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§ 26 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunfullmäktige inleder sammanträdet med 38 ledamöter och 8 tjänstgörande 
ersättare. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande 
antecknas på sida 3 i protokollet.                 
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§ 27 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 Ulf 
Larsson (L) som justerare av protokollet. 

Justeringen äger rum senast måndagen den 9 maj 2022 klockan 10:00. Justeringen 
sker digitalt via Ciceron assistent och protokollet publiceras för 
genomläsning/justering fredagen den 6 maj. 
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§ 28 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).     
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§ 29 Dnr 2022-00118  

 

Information från kommunfullmäktiges ordförande 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om pågående/aktuella ärenden i 
kommunen. Kommunfullmäktige informeras bland annat om: 

• Digitalt seminarium ”tryggt valår” 
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§ 30 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. 

På dagens sammanträde fanns ingen fråga till allmänhetens frågestund. 
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§ 31 Dnr 2022-00119  

 

Aktuellt från revisorerna 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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 informerar kommunrevisorernas ordförande Fredrik 
Reinholdsson om revisionsrapporten gällande investeringsplanering för Alvesta 
kommun. 
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§ 32 Dnr 2022-00176 000 

 

Information från räddningstjänsten om nya 
handlingsprogrammet 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning 
Roger Pettersson från Värends Räddningstjänst informerar kommunfullmäktige om 
det nya handlingsprogrammet. 
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§ 33 Dnr 2022-00185  

 

Enkel fråga från Björn Tisjö (-) ställd till kommunfullmäktiges 
ordförande Hagart Valtersson gällande yttrande vid inlämning 
av motion 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Sammanfattning 
 Björn Tisjö (-) väljer att vid dagens sammanträde inte ställa frågan. 
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§ 34 Dnr 2022-00175  

 

Enkel fråga från Lars-Olof Franzén (AA) till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande David Johansson (C) 
rörande parkeringsavgift för laddplats 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Sammanfattning 
Lars-Olof Franzén (AA) har ställt en enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande David Johansson (C) rörande parkeringsavgift för laddplats.    
David Johansson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande svarar på frågan.   
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§ 35 Dnr 2022-00103 042 

 

Årsredovisning per år 2021 för Alvesta kommun 

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna årsredovisning 2021 för Alvesta kommun. 

2. kvarvarande återställningskrav från 2019 på 1,3 mnkr är i och med årets resultat 
återställt 

3. besluta avsätta 5 miljoner kronor av 2021 års resultat till en 
socialinvesteringsfond. Medlen får användas först när ett regelverk är beslutat. 

Sammanfattning 
I enlighet med lagen om kommunal redovisning upprättar kommunstyrelsen en 
årsredovisning för Alvesta kommun. I årsredovisningen finns bland annat en samlad 
bedömning av huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås samt en 
bedömning av huruvida balanskravet uppnås. Efter att kommunstyrelsen har 
fastställt årsredovisningen ska den granskas av de förtroendevalda revisorerna. 
Revisorerna kommer därefter att bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som kommunfullmäktige har fastställt.  

Kommunens bokslut för år 2021 visar ett resultat på 110,8 mnkr, vilket är 92,2 mnkr 
bättre än budget. Nämndernas utfall är 21 mnkr lägre än budget. De största 
budgetavvikelserna finns inom samhällsbyggnadsnämnden som redovisar ett 
överskott på 14,8 mnkr och nämnden för arbete och lärande som har ett 
underskott på 7,9 mnkr. Förutom nämndernas överskott består resultatet av ett 
stort överskott avseende den gemensamma finansieringen på 71,2 mnkr. I beloppet 
ingår ett högre utfall av skatteintäkterna samt av realiserade och orealiserade 
vinster på placerade pensionsmedel.   

Det är mycket viktigt att nämnderna har en budget i balans och att kommunen inte 
ska vara beroende av ett bra ”centralt” resultat som kompenserar, till exempel 
gemensam finansiering. Det är positivt att de nämnder som tidigare har haft 
underskott har en positiv budgetavvikelse i år samt de nämnder som har haft 
underskott har en lägre negativ avvikelse i år jämfört med 2020.  

Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det vill säga årets 
intäkter ska överstiga dess kostnader. Detta är ett lägre krav än god ekonomisk 
hushållning. I balanskravsresultatet justeras för bland annat samtliga 
realisationsvinster samt orealiserade vinster och förluster på placerade 
pensionsmedel. I och med det positiva balanskravsresultatet om 52,8 mnkr så har 
kommunen återställt det återställningskrav om 1,3 mnkr som var kvar från 2019 
och som måste återställas senast 2022. Ett negativt balanskravsresultat ska 
återställas inom tre år, vilket nu är gjort efter två år.  
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Årets nettoinvesteringar uppgick till 72,8 mnkr. Självfinansieringsgraden har 
förbättrats mycket jämfört med 2020. Från 54 % till 146 % för 2021. Det beror på 
att kommunen inte tagit upp några nya lån under året utan finansierat 
investeringarna med den egna likviditeten. Det är viktigt att resultatet över tid är 
starkt för att finansiera framtida investeringar. 

I årsredovisningen har, efter att Kommunstyrelsen godkänt redovisningen, några 
redovisningstekniska justeringar behövts göras. Ändringarna påverkar inte resultat 
eller analys av vare sig kommunen eller koncernen.  Ändringarna som gjorts är 
gulmarkerade i dokumentet och finns i balansräkningen och i not 10 och 19 samt i 
tabellen 5 år i sammandrag. 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning är delvis 
uppfyllt för 2021. Såväl finansiellt mål som verksamhetsmål är uppfyllda eller delvis 
uppfyllda. Den största utmaningen framöver kvarstår, det vill säga att stärka den 
ekonomiska ställningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar utveckling inom 
samtliga målområden. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C), Thomas Johnsson (M), Lars-Olof Petersson 
(S), Lavinia Strömberg (S), Christer Brincner (KD), Anita Thörn von Rosen (MP), Nina 
Rydström (C) och Yvonne Erlandsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 49, 2022-04-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 33, 2022-03-29 

Årsredovisning 2021 för Alvesta kommun 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Kommunchef 

Revisionen 
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§ 36 Dnr 2022-00173 000 

 

Revisionsberättelse för år 2021 för Alvesta kommun och fråga 
om ansvarsfrihet för nämnder och kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte rikta anmärkning mot nämnden för arbete och 
lärande. 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen.   

Jäv 
Det antecknas till protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige, som varit 
ledamöter och ersättare i granskade nämnder och styrelsen inte deltar i 
behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande honom 
eller henne. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har i sin revisionsberättelse för år 2021 redogjort för de 
granskningar och det arbete som revisorerna har genomfört under år 2021. Utifrån 
resultatet från genomförda granskningar lämnar kommunrevisionen följande 
bedömningar: 

Nämnden har under år 2021 inte uppnått en budget i balans, nämnden uppvisar en 
negativ avvikelse mot budgeterade anslag om cirka -7,9 mnkr. I mars 2021 
lämnades en första prognos på -20,1 mnkr mot budget, vilket innebar en tidig 
indikation på en budget i obalans. Nämnden har tidigare redovisat underskott för 
både år 2019 med -22,4 mnkr samt år 2020 med -16,3 mnkr. Sammantaget har 
nämnden under flera år uppvisat en negativ avvikelse mot budget utan att 
tillräckliga åtgärder har vidtagits. 

I samband med att nämnden för arbete och lärandes anmälan om 
budgetöverskridande behandlades, beslutade kommunstyrelsen (KS § 85, daterad 
den 8 juni 2021) att uppdra åt nämnden för arbete och lärande att utreda 
möjligheten att genomföra ett 10-punktsprogram med åtgärder samt vilken 
ekonomisk effekt varje enskild åtgärd skulle ge vid genomförande. 

Den 1 juli 2021 beslutade nämnden för arbete och lärandes ordförande per 
delegation om att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra utredning om 
möjligheten att genomföra 10- punktsprogram med åtgärder samt redogöra för 
vilken ekonomisk effekt varje punkt skulle generera vid genomförande. Nämnden 
behandlade åtta av tio punkter vid sammanträdet den 29 september 2021. 

