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Kommunstyrelsens protokoll 
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Paragrafer §§ 106-129  

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 
Mikael Lindberg (C) 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
Sebastian Olsson ersätter Rose-Marie Larsson (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Hans Svensson (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Jessica Johansson ersätter Ulf Larsson (L) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Ulf Gustavsson ersätter Fredrik Jonsson (-) 
Anita Thörn von Rosen (MP) ersätter Sebastian Olsson (S) på § 115 
Tomas Öhling (M) ersätter Claudia Crowley Sörensson (M) på § 115 

 

Närvarande ersättare Anita Thörn von Rosen (MP) 
Tomas Öhling (M) 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Hagart Valtersson, kommunfullmäktiges ordförande 
Lars Engborg, fastighetschef Allbohus 
Mikael Magnusson, lokalstrateg 
Marit Persson, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 
Annelie Loberg, förvaltningschef omsorgsförvaltningen 
Danielle Berggren, inköpsstrateg 
Johan Johansson, inköpschef 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: digitalt via Ciceron assistent 
Utsedd att justera: Jessica Johansson (KD) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke  

 Justerare 
  

 Jessica Johansson  
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Anslagsbevis för Kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-09-13 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-20 Datum då anslaget tas ned 2022-10-11 

Tid för överklagande 2022-09-20 -2022-10-11 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Therese Löfqvist   
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§ 106 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron.     

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 10 ledamöter, 3 närvarande ersättare 
och 2 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida. 
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§ 107 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Jessica Johansson (KD) som justerare av protokollet.     

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Jessica Johansson (KD) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum direkt under 
dagen genom digital signering. 
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§ 108 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.     

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3). 
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§ 109 Dnr 2022-00008 000 

 

Information från kommunchef/ VD för Alvesta kommunföretag 
AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.    

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen.   

• Påverkan från omvärlden, inflation, elpriser, matpriser 

• Regeringsbrev om att rapportera in elförbrukning 
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§ 110 Dnr 2022-00009 000 

 

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.         

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen.  

• Lugn sommar 

• Valdag i söndags 
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§ 111 Dnr 2022-00010 000 

 

Information från ordföranden för Alvesta kommunföretag AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen.  Ordföranden har i dagsläget inget att informera kommunstyrelsen om.    
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§ 112 Dnr 2022-00202 000 

 

Svar på revisionsrapport om granskning av kommunstyrelsens 
investeringsplanering 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att anta kommunledningsförvaltningens svar som sitt 
eget.  

Sammanfattning 
Alvesta kommuns revisorer har låtit den externa revisionen granska kommunens 
investeringsprocess. Kommunledningsförvaltningens övergripande syn på 
granskningsrapportens rekommendationer är att den i stora delar adekvat stödjer 
det utvecklingsarbete som pågår i kommunen och kommunkoncernen avseende 
investeringsprocessen. Vissa delar av rekommendationerna bedöms dock mindre 
relevanta. Varje rekommendation kommenteras i ett svar i direkt anslutning till 
rekommendationen. 

Revisionens granskning utmynnade i sex rekommendationer: 

1. att i investeringsdirektiv eller motsvarande dokument tydliggöra nämndernas roll 
i beredningsprocessen av investeringar avseende de behov och prioriteringar som 
ligger till grund för de förslag som lyfts fram inom respektive förvaltningsområde.  

Svar: Kommunledningsförvaltningen har inte som ambition att ta fram ett separat 
direktiv för investeringsprocessen. Anledningen till detta är att hanteringen av 
investeringarna är en naturlig del av budgetprocessen utifrån såväl ett process- som 
ansvars- och ett finansiellt perspektiv och därför inte bör hanteras separat. Ett brett 
förankrat förslag till nytt investeringsdirektiv är framtaget. I detta klargörs de olika 
politiska instansernas beslutanderätt och handlingsutrymme. Dokumentet kan 
omvandlas till en rutinbeskrivning för den framtida investeringsprocessen. Den bör 
kompletteras med ett krav på varje nämnd att ha en intern processbeskrivning för 
hantering av nämndens investeringsbehov. 

