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Sammanträdesdatum

2021-05-04

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Thalia, Folkets hus, Alvesta samt digitalt via teams, tisdagen den 4 maj 2021 kl 14:00-19:53

Paragrafer

§§ 35-57
Ajournering mellan §§ 43-44 klockan 16:50-17:10

Beslutande

Se sida 3 för närvarolista.

Övriga närvarande

Se sida 3 för närvarolista.

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering: Kommunledningskansliet den 7 maj 2021 kl 08:00, våning 5, kommunhuset i Alvesta
Utsedda att justera: Anita Thörn von Rosen & Monica Pihl
Utsedda att vara ersättare för ovan justerare: Ulf Larsson & Heléne Andersson
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Justerarnas signaturer

Therese Löfqvist
Hagart Valtersson
Anita Thörn von Rosen

Monica Pihl

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-04

Kommunfullmäktige

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

Sammanträdesdatum

2021-05-04

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-07

Tid för överklagande

2021-05-10 – 2021-05-31

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskansliet, kommunhuset i Alvesta
Underskrift

Justerarnas signaturer

Therese Löfqvist

Utdragsbestyrkande

2021-06-01

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-05-04

Närvarolista
Beslutande

Per Ribacke (S)
Frida Christensen (S)
Sebastian Olsson (S)
Edina Maslac (S)
Lars-Olof Petersson (S)
Anita Lindstedt (S)
Robert Olesen (S)
Martina Holmkvist Lundström (S)
Torbjörn Svensson (S) ersätter Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande
Lavinia Strömberg (S)
Peter Johansson (S)
Sofie Årdh (S) §§ 35-47
Otto Berglund (S)
Linda Gustavsson (S)
Thomas Haraldsson (C)
Nina Rydström (C) ersätter Cristina Haraldsson (C)
Hagart Valtersson (C), Ordförande
Heléne Andersson (C)
David Johansson (C) ersätter Jonas Engkvist (C)
Monica Pihl (C)
Sven Sunesson (C)
Hans Svensson (V)
Björn Nilsson (V)
Anita Thörn von Rosen (MP) ersätter Hanna Evelyndotter (MP)
Thomas Johnsson (M)
Claudia Crowley Sörensson (M)
Björn Tisjö (M)
Matz Athley (M)
Helén Gustavsson (M)
Tomas Öhling (M)
Gunilla Gustafson (M)
Niclas Salomonsson (M)
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande
Veronika Kobak (M)
Christer Brincner (KD)
Bengt Kronström (KD) ersätter Sten-Åke Carlsson (KD)
Ulf Larsson (L) §§ 35-45
Tim Kamfjord Karlsson (L) ersätter Ulf Larsson från §46-57
David Kristiansson (SD)
Oskar Andersson (SD)
Nellie Nieminen (SD)
Annette Lindström (-)
Yvonne Erlandsson (SD)
Robin Berg (SD)
Ulf Gustafsson (SD)
Lars-Olof Franzén (AA)
Jan-Erik Svensson (AA)
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) ersätter Flor de Maria Ticeran Vela (AA)
Anders Sandgren (AA)
Jan Franzén (AA)

Övriga närvarande

Therese Löfqvist, kommunsekreterare
Ulrika Bengtsson, nämndsekreterare
Fredrik Reinholdsson, kommunrevisionens ordförande §§ 35-44
Per Elmgren, ekonomichef, §§ 35-43

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 35

Dnr 34978

Närvaro ..............................................................................................6
§ 36

Dnr 34979

Val av justerare och tid för justering ...................................................7
§ 37

Dnr 32195

Fastställande av dagordning ..............................................................8
§ 38

Dnr 31534

Allmänhetens frågestund ...................................................................9
§ 39

Dnr 2021-00018 000

Information från kommunfullmäktiges ordförande............................. 10
§ 40

Dnr 2021-00019 000

Aktuellt från revisorerna ................................................................... 11
§ 41

Dnr 2019-00378 450

Avfallsplan för Alvesta kommun 2021-2025 ..................................... 12
§ 42

Dnr 2021-00131 003

Beslut om riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal ........ 14
§ 43