Vidare beslutade Kommunstyrelsen (KS § 160, daterad den 9 november 2021) om 
extra tilldelning av budgetmedel för år 2021 till nämnden för arbete och lärande om 
19,7 mnkr som finansieras från övriga strategiska kontot samt att föreslå 
kornmunfullrnäktige att besluta om extra tilldelning av budgetmedel 2021. 
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Kommunfullmäktige beslutade (KF  § 125, daterad den 14 december 2021) att 
godkänna förslaget. 
 

Utifrån ovan beskrivning bedömde revisionen att tillräckliga åtgärder inte har 
vidtagits för att komma i balans. I mars 2021 redovisar nämnden ett prognostiserat 
underskott om -20,1 mnkr, de beslutade åtgärdena som redovisas har en effekt om 
4,5 mnkr per december 2021. 
Sammantaget bedömer revisionen att likt deras revisionsberättelser för 2019 och 
2020, att de är starkt kritiska till den bristande budgetföljsamhet som nämnden för 
arbete och lärande uppvisat. Vidare konstaterar revisionen att de åtgärder som 
vidtagits inte kan anses vara i tillräcklig omfattning. 
 
Revisionen bedömer att kommunstyrelsen och övriga nämnder har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisionen bedömer att nämnden för arbete och lärandes interna kontroll inte varit 
tillräcklig, och att nämnden har brustit i att redovisa en åtgärdsplan i tillräcklig 
omfattning för att nå en budget i balans. 

Revisionen riktar en anmärkning mot nämnden för arbete och lärande för bristande 
styrning och intern kontroll av ekonomi och verksamhet. 

Revisionen tillstyrker trots anmärkningen att samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet, samt de enskilda ledamöterna i dessa 
organ. 

Yrkanden 
Jan-Erik Svensson (AA) yrkar på att kommunfullmäktige ska rikta anmärkning mot 
nämnden för arbete och lärande och bevilja ansvarsfrihet för samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen. 

Björn Tisjö (-) yrkar på att kommunfullmäktige ska rikta anmärkning mot nämnden 
och yrkar på icke ansvarsfrihet för nämnden för arbete och lärande. 

Per Ribacke (S) yrkar avslag på Björn Tisjös (-) yrkande om icke ansvarsfrihet samt 
avslag på Jan-Erik Svenssons (AA) och Björn Tisjös (-) yrkande om en anmärkning 
mot nämnden för arbete och lärande. Vidare yrkar Per Ribacke (S) på ansvarsfrihet 
till nämnder och kommunstyrelsen.    

Beslutsgång 
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om att han kommer att ställa 
proposition först på frågan om kommunfullmäktige ska rikta en anmärkning mot 
nämnden för arbete, sedan på frågan om ansvarsfrihet. 

Frågan om att rikta anmärkning 
Ordföranden finner att det finns två yrkanden om att rikta en anmärkning mot 
nämnden för arbete och lärande; från Jan-Erik Svensson (AA) och Björn Tisjö (-), 
samt ett avslagsyrkande på deras yrkande från Per Ribacke (S). ordföranden frågar 
kommunfullmäktige om det är fullmäktiges mening att rikta anmärkning mot 
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nämnden för arbete och lärande och finner via acklamation att kommunfullmäktige 
beslutat att inte rikta en anmärkning. 

Votering begärd.  

Frågan om ansvarsfrihet 
Ordföranden finner att det finns två yrkanden på frågan om ansvarsfrihet; Björn 
Tisjös (-) yrkande om att inte bevilja ansvarsfrihet för nämnden för arbete och 
lärande, samt Jan-Erik Svenssons (AA) och Per Ribackes (S) yrkande om att bevilja 
ansvarsfrihet till samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Ordföranden ställer 
proposition på båda förslagen och finner via acklamation att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med Jan-Erik Svenssons (AA) och Per Ribackes (S) yrkande om att 
ge samtliga nämnder och kommunstyrelsen ansvarsfrihet. 

Votering begärd.   