 

2. att i investeringsdirektiv eller motsvarande dokument tydliggöra hur ansvar och 
roller fördelas för större investeringar i processens olika faser, med exempelvis vem 
som ansvarar för att framställa ett behov, vem som beslutar att ett behov ska 
omsättas i en förstudie, vem som efter en sådan förstudie fattar beslut om vidare 
mått och steg.  

Svar: Se punkt två ovan. Gränssnittet mellan investeringar och 
lokalförsörjningsprocessen behöver dessutom tydliggöras.  

 

3. att i investeringsdirektivet tydliggöra vilka krav som i beredningsprocessens olika 
faser ställs på att framställa behov, koppling till övergripande mål, 
handlingsalternativ och konsekvenser. Vidare att även tydliggöra hur den 
ekonomiska kalkylen ska redovisas avseende själva objektet, men även i 
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förekommande fall hur verksamheten påverkas. Rekommendationen omfattar 
samtliga investeringar i kommunkoncernen som ska underställas 
kommunfullmäktige.  

 

Svar: Det har saknats en tillräcklig struktur för en beskrivning av investeringsprojekt 
utifrån de områden denna rekommendation föreslår, men även investeringens 
övriga påverkan på driftbudgeten. De underlag som använts inför 2023 års 
investeringsbudget på projektnivå kommer att kompletteras för att bli mer 
kvalitativt som beslutsunderlag. Vidare bör verkställandet av besluten tydliggöras. 

 

4. Framtaget politiskt behandlat underlag för lokalbehov ger en bra grund och 
inriktning för fortsatt arbete. Vi rekommenderar att det sker en årlig uppdatering av 
underlaget och att det omfattar kommunens sammantagna behov av 
lokalförsörjning, samt att sammanställningar, för en ökad transparens, sker i 
tabellform med behovet bedömt över en tioårsperiod.  

Svar: Det är i normalfallet en mindre del av kommunens investeringar som rör 
lokaler eftersom fastighetsinvesteringarna sker i bolagsform. Det 
koncernövergripande perspektivet blir därmed allt viktigare och dess effekter i form 
av till exempel hyreskostnader i kommunens driftredovisning. Därmed blir den 
strategiska lokalgruppens arbete och lokalförsörjningsplanen väsentliga framöver. 

 

5. Vi rekommenderar att den löpande rapportering som sker av investeringar som 
löper över räkenskapsåren, exempelvis ekonomi- och inköpssystemet, redovisas 
som en helhet, d v s kompletteras med ackumulerad budget, ackumulerad prognos 
och ackumulerat utfall.  

Svar: Kommunledningsförvaltningen delar revisionens synpunkter.   

 

6. Vi rekommenderar att inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt skapa 
rutiner för att särskilt stora investeringar inom kommunkoncernen rapporteras som 
separata ärenden, med en systematik för hur rapporteringen ska ske såväl löpande 
som gällande slutredovisning med kommentarer kring investeringens status. Vi 
rekommenderar att återkopplingen sker ur ett bredare perspektiv än enbart 
ekonomiska aspekter med verksamhetsmässiga aspekter utifrån de ambitioner som 
legat till grund för investeringen. 

 

Svar: Nej, vår bedömning är att den budget och de uppföljningsrapporter som idag 
tas fram till olika politiska instanser är tillräckliga. Bland annat årsredovisningen 
uppfyller kravet på särskild redovisning av stora investeringsprojekt. Dessutom har 
Alvesta kommun valt att rambeslut per nämnd fattas för investeringar. Avseende 
återkoppling utifrån ett bredare perspektiv än enbart det ekonomiska så kommer 
redan i planeringsskedet dessa perspektiv att presenteras genom de uppdaterade 
underlagen som nämns i punkt tre ovan. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 83, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse 2022-08-19 

Revisionsrapport om investeringsplanering Alvesta kommun 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
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§ 113 Dnr 2022-00270 042 

 

Ekonomisk delårsrapport för kommunstyrelsen per augusti 
månad 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk delårsrapport per 220831 för 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen prognostiserar en budget i balans. Prognosen för helår innehåller 
avvikelse inom förvaltningens olika avdelningar. Främst syns en positiv avvikelse 
bland personalkostnaderna i flera av verksamheterna på grund av ännu ej tillsatta 
tjänster. En negativ avvikelse i helårsprognosen är bidraget till Värends 
räddningstjänst där kostnaden överstiger den beräknade budgeten.  