Dnr 2021-00105 042

Årsredovisning för år 2020 för Alvesta kommun ............................... 16
§ 44

Dnr 2021-00164 042

Revisionsberättelse för år 2020 för Alvesta kommun och fråga om
ansvarsfrihet för nämnder och kommunstyrelsen ............................. 18
§ 45

Dnr 2021-00048 040

Nämndernas verksamhetsplaner med internbudget för år 2021 ....... 20
§ 46

Dnr 2021-00036 000

Nämndernas internkontrollplaner för år 2021 ................................... 22
§ 47

Dnr 2021-00110 000

Beslut om att ställa sig bakom "Deklaration för en stark demokrati" . 23
§ 48

Dnr 2021-00116 040

Beslut om nya taxor avseende Downhillåkning i Hanaslöv samt
varmvattenbassängen ...................................................................... 24
§ 49

Dnr 2021-00167 113

Entledigande av Eva Nilsson (C) från uppdraget som 1:e vice
ordförande i utbildningsnämnden ..................................................... 26
§ 50

Dnr 2021-00132 113

Entledigande av Jan Stemberger (C) från uppdraget som ordinarie
ledamot i kultur- och fritidsnämnden................................................. 27
§ 51

Dnr 2021-00162 000

Entledigande av Per Hermansson (S) som kommunrevisor ............. 28
§ 52

Dnr 2021-00097 000

Interpellation från Thomas Johnsson (M) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande David Johansson (C)
avseende fastigheten Kulturen ......................................................... 29
§ 53

Dnr 2021-00171 000

Interpellation från Jan Franzén (AA) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Per Ribacke (S) avseende bergtäkten i Engaholm ........ 30
§ 54
Justerarnas signaturer

Dnr 2020-00362 530
Utdragsbestyrkande
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Svar på motion (SD) om att införa en kommun-app i Alvesta kommun
........................................................................................................31
§ 55

Dnr 2021-00161 000

Anmälan av motion (-) om att införa språktester vid
rekryteringsprocesser inom vård och omsorg ................................... 32
§ 56

Dnr 2021-00160 000

Anmälan av motion (-) om att oppositionsråd ska upphöra ............... 33
§ 57

Dnr 2021-00103 000

Redovisning av obesvarade motioner .............................................. 34

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 35

2021-05-04

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.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 36

2021-05-04

Dnr 34979

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Kommunfullmäktige utser nedan personer till justerare och ersättande justerare av
protokollet.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan välja Anita Thörn von Rosen (MP)
och Monica Pihl (C) som justerare samt Heléne Andersson (C) och Ulf Larsson (L)
som ersättare för justerarna av protokollet.
Justeringen äger rum fredagen den 7 maj 2021 klockan 08:00 på femte våningen i
kommunhuset.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 37

2021-05-04

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)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 38

2021-05-04

Dnr 31534

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.
Vid dagens sammanträde ställs ingen fråga från allmänheten.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 39

Dnr 2021-00018 000

Information från kommunfullmäktiges ordförande
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

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

Justerarnas signaturer

•

vad ledamöterna bör tänka på med anledning av att mötet är digitalt.

•

På fredag är det gruppledarträff där bland annat arbetsordningen ska
behandlas.

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 40

Dnr 2021-00019 000

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 informeras kommunfullmäktige om:

Justerarnas signaturer

•

Granskning av hantering av arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt
bistånd

•

Grundläggande granskning av nämnder och kommunstyrelsen

•

Grundläggande granskning av de kommunala bolagen

Utdragsbestyrkande
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§ 41

2021-05-04

Dnr 2019-00378 450

Avfallsplan för Alvesta kommun 2021-2025
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya avfallsplanen för Alvesta kommun
enligt 15 kap. 41§ miljöbalken.