Votering om att rikta anmärkning 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en JA-röst är en röst på Jan-Erik 
Svenssons (AA) och Björn Tisjös (-) yrkande om att rikta en anmärkning mot 
nämnden för arbete och lärande, och att en NEJ-röst är en röst på att inte rikta 
någon anmärkning. 

Efter genomförd votering finner ordföranden att med 20 JA-röster och 22 NEJ-
röster att kommunfullmäktige beslutat att inte rikta någon anmärkning mot 
nämnden för arbete och lärande.  

 
Votering om frågan om ansvarsfrihet 

Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en JA-röst är en röst på att 
bevilja samtliga nämnder och kommunstyrelsen ansvarsfrihet, och en NEJ-röst är en 
röst på att inte bevilja ansvarsfrihet för nämnden för arbete och lärande. 

Efter genomförd votering finner ordföranden att med 26 JA-röster och 16 NEJ-
röster att kommunfullmäktige beslutat att bevilja samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen ansvarsfrihet.    

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium, 2022-04-29 

Förklaring från nämnden för arbete och lärande, 2022-04-28 

Beslut från nämnden för arbete och lärande § 45, 2022-04-28 

Begäran om förklaring med anledning av kommunrevisionens anmärkning på 
nämnden för arbete och lärande, 2022-04-20 

Revisionsberättelse för år 2021 för Alvesta kommun 

Granskning av årsredovisning för Alvesta kommun för år 2021 

Granskning av god ekonomisk hushållning för Alvesta kommun för år 2021     
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Beslutet skickas till 
Revisionen 

Ekonomichef 

Kommunchef 
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§ 37 Dnr 2022-00062 000 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av obesvarade motioner. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom tolv månader ska det anmälas till 
kommunfullmäktige, och vad som kommit fram vid beredningen av motionen inom 
samma tid. 

Vid en uppföljning av obesvarade motioner den 18 mars 2022 noterades det att det 
vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt sexton obesvarade motioner. sex av 
dessa sexton motioner har ännu inte godkänts av fullmäktige.  tio av motionerna 
har redan beretts/håller på att beredas av nämnderna/utskotten och är påväg upp i 
beredningskedjan för beslut. En av de motionerna är återremitterat till 
samhällsbyggnadsnämnden av kommunfullmäktige för utredning. 

två av dessa sexton motioner överskrider, eller bedöms kommer överskrida, 
beredningsfristen på tolv månader. 

Beslutsunderlag 
kommunstyrelsens beslut § 60, 2022-04-12 

Arbetsutskottets beslut § 41, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga- redovisning av obesvarade motioner, 2022-03-18 
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§ 38 Dnr 2022-00106 003 

 

Riktlinjer för styrdokument 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för styrdokument och upphäver 
policy för styrdokument. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunchefen att vid behov göra redaktionella 
ändringar för att anpassa befintliga styrdokument till riktlinjer för styrdokument. 

Riktlinjerna för styrdokument gäller till och med maj 2026. Kommunstyrelsen har 
rätt att göra revideringar i riktlinjerna under giltighetstiden.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15, §50 om policy för kommunala 
styrdokument. Som en del i arbetet med att implementera kommunkoncernens 
styrmodell, beslutad 2020-06-15, KF §49, har ett parallellt arbete pågått med att se 
över kommunens styrdokument kopplat till både styrmodell och policy för 
styrdokument. Behov finns att se över nuvarande policy för kommunala 
styrdokument så att strukturen för styrdokument anpassas till styrmodellen och 
förtydligas.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för styrdokument 
som förklarar begrepp, beslutsstruktur och utformning av styrdokument. Förslaget 
innebär bland annat en delvis förändrad struktur avseende de olika typerna av 
styrdokument som används samt en tydligare koppling till styrmodellen och 
kommunens vision. 

 Förslaget innehåller vidare de ska-krav som gäller för styrdokument. En likartad 
utformning av de styrande dokumenten underlättar både för dem som ska ta fram 
förslag på dokument och för dem som ska förstå och använda dem i 
verksamheterna. Ska-kraven omfattar bland annat att varje styrdokument som 
beslutas politiskt ska klassificeras som någon av de fyra typer som beskrivs i 
riktlinjerna. Typen av dokument anger vilken förväntan som finns på dokumentet. 
Ett styrdokument föreslås vidare att vara giltigt i högst fyra år, om inga särskilda skäl 
finns för undantag. Detta syftar till att säkerställa att styrdokument som inte längre 
är aktuella eller är i behov av revidering lever kvar.      