I delårsrapporten per augusti redovisas även Kommunfullmäktiges två 
utvecklingsmål för kommunstyrelsen. 

1 Tillväxten ska öka inom olika branscher i kommunen.  

2 Minska antalet unga 18 – 26 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet 
från 18 till 12 procent. 

 
Bedömningen är att nämndens två mål delvis kommer att uppfyllas vid årets slut.    

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 85, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Delårsrapport KS 2022, daterad den 12 september 2022      

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 114 Dnr 2022-00268 042 

 

Beslut om att upphäva den kommunövergripande 
internkontrollplanen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva bestämmelserna om kommunövergripande 
intern kontrollplan i kommunstyrelsens anvisningar om intern kontroll. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 9 § 2017 om kommunövergripande anvisningar för 
intern kontroll. Enligt dessa ska kommunstyrelsen årligen fastställa en 
kommunövergripande plan för intern kontroll som gäller för samtliga 
nämnder/styrelse. Den kommunövergripande planen ska fastställas senast i 
september månad året före den träder i kraft.  

Ett arbete pågår med att ta fram en förändrad process för arbetet med intern 
kontroll i kommunkoncernen som är anpassad till kommunens styrmodell. Med 
anledning av detta föreslås att en kommunövergripande intern kontrollplan inte 
antas för 2023. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 84, 2022-08-30 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-25 

Beslut om kommunövergripande anvisningar för intern kontroll, KS § 9, 2017-02-28 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 115 Dnr 2022-00277  

 

Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för år 2021 för VoB 
Kronoberg 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta för Alvesta kommuns del 
att:  

1. godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2021 

2. bevilja ledamöterna i direktionen för förbundet ansvarsfrihet för år 2021 

Jäv 
Sebastian Olsson och Claudia Crowley Sörensson anmäler jäv. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2021. 

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

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Familjerådgivningen 
redovisar för verksamhetsåret 2021 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger 
stabilitet till VoB:s organisation som helhet. 

Verksamheten möter även upp till sina mätbara mål om väntetider.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 86, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 
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§ 116 Dnr 2022-00287  

 

Beslut om om- och tillbyggnad av Skatelövsskolan 

Beslut 
kommunstyrelsen beslutar att ge utbildningsnämnden, tillsammans med Allbohus 
och styrgruppen, i uppdrag att ta fram skarpa ritningar och kostnadsberäkningar om 
nybyggnation/tillbyggnation och ombyggnation av Skatelövskolan och förskolan 
Grimsgården samt dess utemiljö.     

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, §111, att godkänna 
viljeinriktningen i den långsiktiga lokalförsörjningsstrategin för förskolor och skolor i 
Alvesta kommun. I strategin har bland annat Grimslöv identifierats som ett av de 
objekten med störst behov att säkerställa arbetsmiljö och måluppfyllelsen i skola 
och förskola. 

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med verksamheterna och dess personal 
med rektor i spetsen under en längre tid sett över de framtida behoven som skolan 
och förskolan har. Sedan har även styrgruppen arbetat med frågan. Styrgruppen är 
sammansatt av presidierna från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden samt 
förvaltningschef, kommunchef och lokalstrateg. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens prognoser visar en stor ökning av elever i södra 
delen av Alvesta och detta har föranlett att utbildningsförvaltningen behöver, 
tillsammans med Allbohus, ta fram ritningar och kostnadskalkyler för att senare 
återkomma till Kommunfullmäktige för att få beslut om startbesked för byggnation.  

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar på ändring med att inte ta in anbud utan tar fram en 
kostnadsberäkning. 
Lars-Olof Franzén (AA) bifaller Per Ribackes (S) ändringsyrkande.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om de kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut med tillägg av han ändringsyrkande   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 87, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut 

Protokoll Kommunfullmäktige, 2020-10-20, § 111 

Ny förskola och ombyggd skola i Grimslöv, befintliga ritningar 
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Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 

Allbohus  

Styrgruppen  
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§ 117 Dnr 2022-00296 003 

 

Revidering av reglementet för nämnden för 
myndighetsutövning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av 
nämnden för myndighetsutövnings reglemente. 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter 
(prop. 2021/22:200) som innehåller förslag till reglering av tobaksfria 
nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Regeringen föreslår även ett smakförbud 
för e-vätskor. Syftet är bland annat att säkerställa ett högt skydd för barn och unga. 
Utifrån propositionen finns ett förslag om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
som antogs i riksdagen 2022-06-21. 