Sammanfattning
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska varje kommun ha en avfallsplan. Denna ska
innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att
minska avfallets mängd och farlighet. Nuvarande avfallsplan för Alvesta kommun,
antagen av kommunfullmäktige 2015-06-16 § 92, gäller för perioden 2015–2020
och denna skall nu uppdateras.
Syftet med avfallsplanen är att stödja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle
genom att fastställa strategier och rutiner som bidrar till att minska mängden avfall
och säkerställer att det avfall som skapas tas om hand på ett hållbart sätt.
Förslaget till avfallsplan har varit föremål för samråd under tiden 2020-10-01 –
2020-12-31. De inkomna synpunkterna har berört bedömning av de nedlagda
deponierna, hantering av invasiva arter, tillsynsutövning, avfallshantering samt
återvinning och återbruk.
Inkomna synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i handlingar. Mindre
förtydliganden avseende ovanstående synpunkter har lagts till.

Yrkanden
Linda Gustavsson (S), Thomas Johnsson (M), Claudia Crowley Sörensson (M),
Christer Brincner (KD), David Johansson (C), Frida Christensen (S), Lavinia
Strömberg (S), Per Ribacke (S), Matz Athley (M), Jan Franzén (AA), Tomas Öhling (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 57, 2021-04-13
Arbetsutskottets beslut § 40, 2021-03-30
Tjänsteskrivelse
Avfallsplan för Alvesta kommun
Populärversion av Avfallsplan
Bilaga 1 – Nuläge
Bilaga 2 – Uppföljning
Bilaga 3 – Nedlagda deponier
Bilaga 4 – Samrådsredogörelse
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 5 – Miljöbedömning
Bilaga 6 – Mål och lagstiftning

Beslutet skickas till
samhällsbyggnadsnämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 42

2021-05-04

Dnr 2021-00131 003

Beslut om riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisnings- och
exploateringsavtal.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-23 § 8 om förslag till riktlinjer för
markanvisnings- och exploateringsavtal.
År 2015 trädde de nya reglerna om exploateringsavtal i plan- och bygglagen och en
ny lag om kommunala markanvisningar i kraft. Reglerna ger en definition av
begreppen exploateringsavtal och markanvisning och tar upp krav på kommunen
att anta riktlinjer för kommunen angående exploateringsavtal och markanvisningar.
Dessa riktlinjer har till syfte att tydliggöra arbetssättet och skapa förutsägbarhet
kring processerna för markanvisningar och exploateringsavtal i Alvesta kommun.
Tanken med riktlinjerna för markanvisningsavtal är att de ska ge informera om
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar
samt principer för markprissättning.
Riktlinjer för exploateringsavtal ska ge information om grundläggande principer för
fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt
reglerande av andra förhållanden som har betydelse för genomförandet av ett
exploateringsprojekt.
Riktlinjerna är vägledande och bör användas som ett verktyg av alla berörda parter,
både kommunen och exploatörer. Avsteg från riktlinjerna får göras av kommunen
om det bedöms som nödvändigt för att åstadkomma ett ändamålsenligt
genomförande av detaljplan.

Yrkanden
Lars-Olof Franzén (AA) yrkarbifall på kommunstyrelsens förslag till beslut samt
tillägg om att all mark som tillgängliggörs genom markanvisning skall presenteras till
offentligheten att ta del av.
David Johansson (C), Per Ribacke (S), Lars-Olof Petersson (S) och Thomas
Haraldsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Lars-Olof
Franzéns (AA) tilläggsyrkande.
Sofie Årdh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, ett tilläggsförslag och
yrkanden om avslag på tilläggsförslaget. Ordföranden ställer proposition på förslag
till beslut och finner via acklamation att det är antaget.
Ordföranden ställer sedan proposition på Lars-Olof Franzéns (AA) tilläggsyrkande
och David Johansson (C) m.fl. yrkande om avslag på tilläggsyrkandet och finner via
acklamation att tilläggsyrkandet avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 58, 2021-04-13
Arbetsutskottets beslut § 41, 2021-03-30
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-18
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 8, 2021-02-23
Utkast till markanvisning och exploateringsavtal, 2021-02-16
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2021-02-16

Beslutet skickas till
samhällsbyggnadsnämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 43

2021-05-04

Dnr 2021-00105 042

Årsredovisning för år 2020 för Alvesta kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna årsredovisning 2020 för Alvesta kommun.
2. kvarvarande återställningskrav från 2019 på 1,3 miljoner kronor ryms inom den
ordinarie, redan beslutad, budget för 2021 och att ingen ytterligare plan för
återställning krävs.

