ersättare: 

Per Ribacke (S) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 66, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Växjö Småland Airport AB 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
78(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 177 Dnr 2022-00463 113 

 

Val av ledamot och ersättare till Kommunalförbundet för 
missbrukarvård och barn- och ungdomsvård (VOB) för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare till Kommunalförbundet 
för missbrukarvård och barn- och ungdomsvård (VOB) för mandatperioden 2023-
2026 utse: 

 

Ledamot: 

Lavinia Strömberg (S) 

Ersättare: 

Benny Lundh Johansson (AA) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 67, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

VoB Kronoberg 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
79(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 178 Dnr 2022-00464 113 

 

Val av Ombud vid föreningsstämmor med Alvesta Folkets 
husförening ordinarie för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud vid föreningsstämmor med Alvesta 
Folkets husförening ordinarie för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ordinarie: 

Per–Anders Nordahl (S) 

Sebastian Olsson (S) 

Hans Svensson (V) 

Tomas Öhling (M) 

Kent Flink (AA) 

 

Ersättare: 

Gunnel Nordahl (S) 

Ola Andersson (V) 

Josefin Ljungqvist (KD) 

Vakant (M) 

Elisabeth Berggreen-Clausen Flink (AA) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 68, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Alvesta Folkets Hus 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
80(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 179 Dnr 2022-00466 113 

 

Val av ombud och ersättare till Inera AB för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud till Inera AB för mandatperioden 2023-
2026 utse: 

Ombud: 

Per Ribacke (S) 

Ersättare: 

Thomas Haraldsson (C) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 69, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Inera AB 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
81(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 180 Dnr 2022-00471 113 

 

Val av ledamot och ersättare för Inga-Britt och Sven-Gunnars 
minne för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamot och ersättare till styrelsen för Inga-
Britt och Sven-Gunnars minne ordinarie för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamot: 

Heléne Andersson (C) 

Ersättare: 

Mikael Lindberg (C) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 70, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Inga-Britt och Sven-Gunnars minne 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
82(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 181 Dnr 2022-00472 113 

 

Val av Gode män till Lantmäteriförrättning för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till gode män till Lantmäteriförrättning för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Per-Anders Nordahl (S) 

David Johansson (C) 

Lars Eriksson (SD) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 71, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
83(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 182 Dnr 2022-00473 113 

 

Val av Gode män enligt FBL med sakkunskap om 
tätortsförhållanden för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till gode män enligt FBL med sakkunskap om 
tätortsförhållanden för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Mats Martinsson (S) 

David Johansson (C) 

Mats Jonsson (SD) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 72, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
84(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 183 Dnr 2022-00474 113 

 

Val av Gode män enligt FBL med sakkunskap om jord- och 
skogsbruksfrågor för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till gode män enligt FBL med sakkunskap om jord- 
och skogsbruksfrågor för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Per-Anders Nordahl (S) 

Roland Axelzon (C) 

Mats Johnsson (SD) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 73, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
85(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 184 Dnr 2022-00475 113 

 

Val av Huvudman för Skatelövs och Västra Torsås 
Sparbankstiftelse för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att till huvudman för Skatelövs och Västra Torsås 
Sparbankstiftelse för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Jimmy Pettersson (S) 

Lisbeth Holmqvist (S)  

David Johansson (C) 

Erik Haraldsson (KD) 

Ann-Kristin Gustavsson (M) 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Oskar Hildingsson (SD) 

Ulf Helmersson (AA) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 74, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
86(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 185 Dnr 2022-00469 113 

 

Val av ombud och ersättare till styrelsen för Kvenneberga 
byggnadsförening för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud och ersättaretill styrelsen för 
Kvenneberga byggnadsförening för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ombud: 

Ingemar Lundkvist (C) 

Ersättare: 

Jonas Lindstens (C) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 75, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Kvenneberga byggnadsförening 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
87(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 186 Dnr 2022-00468 113 

 

Val av ombud till styrelsen för Skatelövs byggnadsförening 
ordinarie för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud till styrelsen för Skatelövs 
byggnadsförening ordinarie för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Erik Haraldsson (KD) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 76, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Skatelövs byggnadsförening 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
88(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 187 Dnr 2022-00467 113 

 

Val av ombud och ersättare till styrelsen för Hynnenäs 
byggnadsförening för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud till styrelsen för Hynnenäs 
byggnadsförening ordinarie för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ombud: 

Lisbeth Holmqvist (S) 

Ersättare: 

Ingrid Lövgren (AA) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 77, 2022-12-08     

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Hynnenäs byggnadsförening 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
89(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 188 Dnr 2022-00465 113 

 

Val av ombud och ersättare vid föreningsstämmor med 
Kvenneberga byggnadsförening ordinarie för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud vid föreningsstämmor med 
Kvenneberga byggnadsförening ordinarie för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ombud: 

Roland Axelzon (C) 

Ersättare: 

Jonas Lindstens (C) 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut § 78, 2022-12-08    

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Samtliga ledamöter och ersättare 

Kvenneberga byggnadsförening 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
90(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 189 Dnr 2022-00172  

 

Svar på motion (AA) om ändrade regler för biståndsbedömning 
av särskilt boende 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till vad 
som framkommer i omsorgsförvaltningens skrivelse gällande förslagen om:  

* att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

* att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

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

2. Kommunfullmäktige besluta att avslå motionens förslag om att alla 
kommuninvånare över 85 år garanteras en plats i särskilt boende.  

Reservation 
Samtliga ledamöter från Alvesta Alternativet reserverar sig mot beslutet avseende 
första punkten under punkt 1. 