Under förutsättning att ny lag om tobaksfria nikotinprodukter antas, föreslår 
Nämnden för myndighetsutövning Kommunfullmäktige besluta revidera nämndens 
reglemente med tillägg under särskilda uppgifter 5 §: 

- ärenden enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

- ärenden enligt lag om sprängämnesprekursorer   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 88, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Delegationsbeslut från ordförande för nämnden för myndighetsutövning 

Beslut från nämnden för myndighetsutövning 

Förslag till revidering av reglemente för nämnden för myndighetsutövning 
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§ 118 Dnr 2022-00298 000 

 

Revidering taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak 
och receptfria läkemedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av 
taxa för utgifter för tillsyn av försäljning av tobak och receptfria läkemedel. 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter 
(prop.2021/22:200) som innehåller förslag till reglering av tobaksfria 
nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Regeringen föreslår även ett smakförbud 
för e-vätskor. Syftet är bland annat att säkerställa ett högt skydd för barn och unga. 
Utifrån propositionen finns ett förslag om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
som förväntas bli antagen i riksdagen 2022-06-21. 

Nämnden för myndighetsutövning föreslår kommunfullmäktige besluta revidera 
antagen taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak och receptfria läkemedel 
(KF 2019-12-17 § 189). Revidering kommer innebära att ny lagstiftning införlivas i 
befintlig taxa. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 89, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslut från nämnden för myndighetsutövning 

Taxa för tobak, läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 
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§ 119 Dnr 2022-00317 003 

 

Program för laddinfrastruktur  

Beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige besluta om 
program för laddinfrastruktur i Alvesta kommun.  

2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del att ge 
kommunchefen i uppdrag att ansöka om externa medel från Naturvårdsverkets 
stöd för publik laddning 2022. 

3. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del att ge 
kommunchefen i uppdrag att återkomma med kompletterande beslutsunderlag 
efter besked om eventuellt stöd från Naturvårdsverket.  

Reservation  
Claudia Crowley Sörensson (M), Jan-Erik Svensson (AA), Lars-Olof Franzén (AA), 
Thomas Johnsson (M), Ulf Gustavsson (SD), Jessica Johansson (KD) reserverar sig 
mot beslutet.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i Mål och budget för 2022 kommunstyrelsen ett särskilt 
uppdrag att ta fram en strategi för den samlade laddinfrastrukturen i kommunen 
och kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till program för 
laddinfrastruktur. I framtagandet av programmet har Alvesta Elnät AB, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomiavdelningen lämnat sakupplysningar. 
Vidare har juridisk konsultation skett.  

Syftet med ett laddinfrastrukturprogram är huvudsakligen att underlätta för en 
fortsatt elektrifiering av transportsektorn och en snabb utbyggnad i Alvesta 
kommun. Programmet kan sammanfattas i: 

• Placering och prioritering för utbyggnad under 2022-2027 

• Alvesta kommuns rådgivande roll vid näringslivets investeringar i laddinfrastruktur 

• Laddlösningar för boende i flerbostadshus 

• Enhetlig betallösning  

 

Det bedöms inte finnas några kommunalrättsliga hinder för kommunen eller ett 
kommunalt bolag att äga infrastruktur för laddning eller att sälja själva tjänsten 
laddning, men det är inte rättsligt prövat. Förutsättningen är som i all prissättning 
för kommunal verksamhet att självkostnadsprincipen följs om inte undantag finns. 
Det tycks enklast att kommunen/det kommunala bolaget upphandlar någon som 
driftar själva laddinfrastrukturen istället för att sälja laddning själv. Slutligen ligger 
en av de planerade stolparna på mark som kommunen inte äger, vilket kan påverka 
möjligheten att genomföra delinvesteringen. 
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Programmet ska vara ett användbart verktyg för Alvesta kommunkoncerns egen 
planering, men också som underlag i dialog med andra aktörer.  