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 2020 visar ett resultat på 39,2 miljoner kronor, vilket är
27,2 miljoner kronor bättre än budget. Nämndernas utfall är 7,1 miljoner kronor
sämre än budget. De största negativa budgetavvikelserna finns inom nämnden för
arbete och lärande, 16,3 miljoner kronor. Nämndernas underskott möts av ett
överskott på 34 miljoner kronor gällande den gemensamma finansieringen som
förklaras av två delar. Dels de medel som staten har skjutit till på grund av
Coronapandemin om drygt 36 miljoner kronor men också 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. Positivt är att nettokostnaderna totalt sett ökade med 2,3
% under 2020 jämfört med fjolårets ökning som uppgick till 5,8%.
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 för 2020 om 12
miljoner kronor så kommer kommunen endast ha kvar ett mindre återställningskrav
på 1,3 miljoner kronor från 2019, som måste återställas senast 2022.
Årets nettoinvesteringar uppgick till 87,1 miljoner kronor. Självfinansieringsgraden
har förbättrats jämfört med 2019 på grund av ett bättre resultat 2020. Det är viktigt
att resultatet över tid är starkt för att finansiera framtida investeringar.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning är delvis
uppfyllt för 2020. 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), Frida Christensen
(S), Sven Sunesson (C), Christer Brincner (KD), Lavinia Strömberg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 61, 2021-04-13
Arbetsutskottets beslut § 44, 2021-03-30
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,
Årsredovisning 2020 för Alvesta kommun

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommunchef
Revisionen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

17(34)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 44

2021-05-04

Dnr 2021-00164 042

Revisionsberättelse för år 2020 för Alvesta kommun och fråga
om ansvarsfrihet för nämnder och kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
de enskilda ledamöterna i dessa organ.

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 2020 redogjort för de
granskningar och det arbete som revisorerna har genomfört under år 2020. Utifrån
resultatet från genomförda granskningar lämnar kommunrevisionen följande
bedömningar:
Revisionen bedömer att nämnden för arbete och lärande (-16,3 mnkr) samt
utbildningsnämnden (-7,7mnkr) inte har bedrivit sin verksamhet på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2020 att ge samtliga nämnder i uppdrag
att upprätta åtgärdsplaner för att förbättra sitt ekonomiska resultat och återkomma
till kommunstyrelsen den 2 juni 2020. Nämnden för arbete och lärande
återredovisade enbeslutad åtgärdsplan med beräknad besparing om 17,8 mnkr och
utbildningsnämnden med en beräknad besparing om 7,8 mkr. Revisionen
konstaterar att beslutade åtgärdsplaner för respektive nämnd inte har gett avsedd
effekt. Revisionen bedömer att nämnden för arbete och lärande samt
utbildningsnämndens styrning,uppföljning och kontroll över verksamhet och
ekonomi har brustit och att dessa båda nämnderbrustit i församheten i förhållande
till den av fullmäktige beviljade budgetramen. Sammantaget är revisionen, likt deras
revisionsberättelse för år 2019, starkt kritiska till den bristande budgetföljsamhet
som nämnden för arbete och lärande samt utbildningsnämnden uppvisar. För att
kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning krävs att nämnderna bedriver sin
verksamhet inom de budgetramar som fullmäktige beviljar. Revisionen kommer
därför under innevarande år särskilt följa dessa båda nämnders ekonomiska
uppföljning och att åtgärder vidtas i tillräcklig omfattning.
Revisionen bedömer att övriga nämnder har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

Justerarnas signaturer
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Protokollsanteckning
Lars-Olof Franzén (AA) och Anita Thörn von Rosen (MP) vill ha antecknat till
protokollet följande: ”Vi saknar beslut om ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag
AB. Den överföring kommunfullmäktige gjort till kommunstyrelsen av denna fråga
är överklagad och ännu inte avgjord.”

