
 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
1(44) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-13 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunstyrelsens protokoll 

Plats och tid Digitalt via Teams, tisdagen den 13 april 2021 kl 09:00-15:51 
Ajourneringar under mötet: § 58 11:31-11:36, § 61 12:17-13:10, § 72 14:35-14:45 

Paragrafer §§ 48-76  

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
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Matz Athley (M) 
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Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
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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 2021-04-13 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-19 Datum då anslaget tas ned 2021-05-12 

Tid för överklagande 2021-04-20 -2021-05-11 

Förvaringsplats för protokollet kansliavdelningen, våning 5 i kommunhuset i Alvesta 
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 Therese Löfqvist   
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§ 48 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 11 ledamöter, 2 tjänstgörande 
ersättare och 4 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida.  
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§ 49 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Torbjörn Svensson (S) som justerare av protokollet.  

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Torbjörn Svensson (S) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum måndagen 
den 19 april 2021 klockan 09:00.   
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§ 50 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3). 
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§ 51 Dnr 2021-00017 000 

 

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om: 

• Samarbetet i avfallsfrågan 

• Samtal med hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Kronoberg  

• Samråd i den gemensamma överförmyndarnämnden 
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§ 52 Dnr 2021-00014 000 

 

Information från kommunchef/ VD för Alvesta kommunföretag 
AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om: 

• Information om arbetet med Covid-19 
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§ 53 Dnr 2021-00052 000 

 

Information från ordföranden för Alvesta kommunföretag AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB informerar kommunstyrelsen om 
pågående/aktuella frågor i kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat 
om: 

• Årsstämma den 22 april för Alvesta Kommunföretag AB samt för 
dotterbolagen   
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§ 54 Dnr 2021-00143 000 

 

Information om LSS-utredningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Ola Odebäck från Startpoint Advisory föredrar utredning av LSS-verksamheten för 
kommunstyrelsen. Rapporten kommer att delges kommunstyrelsen vid senare 
tillfälle. Han går igenom bakgrund och syfte med utredningen, vad de kommit fram 
till och förslag om hur man kan gå framåt.     
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§ 55 Dnr 2021-00149 779 

 

Information om IVO-rapporten 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Anneli Loberg, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, redogör för 
kommunstyrelsen om IVO-rapporten, både om innehållet och vad de har svarat.     
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§ 56 Dnr 2021-00148 000 

 

Information om kontaktcenter 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Kanslichef Sofie Thor redogör för kommunstyrelsen om hur arbetet med 
införandeprojektet av ett kontaktcenter går. Hon redogör för projektorganisation, 
tidsperiod/etableringsfaser, aktivitetsplan och arbetet i projektet.     
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§ 57 Dnr 2019-00378 450 

 

Avfallsplan för Alvesta kommun 2021-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.  

Bilagor 
Avfallsplan för Alvesta kommun 

Populärversion av Avfallsplan 

Bilaga 1 – Nuläge 

Bilaga 2 – Uppföljning 

Bilaga 3 – Nedlagda deponier 

Bilaga 4 – Samrådsredogörelse 

Bilaga 5 – Miljöbedömning 

Bilaga 6 – Mål och lagstiftning  
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§ 58 Dnr 2021-00131 003 

 

Beslut om riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för 
markanvisnings- och exploateringsavtal. 

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

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 Franzen (AA) yrkar på tillägg om att all mark som tillgängliggörs genom 
markanvisning skall presenteras till offentligheten att ta del av. 

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar på ändring med följande motivering: 
”Försäljning ska ske till marknadsvärde. Om marknadsvärdet inte är känt sedan 
tidigare bör fastställande av marknadspriset ske genom en oberoende auktoriserad 
värderingsperson.” 

Per Ribacke (S) yrkar avslag på Claudia Crowley Sörenssons (M) ändringsyrkande 
samt Lars-Olof Franzéns (AA) tilläggsyrkande. 
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Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut och avslag på Claudia 
Crowley Sörenssons (M) ändringsyrkande samt Lars-Olof Franzéns (AA) 
tilläggsyrkande. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut och avslag på Claudia 
Crowley Sörenssons (M) ändringsyrkande samt Lars-Olof Franzéns (AA) 
tilläggsyrkande.  

Matz Athley (M) yrkar bifall till Claudia Crowley Sörenssons (M) ändringsyrkande.   

Beslutsgång 
Ordförande Per Ribacke (S) konstaterar att det finns totalt fyra yrkanden i ärendet; 
ett tilläggsyrkande från Lars-Olof Franzén (AA), ett ändringsyrkande från Claudia 
Crowley Sörensson (M), ett bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag, och 
avslagsyrkanden på yrkandet om ändring samt tillägg. 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Olof Franzéns (AA) tilläggsyrkande med 
lagda avslagsyrkanden och finner via acklamation att tilläggsyrkandet avslås. 

Votering begärd. 

Ordföranden ställer sedan proposition på Claudia Crowley Sörenssons (M) 
ändringsyrkande med lagda avslagsyrkanden och finner via acklamation att 
ändringsyrkandet avslås. 

Votering begärd. 

Votering tilläggsyrkande 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på avslag för 
tilläggsyrkandet och att en Nej-röst är en röst på Lars-Olof Franzéns (AA) 
tilläggsyrkande. 

Efter genomförd votering finner ordföranden med 10 Ja-röster mot 2 Nej-röster 
och 1 avstår-röst att kommunstyrelsen har beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Se det 
exakta omröstningsresultatet i Bilaga 1 – Voteringslista.   