Beslutsunderlag 
kommunstyrelsens beslut § 59, 2022-04-12 

Arbetsutskottets beslut § 40, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad 2022-03-28 

Förslag till riktlinjer för styrdokument, daterad 2022-03-28 

Policy för styrdokument, 2020-06-15 
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Beslutet skickas till 
Kommunchef 

Kanslichef 

Nämnder och bolag 
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§ 39 Dnr 2022-00063 000 

 

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

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

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

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

Under år 2021 har kommunfullmäktige hittills fattat cirka 8 beslut av 
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 6 av dessa 8 beslut 
som har delvis verkställts, men att arbete pågår på samtliga.  

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i 
tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har 
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar 
att 2 av 8 ej verkställda beslut från år 2017-2020 har verkställts/pågående 
verkställande.  

Totalt sett har fullmäktige 14 beslut mellan åren 2017-2021 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 14 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de 
kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat 
arbetar med. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 61, 2022-04-12 

Arbetsutskottets beslut § 42, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 1, 2022-03-18 
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§ 40 Dnr 2022-00188  

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 
2022-03-31 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen, SoL, samt enligt 28 f § och 28 h § 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska omsorgsnämnden 
kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till kommunens revisorer 
samt till kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

omsorgsnämnden har till detta möte redovisat ej verkställda beslut per mars månad 
2022. 

Beslutsunderlag 
Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per mars månad 2022     
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§ 41 Dnr 2021-00297 040 

 

Svar på motion (-) om att redovisa kostnader för kommunala 
verksamheter som styrs av lagkrav 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att redovisa kostnader för 
kommunala verksamheter som styrs av lagkrav. 

Sammanfattning 
Motion att redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav 
har inkommit från Anette Lindström (-); Att särskilja kostnader för verksamhet som 
Alvesta kommun enligt lag är skyldig att bedriva utefter lagparagraf. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 (Dnr 2021-00297) att motionen får ställas 
och gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex 
månader. 

Alvesta kommun redovisar sina kostnader per verksamhetsform. Delar av detta är 
styrt av lagar hur det ska redovisas. Varje år redovisas detta till Statistiska 
Centralbyrån (SCB) på ett särskilt sätt som görs lika för alla kommuner i Sverige. 
Detta för att det ska vara möjligt att jämföra kostnader för samma verksamhet 
mellan kommuner. Verksamhetsformerna ger en spegling av lagstyrd verksamhet 
som till exempel skolformer.  

Att ta fram och särskilja kostnader utifrån lagparagrafer skulle innebära ytterligare 
en dimension i redovisningen som skulle vara tvingande i all bokföring. Då skulle till 
exempel all personal som hanterar fakturor behöva ha kunskap om vilken 
lagparagraf respektive faktura faller under, vilket i vissa fall skulle kunna vara flera 
olika för en faktura.  Kostnader följs idag på verksamhet, aktivitet, ansvar och 
projekt (ibland ytterligare parametrar). Att göra en uppföljning av kostnader och 
intäkter baserat på lagparagraf är inte möjligt i den kommunala ekonomistyrningen 
så som den är definierad i lagar och regler.  

Lagstadgad verksamhet omger sig också med stödfunktioner och att dra en rimlig 
gräns mellan vad som tillhör en viss lagparagraf eller inte av dessa kostnader är inte 
görbart. Att sortera ut vad som går mot respektive paragraf i lagen blir subjektiva 
bedömningar för vad som ska ingå och bilden skulle inte ge någon sanning över vad 
som är lagstadgade kostnader. 

Förslaget är att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 62, 2022-04-12 

Arbetsutskottets beslut § 43, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-21 
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Motion (-) om att redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av 
lagkrav 

Beslutet skickas till 
Motionären 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
29(40) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 42 Dnr 2022-00172  

 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader. 