Bilagor
Revisionsberättelse för år 2020 för Alvesta kommun
Granskning av årsredovisning för Alvesta kommun för år 2020
Granskningsrapport 2020 för Alvesta Energi AB
Granskningsrapport 2020 för Alvesta kommunföretag AB
Revisionsberättelse 2020 för Alvesta kommunföretag AB
Granskningsrapport 2020 för Alvesta Utveckling AB
Revisionsberättelse 2020 för Alvesta Utveckling AB
Årsredovisning inkl. revisionsberättelse 2020 för Alvesta Renhållning AB
Årsredovisning inkl. revisionsberättelse 2020 för Allbohus Fastighets AB

Beslutet skickas till
Revisionen
Ekonomichef
Kommunchef

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 45

2021-05-04

Dnr 2021-00048 040

Nämndernas verksamhetsplaner med internbudget för år 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 Mål och budget för 2021 med plan
2022-2023. Budgeten innehåller vision, politiska riktningar, fokusområden,
resultatmål, nyckeltal och särskilda uppdrag för verksamheten samt
nettobudgetramar för nämnder och styrelse. Därtill beslutade kommunfullmäktige
om en ändringsbudget för budget 2021 och plan 2022-2023 i februari 2021.
Nämnderna ska inom ramen för tilldelad budgetram upprätta en Verksamhetsplan
med internbudget för 2021, vilken utgör planeringsverktyg för det kommande
verksamhetsåret. I verksamhetsplanen fastställer nämnderna och kommunstyrelsen
bland annat egna nämndsmål och resultatindikatorer som bygger på
kommunfullmäktiges resultatmål.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 65, 2021-04-13
Arbetsutskottets beslut § 46, 2021-03-30
0b Innehållsförteckning samt sammanställning totalt VP med internbudget 2021
0c Sammanställning internbudget 2021
1a KS Beslut VP 2021
1b KS Verksamhetsplan med internbudget 2021
2a KFN Beslut VP 2021
2b KFN Verksamhetsplan med internbudget 2021
3 SBN Beslut och Verksamhetsplan med internbudget 2021
4a NAL Beslut VP 2021
4b NAL Verksamhetsplan med internbudget 2021
6a UN Beslut VP 2021
6b UN Verksamhetsplan med internbudget 2021
7a ON Beslut VP 2021
7b ON Verksamhetsplan med internbudget 2021
8 NMY Beslut och Verksamhetsplan med internbudget 2021

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
kommunstyrelsen
Nämnderna
Kommunchef
Ekonomichef

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige
§ 46

2021-05-04

Dnr 2021-00036 000

Nämndernas internkontrollplaner för år 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Sammanfattning
Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen i juni 2008
(KF §71/2008). Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Av reglementet framgår bland annat ansvarsfördelning och organisation av intern
kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns
en god intern kontroll. Nämnderna har dock det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av internbudget anta en
särskild plan för den interna kontrollen som skall informeras om till
kommunfullmäktige (KF §61/2018).

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 66, 2021-04-13
Arbetsutskottets beslut § 47, 2021-03-30
Bilaga 1 – KS beslut och interkontrollplan för 2021
Bilaga 2 – KFN beslut och interkontrollplan för 2021
Bilaga 3 – SBN beslut och interkontrollplan för 2021
Bilaga 4 – NAL beslut och interkontrollplan för 2021
Bilaga 5 – UN beslut och interkontrollplan för 2021
Bilaga 6 – ON beslut och interkontrollplan för 2021
Bilaga 7 – NMY beslut och interkontrollplan för 2021

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
kommunstyrelsen
Nämnderna
Kommunchef
Ekonomichef

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 47

2021-05-04

Dnr 2021-00110 000

Beslut om att ställa sig bakom "Deklaration för en stark
demokrati"
Beslut
Kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom demokratideklarationen.

Sammanfattning
Alvesta kommun har fått en förfrågan om att underteckna ”Deklaration för en stark
demokrati” av kommittén Demokratin 100 år. Genom att skriva under
deklarationen åtar sig Alvesta kommun att verka för att fler får en god kunskap och
medvetenhet om det demokratiska systemet, att arbeta för att fler deltar aktivt och
står upp för demokratin, och att bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av
öppenhet och respekt.
Kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen ansvarar för att samordna
det koncernövergripande arbetet med anledning av ovanstående.