För att genomföra programmet för laddinfrastruktur har kommunlednings-
förvaltningen identifierat möjligheten att söka statliga medel från Naturvårdsverket 
genom Klimatklivet 2022 och utlysningen av stöd för publik laddning 2022. 
Möjlighet finns att få stöd med 70% av den totala investeringen. Investeringen för 
de prioriterade platserna enligt programmet beräknas uppgå till 8,2 mkr innan stöd. 
Det tillkommer också kostnader som i skrivande stund inte är möjliga att uppskatta. 
Beslut avseende ekonomiska konsekvenser av investeringen behöver fattas separat 
när utfallet av ansökan är klart.    

Konsekvensanalys 

Miljö 

År 2027 bedöms det finnas 3 000 laddbara fordon i kommunen. Alvesta kommuns 
Energi och Klimatplan 2022-2030 anger att år 2030 är andel fossilfria bilar i 
geografiska Alvesta minst 40 %, det vill säga med nuvarande nivå 4500 fordon. EU 
rekommenderar ett publikt uttag per tio fordon. Det betyder att programmet är i 
linje med miljömålen.  

Socioekonomisk påverkan 

Med en god utbyggnad av publik laddinfrastruktur möjliggörs användning av 
elfordon även för boende i flerbostadshus.  

Ekonomi  

Kalkylerna för att genomföra laddinfrastrukturprogrammet bygger på estimat 
avseende såväl investeringsbelopp som ekonomiska drifteffekter. De största 
osäkerheterna avser inkomster och intäkter. Investeringen är tänkt att 
delfinansieras av investeringsbidrag från naturvårdsverket, som ännu inte har fattat 
beslut om fördelning av medel. Vidare bygger driftintäkterna på en uppskattning 
om nyttjandet av laddstolparna. Slutligen ligger en av de planerade stolparna på 
mark som kommunen inte äger, vilket kan påverka möjligheten att genomföra 
delinvesteringen. 

Yrkanden 
Claudia Crowley Sörensson (M), Jan-Erik Svensson (AA), Thomas Johnsson (M), Ulf 
Gustavsson (SD), Jessica Johansson (KD) yrkar avslag till punkt 2 och 3.  

Thomas Haraldsson (C), Sebastian (S), Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att han först kommer att fråga på 
punkt 1, sedan punkt 2 och 3 samlat. Ordföranden finner via acklamation att 
kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut på punkt 1. Ordföranden frågar sedan 
kommunstyrelsen om de kan bifalla punkt två och 3 och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut. 
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Votering begärd.     

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen att en JA-röst är ett bifall till punkt 2 och 
3 och att en NEJ-röst är ett avslag till punkt 2 och 3. Med 7 JA-röster mot 6 NEJ-
röster finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla punkt 2 och 
3.    

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 90, 2022-08-30 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-25 

Program för laddinfrastruktur i Alvesta kommun, 2022-08-26 

Beslutet skickas till 
Upphandlingsavdelningen  

Kommunchef  
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§ 120 Dnr 2022-00321 000 

 

Inriktningsbeslut om att utreda lokalisering av skatepark i 
Alvesta tätort 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta ge kultur- och fritidsnämnden tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att: 

1. utreda en möjlig lokalisering av en skatepark i Alvesta tätort och kostnadsberäkna 
projektet 

2. att bilda en arbetsgrupp där det ingår lokala ungdomsrepresentanter 

3. återkomma med underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 

Sammanfattning 
I flera sammanhang har önskemål inkommit från barn och ungdomar om en ny 
skatepark i Alvesta tätort. Befintlig skatepark på Hagaskolan bedöms inte längre 
vara ändamålsenlig.  

Projektet bedöms kunna påverka ungas möjlighet att vara med och utforma det 
offentliga rummet genom att tidigt bli delaktiga. Rätt placerat kan projektet bidra 
till ökad integration och binda samman östra och västra delen av Alvesta tätort. En 
tillgänglig och bra närmiljö ger förutsättningar för att fler barn och ungdomar rör på 
sig vilket i sig är långsiktigt hälsofrämjande.    

Yrkanden 
Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar om tillägg att man ska inrikta placeringen på 
östra sidan av Alvesta tätort.  

Jan-Erik Svensson (AA) och Frida Christensen (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar om tillägg att det ska beslutas om finansiering för en 
skatepark.    