Sammanfattning 
Jan-Erik Svensson (AA) har lämnat in en gruppmotion från Alvesta Alternativet om 
ändrade regler för biståndsbedömning av särskilt boende. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2022-04-24 

Beslutet skickas till 
kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr 2022-00193 611 

 

Anmälan av motion (AA) angående planering för ny förskola 
och F-6 skola på östra Alvesta 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader. 

Sammanfattning 
Jan-Erik Svensson har lämnat in en gruppmotion från Alvesta Alternativet angående 
planering för ny förskola och F-6 skola på östra Alvesta. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2022-04-24 

Beslutet skickas till 
kommunstyrelsen 
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§ 44 Dnr 2022-00211 000 

 

Anmälan av motion (MP) om att motverka ofrivillig ensamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader. 

Sammanfattning 
Anita Thörn von Rosen (MP) har lämnat in en motion om att motverka ofrivillig 
ensamhet. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2022-04-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 45 Dnr 2022-00212 800 

 

Anmälan av motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader. 

Sammanfattning 
Anita Thörn von Rosen (MP) har lämnat in en motion om att inrätta en fritidsbank. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2022-04-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 46 Dnr 2022-00213 000 

 

Anmälan av motion (MP) om framtagande av en 
koldioxidbudget 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader. 

Sammanfattning 
Anita Thörn von Rosen (MP) har lämnat in en motion om framtagande av en 
koldioxidbudget. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2022-04-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 47 Dnr 2022-00177 113 

 

Val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Jessica Johansson (KD) som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
efter att Sten-Åke Carlsson entledigades från samtliga sina uppdrag den 22 mars så 
har platsen som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden varit vakant. 

Kommunfullmäktige har i uppgift att välja en ny ledamot i hans ställe. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Jessica Johansson 

Gruppledare KD 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 48 Dnr 2022-00178 113 

 

Val av ersättare till Alvesta Energi och Alvesta Elnät 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Christina Franzén (S) som ersättare till Alvesta 
Energi och Alvesta Elnät. 

Sammanfattning 
efter att Fatlind Zullufi (S) entledigades från samtliga sina uppdrag den 22 mars så 
har platsen som ersättare till Alvesta Energi och Alvesta Elnät varit vakant. 

Kommunfullmäktige har i uppgift att välja en ny ersättare i hans ställe. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Alvesta Energi 

Christina Franzén 

Gruppledare Socialdemokraterna 
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§ 49 Dnr 2022-00179 113 

 

Val av ersättare till nämnden för myndighetsutövning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Bengt Carlsson (KD) som ersättare till 
nämnden för myndighetsutövning. 

Sammanfattning 
efter att Sten-Åke Carlsson entledigades från samtliga sina uppdrag den 22 mars så 
har platsen som ersättare till nämnden för myndighetsutövning varit vakant. 

Kommunfullmäktige har i uppgift att välja en ny ersättare i hans ställe. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Bengt Carlsson 

Gruppledare Kristdemokraterna 

Nämnden för myndighetsutövning 
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§ 50 Dnr 2022-00180 113 

 

Val av ersättare till Skatelövs byggnadsförening 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Erik Haraldsson (KD) som ersättare till 
Skatelövs byggnadsförening. 

Sammanfattning 
Efter att Sten-Åke Carlsson entledigades från samtliga sina uppdrag den 22 mars så 
har platsen som ersättare till Skatelövs byggnadsförening varit vakant. 

Kommunfullmäktige har i uppgift att välja en ny ersättare i hans ställe. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Erik Haraldsson 

Gruppledare Kristdemokraterna 

Skatelövs byggnadsförening 
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§ 51 Dnr 2022-00181 113 

 

Val av ersättare till Alvesta Renhållning AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Åke Johansson (KD) som ersättare till Alvesta 
Renhållning AB. 

Sammanfattning 
Efter att Sten-Åke Carlsson entledigades från samtliga sina uppdrag den 22 mars så 
har platsen som ersättare till Alvesta Renhållning AB varit vakant. 

Kommunfullmäktige har i uppgift att välja en ny ersättare i hans ställe. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Åke Johansson 

Gruppledare Kristdemokraterna 

Alvesta Renhållning AB 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 52 Dnr 2022-00182 113 

 

Val av ersättare till valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Bengt-Åke Åkesson (S) som ersättare till 
valnämnden. 