Yrkanden
Tomas Öhling (M), Frida Christensen (S), Sebastian Olsson (S), Nina Rydström (C),
Lars-Olof Petersson (S), Robin Berg (SD), Lavinia Strömberg (S), Anita Thörn von
Rosen (MP), Christer Brincner (KD), Sofie Årdh (S), Jan Franzén (AA) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 71, 2021-04-13
Arbetsutskottets beslut § 51, 2021-03-30
Bilaga 1 – information om aktiviteter och utvecklingsarbete för att uppfylla
åtaganden i Deklaration för en stark demokrati, daterad 22 mars 2021.
Bilaga 2 - ”Deklaration för en stark demokrati” av kommittén Demokratin 100 år,
daterad 1 februari 2021.

Beslutet skickas till
Kommunchef
Utvecklingschef
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige
§ 48

Dnr 2021-00116 040

Beslut om nya taxor avseende Downhillåkning i Hanaslöv samt
varmvattenbassängen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Ny taxeklass, taxa 3, för varmvattenbassängen för bidragsberättigade föreningar
med ungdomsverksamhet till 375 kr per timme.
2. Att seniorföreningar i Alvesta kommun omfattas av samma taxa, taxa 3, vid
förhyrning av kommunala lokaler som föreningar med ungdomsverksamhet i
Alvesta kommun.
3. Att en dagtaxa för cykling i Hanaslövs downhillbanor sätts till 50 kr för vuxen och
25 kr för barn och ungdomar. Beslutad taxa gäller när liften inte är i gång. I övrigt
gäller av kommunfullmäktige beslutade taxor.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-02-22 att föreslå kommunfullmäktige
besluta i enlighet med ovanstående.
För att införa en liktydighet vid förhyrning av varmvattenbassängen i Virda bad och
sportcenter föreslås att ytterligare en taxa införas i likhet med strukturen för
förhyrning av övriga lokaler.
Vid förhyrning av övriga lokaler finns följande struktur:
Taxa 1. Privatpersoner, företag, studieförbund m.fl.
Taxa 2. Föreningar registrerade i kommunen
Taxa 3. Bidragsberättigade föreningar i kommunen med ungdomsverksamhet
I dagsläget finns följande taxor för varmvattenbassängen som beslutades vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2019:
Taxa 1 för privatpersoner, företag och studieförbund m.fl. - 650 kr per timme
Taxa 2 för föreningar registrerade i Alvesta kommun - 550 kr per timme
Denna struktur föreslås kompletteras med ytterligare en taxa som klassas som taxa
3, det vill säga bidragsberättigade föreningar i kommunen med
ungdomsverksamhet. Den nya taxa 3 för varmvattenbassängen föreslås bli 375 kr
per timme.
För att förbättra möjligheterna till fysisk aktivitet för kommunens seniorföreningar
föreslås även seniorföreningar i Alvesta kommun omfattas av taxa 3 vid förhyrning
av kommunala lokaler, det vill säga samma taxa som bidragsberättigade föreningar i
kommunen med ungdomsverksamhet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Efterfrågan på downhillåkning i Hanaslöv är stor och till våren 2021 kommer åtta
olika banor kunna nyttjas. Under 2020 har banorna endast varit öppen när liften har
varit bemannad men Alvesta kommun arbetar för att hitta en lösning för att kunna
öppna upp anläggningen även när liften inte är bemannad. När liften är bemannad
gäller av Kommunfullmäktige beslutade taxor men för att säkra underhåll och
fortsatt utveckling av området bör även en taxa tas fram för nyttjande av
anläggningen när liften inte är igång. Denna taxa föreslås bli 50 kr för vuxen och 25
kr för barn och ungdomar och gälla för heldag. Arbetet med att förbereda för
användande av banorna även när liften inte är bemannad kommer att genomföras
under våren 2021.
Barnrättsanalys är genomförd.