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

* att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

* att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

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

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

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

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

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) tilläggsyrkar att plomberingarna ska hävas på Torsgården. 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Nikolausson (SD) yrkar:  

• bifall till att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

• avslag att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
91(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

• avslag att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en plats i särskilt 
boende.  

• bifall att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition på samtliga att-satser i motionen och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut på samtliga 
att-satser. 

Votering begärd på första att-satsen avseende plombering av lägenheter. 

Votering 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en JA-röst är en röst på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och att en NEJ-röst är en röst på Lars-Olof 
Franzéns (AA) yrkande. Med 35 JA-röster mot 14 NEJ-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 193, 2022-11-29 

Arbetsutskottets beslut § 140, 2022-11-15 

Omsorgsnämndens protokoll 2022-09-29 

Arbetsutskottets beslut § 45, 2022-09-14 

Skrivelse från omsorgsförvaltningen, rev. 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-07 

Motion (AA), 2022-04-01 

Beslutet skickas till 
Motionären  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
92(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 190 Dnr 2022-00131 616 

 

Svar på motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som 
inte klarar målen 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att anse motionen som besvarad med hänvisning till 
upprättad skrivelse. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 196, 2022-11-29 

Arbetsutskottets beslut § 143, 2022-11-15 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

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

Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-22 

Motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever som inte klarar målen, 2022-04-
06 

Beslutet skickas till 
Motionären  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
93(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 191 Dnr 2022-00211 000 

 

Svar på motion (MP) om att motverka ofrivillig ensamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad i enlighet med 
nämndernas respektive arbetsområde. 

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

* Alvesta kommun startar verksamheter för att bryta ofrivillig ensamhet.   

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

* Att omsorgsnämnden får en budget för denna verksamhet 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 194, 2022-11-29 

Arbetsutskottets beslut § 141, 2022-11-15 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse, OF, 2022-09-07 

Tjänsteskrivelse, FAL, 2022-08-19 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
94(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Nämnden för arbete och lärande sammanträdesprotokoll 2022-09-28 

Omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-09-29 

Motion (MP), 2022-04-20 

Beslutet skickas till 
Motionären  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
95(95) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-12 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 192 Dnr 2022-00212 800 

 

Svar på motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med hänvisning till 
kommunfullmäktiges budget 2022 med långsiktig plan för 2023. 

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

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

* fritidsbanken skall innefatta möjlighet att låna musikinstrument 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 195, 2022-11-29 

Arbetsutskottets beslut § 142, 2022-11-15 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

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

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Svar på motion (MP) om att 
inrätta en fritidsbank, daterad 2022-09-07  

Motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 

Beslutet skickas till 
Motionären 



   

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12/12 2022 
§ 189 motion (AA)    

JA= KS förslag NEJ=Lars-
Olofs (AA) yrkande    

Ordinarie ledamöter Parti Närvaro Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej 

1. Lars-Olof Franzén AA X     X          

2. Jan-Erik Svensson AA X     X          

3. Jolanta Johansson AA X     X          

4. Benny Lundh Johansson AA X     X          

5. Elisabeth Berggreen-Clausen Flink  AA X     X          

6. Anders Sandgren  AA X     X          

7. Thomas Haraldsson C X   X            

8. Golnoush Lundén Faez C X   X            

9. Nina Rydström C X   X            

10. Mikael Lindberg C - Sven Sunesson X X            

11. Heléne Andersson C X   X            

12. Jessica Johansson KD X   X            

13. Josefine Ljungqvist KD X   X            

14. Åke Johansson KD X   X            

15. Claudia Crowley Sörensson M X   X            

16. Gunilla Gustafsson M X   X            

17. Matz Athley M - 
Katarina Tuneskog §§ 131-
180 
Andreas Ejderland §§ 181-192 

X X   
  

 
      

18. Thomas Öhling M X   X            

29. Helén Gustafsson M X   X            

20. Rune Gustafsson M X   X            

21. Merlin Kobak M X   X            

22. Kajsa Sivertson M X   X            



   
23. Veronika Kobak M X   X            

24. John-Erik Pettersson  M X   X            

25. Per Ribacke S - Lisbeth Holmqvist X X            

26. Frida Christensen S X   X            

27. Sebastian Olsson  S X   X            

28.  Lavinia Strömberg 

§§ 181-192 
S - 

Robert Olesen 

§§ 131-180 
X X   

         

29.  Lars-Olof Petersson S X   X            

30. Linda Gustafsson S X   X            

31. Otto Berglund S X   X            

32. Sofie Årdh S - Jörgen Skantz X X            

33. Jonny Almlöf S X   X            

34. Martina Holmkvist Lundström S X   X            

35. Tobias Johansson S X   X            

36. Yvonne Martinsson S X   X            

37. Torbjörn Svensson S X   X            

38. Jennie Nilsson S X   X            

39. Mats Johnsson SD X     X          

40. Lena Nikolausson SD X     X          

41. Robin Berg SD X     X          

42. Jens Arnebert SD X     X          

43. Yvonne Erlandsson  SD - Oscar Hildingsson X   X          

44. Mats Jonsson SD X     X          

45. Oskar Andersson SD X     X          

46. Lars Eriksson SD X     X          

47. Linnéa Naess V X   X            

48. Björn Nilsson V X   X            



   
49. David Johansson, ordf C X   X            

RESULTAT  46  6 35  14          

         
 



 
 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot fullmäktiges val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, nämnden 
för arbete och lärande, nämnden för myndighetsutövning, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB och Allbohus 
Fastighets AB samt valet av ordförande i revisionen.  
Sverigedemokraterna och Alvesta Alternativet har en valsamverkan som ger 14 mandat och är där med 
största oppositionsgrupp. 

 

Robin Berg, gruppledare 
Sverigedemokraterna Alvesta 
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