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och två förslag till tillägg. 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit förslag till 
beslut. Ordföranden ställer sedan fråga på respektive tilläggsyrkande och finner att 
via acklamation att kommunstyrelsen beslutat sig för att avslå dem båda. 

Votering begärd på Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkande.   

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en JA-röst är en röst på att avslå 
tilläggsyrkandet, och att en NEJ-röst är en röst för att bifalla tilläggsyrkandet. Med 
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10 JA-röster mot 3 NEJ-röster så beslutar kommunstyrelsen att avslå 
tilläggsyrkandet.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet beslut § 91, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 121 Dnr 2022-00302 000 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för år 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
sammanträdesplan för år 2023.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2023. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2022, mål och budget 2024 med plan 2025-2027 samt 
delårsrapport per augusti 2023. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

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

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 92, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till sammanträdesplan för år 2023, 2022-08-20   
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§ 122 Dnr 2022-00301 000 

 

Revidering av arvodesregler för förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat förslag till 
regler för ersättning till förtroendevalda med ändring om att även höja 2:e vice 
ordförandes arvode i Allbohus styrelse till 10%. Revideringen gäller från och med 
2023-01-01.   

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod så träffas gruppledarna för att diskutera och utvärdera 
hur arvodesreglerna för de förtroendevalda ser ut och har fungerat under den 
gångna mandatperioden. Tillsammans med kommunledningsförvaltningen ser man 
över både formalia och ersättningsnivåer. Vid gruppledarträffen den 30 juni så 
fastställde gruppledarna ett antal punkter av förtydliganden/förändringar i regler 
för ersättning till förtroendevalda (arvodesregler). 

De tillägg som föreslås är gulmarkerade i utkastet och kan sammanfattas enligt 
följande:  

* Införa närvarorätt samt ersättning för 1 ej tjänstgörande ersättare per politiskt 
parti representerade i kommunfullmäktige. Partierna utser själva vem personen är 
inför varje sammanträde. Ersättningsreglerna ska vara samma som för ej 
tjänstgörande ersättare i styrelse/nämnder. 

* 20% i fast arvode för ordförande i nämnden för myndighetsutövning, samt 5% i 
fast arvode till vice ordförande. 

* 20% i fast arvode till ordförande i styrelsen för Allbohus Fastighets AB samt 10% i 
fast arvode till 1:e samt 2:e vice ordförande. 

* Krav på anmälan av inkomst för samtliga förtroendevalda senast sista juni varje år, 
annars så upphör rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst till dess att 
uppgifter inkommit. 

Ordförandeträffar ingår inte i det fasta arvodet, utan att rätten till ersättning 
föreligger enligt 5 §, 7–10 §§ och 16–23 §§. Sammankallande till ordförandeträffar 
kan endast vara någon ur kommunstyrelsens presidium. 

Yrkanden 
Redaktionellt näst sista sidan upphandlingsutskottet står två gånger. 

Frida Christensen (S) yrkar på att det ska vara samma princip för samtliga 
ordförandeposter, 25% av ordförandens arvode till oppositionens ordförandepost, 
och att man därav höjer 2:e vice ordförandes arvode till 10%. 
 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på att grundarvodet ändras till 90% av 
riksdagsmannaarvodet, att det ej blir en ökning i Arvode för ordförandeposterna på 
Allbohus, samt inga timarvoden utgår till ordförandeträffar. 
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Frida Christensen (S) yrkar avslag på Lars-Olof Franzens (AA) yrkande.   

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt två 
ändringsyrkanden att ta ställning till.  Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de 
kan besluta i enlighet med utskickat förslag till beslut och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen har godkänt förslag till beslut. Ordföranden ställer sedan 
proposition på respektive ändringsyrkande från Frida Christensen (S) samt Lars-Olof 
Franzén (AA) och finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla Frida 
Christensens ändringsyrkande och avslår Lars-Olof Franzéns ändringsyrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till regler för ersättning till förtroendevalda, 2022-08-18 
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§ 123 Dnr 2022-00313 028 

 

Höjning av friskvårdsbidrag Alvesta kommunkoncern 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att höja friskvårdsbidraget i Alvesta kommunkoncern 
med 500 kr per person from 2023-01-01. From 2023-01-01 blir friskvårdsbidraget 
2000 kr per person och år. Totalkostnaden inarbetas i kommunstyrelsens 
internbudget för 2023. 