Yrkanden
Lavinia Strömberg (S), Helén Gustavsson (M), Sebastian Olsson (S), Robert Olesen
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars-Olof Franzén (AA) tilläggsyrkar på ett förtydligande om att sommartaxan för
halv- och heldagspass gäller på samma sätt som vid vintertid.
Frida Christensen (S) och Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut, och yrkar avslag på Lars-Olof Franzéns (AA)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, ett tilläggsförslag och
yrkanden om avslag på tilläggsförslaget. Ordföranden ställer proposition på förslag
till beslut och finner via acklamation att det är antaget.
Ordföranden ställer sedan proposition på Lars-Olof Franzéns (AA) tilläggsyrkande
och Frida Christensen (S) m.fl. yrkande om avslag på tilläggsyrkandet och finner via
acklamation att tilläggsyrkandet avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 73, 2021-04-13
Arbetsutskottets beslut § 53, 2021-03-30
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 9 2021-02-22
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen om beslut om nya taxor vid
förhyrning av kommunala lokaler, 2021- 01-29

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2021-00167 113

Entledigande av Eva Nilsson (C) från uppdraget som 1:e vice
ordförande i utbildningsnämnden och val av Nina Rydström (C)
till 1:e vice ordförande och Golnoush Lundén Keshavarzi (C) till
ordinarie ledamot i utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Eva Nilsson (C) som 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden
2. Utse Nina Rydström (C) som 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden
3. utse Golnoush Lundén Keshavarzi (C) som ordinarie ledamot i
utbildningsnämnden

Sammanfattning
Eva Nilsson (C) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag
som 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

Bilagor
Begäran om entledigande från Eva Nilsson (C), 2021-04-16

Beslutet skickas till
Eva Nilsson
Nina Rydström
Golnoush Lundén Keshavarzi
Utbildningsnämnden
HR-avdelningen
Förtroendemannaregistret

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

26(34)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 50

2021-05-04

Dnr 2021-00132 113

Entledigande av Jan Stemberger (C) från uppdraget som 1:e
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och val av Eva
Nilsson (C) som 1:e vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Jan Stemberger (C) som 1:e vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden
2. Utse Eva Nilsson (C) som 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning
Jan Stemberger (C) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt
uppdrag som 1:e vice ordförande och ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Begäran om entledigande från Jan Stemberger (C),2021-03-19

Beslutet skickas till
Jan Stemberger
Eva Nilsson
Kultur- och fritidsnämnden
HR-avdelningen
Förtroendemannaregistret

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 51

2021-05-04

Dnr 2021-00162 000

Entledigande av Per Hermansson (S) som kommunrevisor och
val av Johan Olesen (S) som kommunrevisor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Per Hermansson (S) som kommunrevisor
2. Utse Johan Olesen (S) som kommunrevisor

Sammanfattning
Per Hermansson (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt
uppdrag som kommunrevisor.

Bilagor
Begäran om entledigande från Per Hermansson (S), 2021-04-12

Beslutet skickas till
Per Hermansson
Johan Olesen
Revisionen
HR-avdelningen
Förtroendemannaregistret

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00097 000

Interpellation från Thomas Johnsson (M) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande David Johansson (C)
avseende fastigheten Kulturen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Thomas Johnsson (M) har ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande David Johansson (C) om fastigheten Kulturen.
David Johansson (C) har inkommit med ett skriftligt interpellationssvar som delgetts
till Thomas Johnsson (M) innan mötet i enlighet med arbetsordningen.
Interpellationssvar avges även muntligt på dagens möte.

Bilagor
Interpellation från Thomas Johnsson (M) om fastigheten Kulturen, 2021-04-21
Svar på interpellation från David Johansson (C), 2021-04-28

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 53
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Dnr 2021-00171 000

Interpellation från Jan Franzén (AA) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke (S) avseende
bergtäkten i Engaholm
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Jan Franzén (AA) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per
Ribacke (S) om bergtäkten i Engaholm.
Per Ribacke (S) har inkommit med ett skriftligt interpellationssvar som delgetts till
Jan Franzén (AA) innan mötet i enlighet med arbetsordningen. Interpellationssvar
avges även muntligt på dagens möte.

Bilagor
Interpellation från Jan Franzén (AA) om bergtäkten i Engaholm, 2021-04-21
Svar på interpellation från Per Ribacke (S), 2021-04-26

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2020-00362 530

Svar på motion (SD) om att införa en kommun-app i Alvesta
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom beslutet av
etablerande av ett kommunkoncerngemensamt kontaktcenter.