Sammanfattning 
Efter att Gunnel Nordahl (S) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i 
valnämnden den 22 mars och Rose-Marie Larsson (S) valdes in i hennes ställe så har 
platsen som ersättare till valnämnden varit vakant. 

Kommunfullmäktige har i uppgift att välja en ny ersättare i hennes ställe. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  

Valnämnden 

Bengt-Åke Åkesson 

Gruppledare Socialdemokraterna 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
40(40) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Dnr 2022-00225  

 

Begäran om entledigande från Yvonne Erlandsson (SD) som 
ledamot i omsorgsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Yvonne Erlandsson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i 
omsorgsnämnden 

2. utse Lena Nikolausson (SD) som ledamot i omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Yvonne Erlandsson (SD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Yvonne Erlandsson (SD) har 
fullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot i hennes ställe. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2022-05-02     

Beslutet skickas till 
Yvonne Erlandsson 

Gruppledare Sverigedemokraterna 

HR-avdelningen 

Omsorgsnämnden 

Förtroendemannaregistret 



   

Kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2022 

§ 36, rikta 
anmärkning mot 

nämnden för arbete 
och lärande 

§ 36, frågan om att 
bevilja ansvarsfrihet   

JA= rikta anmärkning 
NEJ=ingen anmärkning 

JA=Ansvarsfrihet för 
alla nämnder + 

kommunstyrelsen 
NEJ= icke 

ansvarsfrihet för 
nämnden för arbete 

och lärande 

  

Ordinarie 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.   Frida Christensen S X     X X         

3.   Sebastian Ohlsson S X               

4.   Edina Maslac S X     X X         

5.   Lars-Olof Petersson S X     X X         

6.   Anita Lindstedt S - Mats Martinsson X   X X         

7.   Robert Olesen S - Torbjörn Svensson X   X X         

8.   Martina Holmqvist Lundström S X     X X         

9.   Tomas Hedevik S X     X X         

10. Lavinia Strömberg S X     X X         

11. Peter Johansson S X     X X         

12. Sofie Årdh S - Rose-Marie Larsson X   X X         

13. Otto Berglund S X     X X         

14. Linda Gustavsson S X     X X         

15. Thomas Haraldsson C X     X X         

16. Cristina Haraldsson C - Nina Rydström X   X X         

17. Heléne Andersson C X               

18. Jonas Engqvist C X     X X         

19. Monica Pihl C X     X X         

20. Sven Sunesson C X     X X         



   
21. Hans Svensson V X     X X         

22. Björn Nilsson V X     X X         

23. Hanna Evelyndotter MP - Anita Thörn von Rosen X   X X         

24. Thomas Johnsson M X   X     X       

25. Claudia Crowley Sörensson M X               

26. Björn Tisjö - X   X     X       

27. Matz Athley M X   X     X       

28. Helén Gustavsson M X   X     X       

29. Tomas Öhling M X   X     X       

30. Gunilla Gustafson M -               

31. Niclas Salomonsson M - John-Erik Petersson X X     X       

32. Rune Gustavsson M X   X     X       

33. Veronika Kobak M X               

34. Christer Brincner KD X   X     X       

35. Karl-Johan Kronström KD X   X     X       

36. Ulf Larsson L X   X     X       

37. David Kristiansson SD - Jens Arnebert X X     X       

38. Oskar Andersson SD X   X     X       

39. Nellie Nieminen SD X   X     X       

40. Anette Lindström - -               

41. Yvonne Erlandsson SD X   X     X       

42. Robin Berg SD X   X     X       

43. Ulf Gustafsson SD X   X     X       

44. Lars-Olof Franzén AA X               

45. Jan-Erik Svensson AA X   X   X         

46. Jan Franzén AA X   X   X         

47. Flor De Maria Ticeran Vela AA - Juan Carlos Moreno X X   X         



   
48. Anders Sandgren AA X   X   X         

49. Hagart Valtersson, ordf C X     X X         

RESULTAT  39  8 20  22 26  16       
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