Sammanfattning 
Friskvårdsbidraget i Alvesta kommunkoncern har varit 1500 kronor sedan 2018 då 
senaste höjningen gjordes från 1000 kr till 1500 kr. 

I dagsläget är det ungefär hälften av alla anställda som tar ut hela eller delar av 
bidraget.  

Företaget som Alvesta kommun anlitar (Epassi) för att hantera friskvårdsbidraget 
menar att när man höjer storleken på bidraget så har det visat sig i andra 
kommuner att fler kommer att använda sitt friskvårdsbidrag. Detta visade sig också 
stämma när vi tittade på våra egna tidigare siffror.  

 

Årtal Antal medarbetare som tagit ut 
friskvårdsbidraget 

2017 562 

2018 750 

2019 811 

2020 824 

2021 1152 

 

Kostnaden för höjningen: 2000 medarbetare X 500 kr = 1 000 000 kr om alla 
medarbetare tar ut fullt bidrag.   

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och för att främja 
friskvårdsaktiviteter föreslår personalutskottet att man höjer friskvårdsbidraget från 
1500 kr till 2000 kr from 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 35, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     

Beslutet skickas till 
HR-chef 
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Ekonomichef 
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§ 124 Dnr 2022-00231 027 

 

Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och 
spelmissbruk i Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk, 

2. att policyn ska gälla vid alla förvaltningar och kommunägda bolag i Alvesta 
kommunkoncern, 

3. att tidigare beslutade rutin inom området upphävs 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för att förebygga och 
hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk i Alvesta kommunkoncern. 
Personalutskottet återremitterade 2022-05-17 § 22 förslaget för komplettering. Ett 
nytt förslag har tagits fram av HR-avdelningen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2008 om ett alkohol- och drogpolitiskt handlings-
program (KF 2008:7/08). Det är ett övergripande program som har sin 
utgångspunkt ur ett medborgarperspektiv. Ett arbete med ett nytt folkhälsoinriktat 
lokalt program, baserat på regeringens ANDTS-strategi och det pågående arbete 
med en regional ANDTS-plan, ska påbörjas under 2022. ANDTS står för alkohol, 
narkotika, tobak, nikotin och spel. 

Alvesta kommun har idag ingen övergripande policy eller riktlinje gällande alkohol-, 
drog eller spelmissbruk som rör anställda. Det finns endast en rutin beslutat av 
dåvarande kommunchefen 2008-10-09. Rutinen saknar också hantering av 
spelmissbruk. 

Spelmissbruk klassades redan 2013 som likställt med alkoholberoende av American 
Psychological Association. Sveriges riksdag beslutade 2018 att införa begreppet 
spelmissbruk i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen och idag jämställs 
spelberoende med alkoholberoende. Socialstyrelsen har gett ut flera dokument om 
lämpliga behandlingsmetoder för att komma till rätta med problematiken. 

Med förslaget till ny policy täcker vi nu också in begreppen spelmissbruk och 
spelberoende. Kommunchefen kommer även besluta om en rutin för chefer i 
koncernen som ger vägledning för hantering av missbruk och beroenden som är 
kopplat till förhållandet arbetsgivare-arbetstagare. 

Samråd i detta ärende har skett med ansvarig handläggare för kommunens blivande 
ANDTS-program. 

Samverkan har skett med berörda fackliga organisationer i den kommun-
övergripande samverkansgruppen (KSG). 
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Ärendet bedöms inte behöva en konsekvensanalys.   

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 30, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2022-07-26 

Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk i Alvesta 
kommun, 2022-06-29 
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§ 125 Dnr 2022-00330 000 

 

Information om ny lokal för Hjälpmedelstvätt vid Högåsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Förvaltningschef Anneli Loberg och Mikael Magnusson presenterar hur arbetet runt 
lokal för hjälpmedelstvätt har sett ut över tid och hur verksamheten har arbetat 
med projektet.  
Behovsanalys har gjort tillsammans med tekniker, verksamheten och Region 
Kronoberg.  Vidare ser man över förvaringsytorna tillsammans med Värends 
räddningstjänst. 
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§ 126 Dnr 2022-00034 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per juli månad 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av sjukfrånvarostatistik per 
juli månad 2022.            