Sammanfattning
Robin Berg (SD) föreslår i motion 13 oktober 2020 att kommunfullmäktige ska ge
berörd instans i uppdrag att verka för ett införande av en kommun-app för Alvesta
kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2019 § 142 att ge kommunchefen i
uppdrag att samordna och/eller centralisera stöd- och serviceprocesser inom
kommunkoncernen. Ett av de särskilda uppdragen kopplade till
kommunfullmäktiges mål i budget 2021 avser implementering av
koncernövergripande processer i form av gemensam stöd- och serviceorganisation
för kontaktcenter och ekonomiadministration.
Ett kontaktcenter kommer att implementeras omkring årsskiftet 2021/2022, med
främsta mål att skapa en modern och effektiv kommunkoncern som ska säkerställa
en god och kvalitativ service för kommuninvånarna oavsett förvaltning eller bolag.
Det ska vara enkelt att kontakta Alvesta kommun och dess bolag, såväl via telefon
och digitala kanaler som besök, och kontaktcenter kommer i stor utsträckning att
kunna ge svar på frågor och ärenden redan vid första kontakten.
I arbetet med att etablerakommunens kontaktcenter görs behovsanalyser och olika
typer av verksamhetsgenomgångar. I detta arbete kommer information om Alvesta
kommun på t.ex. kommunens hemsida att hanteras och ev. ytterligare behov såsom
en kommun-app att belysas och övervägas.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 74, 2021-04-13
Arbetsutskottets beslut § 55, 2021-03-30
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-17
Motion (SD) om att införa en kommun-app, 2020-10-13

Beslutet skickas till
Motionären

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 55
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Dnr 2021-00161 000

Anmälan av motion från Annette Lindström (-) om att införa
språktester vid rekryteringsprocesser inom vård och omsorg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen från vidare beredning i nuvarande
uttrycksform.

Reservation
Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Annette Lindström (-) har inkommit med en motion där fullmäktige föreslås besluta
att införa språktester vid rekryteringsprocesser inom vård och omsorg.

Yrkanden
Thomas Johnsson (M) yrkar på avslag om att motionen ska beredas i nuvarande
uttrycksform.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning eller Thomas Johnssons (M) förslag om att avslå
motionen från vidare beredning. Ordföranden ställer proposition på förslagen och
finner via acklamation att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen från
vidare beredning.

Bilagor
Motion från Annette Lindström (-) om att införa språktester vid
rekryteringsprocesser inom vård och omsorg, 2021-03-26

Beslutet skickas till
Motionären

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 56

2021-05-04

Dnr 2021-00160 000

Anmälan av motion från Annette Lindström (-) om att avskaffa
oppositionsråd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning inom sex månader.

Sammanfattning
Annette Lindström (-) har inkommit med en motion där fullmäktige föreslås besluta
att avskaffa oppositionsråd.

Yrkanden
Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till att motionen får ställas.

Bilagor
Motion från Annette Lindström (-) om att avskaffa oppositionsråd, 2021-03-26

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 57

Dnr 2021-00103 000

Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna redovisningen av obesvarade motioner.
2. Avskriva de motioner för vidare behandling som blivit upptagna som särskilda
mål i budget 2021.

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 detta och vad som kommit
fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Vid en uppföljning av obesvarade motioner den 12 mars 2021 noterades det att det
vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt åtta obesvarade motioner. Två av
dessa åtta motioner har ännu inte godkänts av fullmäktige. 6 av motionerna har
redan beretts/håller på att beredas av nämnderna/utskotten och är påväg upp i
beredningskedjan för beslut. En av de obesvarade motionerna har dragits tillbaka
på begäran av motionären vid kommunfullmäktige en 23 mars 2021.
Två av de återremitterade motionerna har beslutats som särskilda mål vid besluts
om budget 2021 den 24 november 2020 § 126, och föreslås därför avskrivas för
vidare behandling.
Ingen av dessa åtta motioner överskrider, eller bedöms kommer överskrida,
beredningsfristen på tolv månader.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 75, 2021-04-13
Arbetsutskottets beslut § 54, 2021-03-30
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-14
Lista över obesvarade motioner, 2021-03-09

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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