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

Per juli 2022 ser vi att sjukfrånvaron i procent på hela Alvesta kommun fortsätter 
att öka och ligger nu högre än för ett år sedan.  Juli 2021 var sjukfrånvaron 6,67 % 
och per juli 2022 ligger den på 7,38 %.  

Statistiken på sjukfrånvaro månad för månad har från januari -22 minskat från 11,78 
% till 4,05 i juli -22 vilket troligen beror på att covid-19 smittan har varit på 
tillbakagång.  

Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar 
har under pandemin stadigt minskat p g a många korta sjukskrivningar. Under våren 
har siffran ökat vilket kan tyda på minskat antal korta sjukskrivningar.  

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har tidigare minskat på totalen i kommunen men har under senaste 
månaderna ökat igen och ligger nu på 534 medarbetare. 

Antal medarbetare som 2022-08-22 har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 4 st 
och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 17 st.     

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 33, 2022-08-30 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per juli månad 2022 

Sjukfrånvarostatistik för kommunledningsförvaltningen per juli månad 2022 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen                 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
35(37) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-13 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 127 Dnr 2022-00027  

 

Redovisning av fattade delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.     

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen får en nämnd delegera sin beslutanderätt. Delegerad 
beslutanderätt innebär att nämnden överlåter beslutanderätten i vissa ärenden till 
en delegat. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och besluten har samma 
rättsverkan som nämndens egna beslut. Beslut som fattas på delegation ska 
redovisas till nämnden. Under rubriken Bilagor nedan redovisas en lista över de 
delegationsbeslut som vid detta möte har delgetts till kommunstyrelsen.     

Beslutsunderlag 
Se kallelsen för bilagda delegationsbeslut     
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§ 128 Dnr 2022-00072 000 

 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.     

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan 
verksamhet som bedrivs i kommunens företag. 

För att kommunstyrelsen ska hållas informerade om vad som sker både inom den 
egna nämnden som i hela kommunkoncernen delges kommunstyrelsen 
meddelanden innehållande information om vad som är på gång i kommunen. Det 
kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden eller protokoll från andra 
myndigheter som delges till kommunstyrelsen i detta ärende     

Beslutsunderlag 
Se kallelsen för bilagda meddelanden     
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§ 129 Dnr 2022-00011 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de har några övriga ärenden. Inga övriga 
ärenden anmäldes till dagens sammanträde.    

 



  Närvaro- och voteringslista 

Kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2022 

 § 119 laddinfrastruktur § 120 lokalisering 
skatepark 

  

JA=Bifall punkt 2-3 
NEJ=avslag punkt 2-3 

Claudias tilläggsyrkande 
JA= avslå 
NEJ-bifall 

  

Ledamöter Parti Närvaro Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej 

1. Per Ribacke S X   X   X         

2. Thomas Haraldsson C X   X   X         

3. Thomas Johnsson M X     X   X       

4. Frida Christensen S X   X   X         

5. Ros-Marie Larsson S  Sebastian Olsson X X   X         

6. Lars-Olof Petersson S X   X   X         

7. Mikael Lindberg C X   X   X         

8. Hans Svensson V X   X   X         

9. Claudia Crowley Sörensson M X     X   X       

10. Ulf Larsson L  Jessica Johansson X   X   X       

11. Fredrik Jonsson -  Ulf Gustavsson X   X   X       

12. Jan-Erik Svensson AA X     X   X       

13. Lars-Olof Franzén AA X     X   X       

RESULTAT  10  3 7  6 7  6       

Närvaro för ej tjänstgörande ersättare             
 

   

1. Edina Maslac  S            
 

   

2. Sebastian Ohlsson S            
 

   

3. Lavinia Strömberg S            
 

   

4.  Torbjörn Svensson S          
 

     

5. Cristina Haraldsson C          
 

     



  Närvaro- och voteringslista 

6. David Johansson C          
 

     

7. Anita Thörn von Rosen MP X         
 

     

8. Tomas Öhling M X               

9. Matz Athley M          
 

     

10. Jessica Johansson KD          
 

     

11. Juan-Carlos Moreno AA          
 

     

12. Annette Lindström -          
 

     

13. Ulf Gustafsson SD          
 

     

ANTAL  2         
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