Votering ändringsyrkande 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på avslag för 
tilläggsyrkandet och att en Nej-röst är en röst på Claudia Crowley Sörenssons (M) 
ändringsyrkande. 

Efter genomförd votering finner ordföranden med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster att 
kommunstyrelsen har beslutat att avslå ändringsyrkandet. Se det exakta 
omröstningsresultatet i Bilaga 1 – Voteringslista.     

Bilagor 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-18 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 8, 2021-02-23 

Utkast till markanvisning och exploateringsavtal, 2021-02-16 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2021-02-16  
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§ 59 Dnr 2021-00099 040 

 

Beslut om extra tilldelning av budgetmedel för ökade 
hyreskostnader för Mohedaskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. godkänna extra tilldelning av budgetmedel med 397 000 kronor till kultur- och 
fritidsnämnden och 4 321 000 kronor till Utbildningsnämnden för ökade 
hyreskostnader för Mohedaskolan 

2. den extra tilldelningen finansieras från övriga strategiska kontot. 

Sammanfattning 
Under 2020 blev sista etappen av Mohedaskolans om- och tillbyggnad klar. I 
samband med detta blev hyreskostnaderna uppräknade av AllboHus, detta 
resulterade i en ökad hyra på 6 471 tkr (inkl. helårseffekt). Den ackumulerade, 
faktiska, kostnadsutvecklingen för Mohedaskolan har därmed ökat med 10 864 tkr 
kronor sedan 2017. 

I de tidigare etapperna har Utbildningsnämnden blivit kompenserade med 
sammanlagt 6 146 tkr kronor. 546 tkr i budget 2017, 1 500 tkr i budget 2018 och 4 
100 tkr i budget 2019. 

För att kompensera fullt ut för ökade kostnader över åren så ska en slutlig 
budgetjustering göras med 4 718 tkr (10 864 – 6 146) i budget 2021. Se nedan 
tabell.  

  
 

 

År Totalt:
2017 4 248
2018 4 659
2019 7 912
2020 14 589
2021 15 112
Hyresökning 2017 - 2021 10 864
Budgettillskott 2017 546
Budgettillskott 2018 1 500
Budgettillskott 2019 4 100
Belopp att justera 4 718
varav Utbildningsnämnden 4 321

varav Kultur och Fritidsnämnden 397

Översikt lokalhyror Mohedaskolan 
2017-2021
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Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 42, 2021-03-30 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-15     

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomichef 
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§ 60 Dnr 2021-00100 040 

 

Ramjustering mellan kultur- och fritidsnämnden och 
utbildningsnämnden gällande idrottshallar  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag om omfördelning av budget för 
idrottshallar mellan utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden.    

Sammanfattning 
I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 17 december 2019, §179, så har 
underlag för ramjustering tagits fram för att reglera hyreskostnaden i samband med 
flytt av idrottshallar från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. 

Utifrån beräknade hyres- och lokalvårdkostnader från Allbohus för 2021 har totala 
kostnader beräknats för idrottshallarna i Hjortsbergaskolan, Mohedaskolan 
Prästängsskolan, Skatelövsskolan, Slätthögs förskola samt Hagaskolan om total 7 
356 tkr kronor varav 741 tkr avser städ samt 6 615 tkr lokalhyra.  

Efter fastställande av nyttjandegrad för respektive nämnds verksamheter har en 
överenskommelse gjorts om en fördelning av 70 % samt 30 %, där kultur-och 
fritidsnämnden ska belastas med 70 % av kostnaderna. Den sammantagna 
omfördelningen utgör därför motsvarande 5 149 tkr från utbildningsnämnden till 
kultur-och fritidsnämnden.    

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 43, 2021-03-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-22 

Överenskommelse mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden, 
2021-03-17  

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 61 Dnr 2021-00105 042 

 

Årsredovisning för år 2020 för Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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, dels 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. 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning är delvis 
uppfyllt för 2020. Såväl finansiellt mål som verksamhetsmål är uppfyllda eller delvis 
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uppfyllda. Den största utmaningen framöver kvarstår, det vill säga att stärka den 
ekonomiska ställningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar utveckling inom 
samtliga målområden 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 44, 2021-03-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-05 

Årsredovisning 2020 för Alvesta kommun 
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§ 62 Dnr 2021-00056 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun avseende februari 
månad 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av Alvesta kommuns 
sjukfrånvarostatistik per februari månad 2021.   

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

Per februari 2021 ser vi att sjukfrånvaron i procent minskar i Alvesta kommun sedan 
oktober 2020. Störst ökning har vi sett på KFF senaste året men där har 
sjukfrånvaron nu minskat något. Inom OF och UF är det fortfarande så att där finns 
flest personal som inte kan jobba hemifrån vilket gör att man fortfarande ligger kvar 
på den högre nivån. Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en 
sjukskrivning över 59 dagar har tidigare ökat men de senaste månaderna sjunker 
den stadigt p g a många korta sjukskrivningar under perioden. KLF har för 
närvarande ingen inom denna kategori.  

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna fortsätter öka inom OF och UF men troligtvis härrör det också från 
coronapandemin med ökad frånvaro för lätta symtom på förkylning. 

Antal medarbetare som 2021-03-02 har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 6 
och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 11 st.  

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,  

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per februari månad 2021 

Sjukfrånvarostatistik för kommunledningsförvaltningen per februari månad 2021  

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
23(44) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-13 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 63 Dnr 2021-00101 042 

 

Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per mars 
månad 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att godkänna ekonomisk månadsrapport per mars månad 
2021 för kommunstyrelsen.    

Sammanfattning 
Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2020, lämna en 
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast den 8:e arbetsdagen 
efterföljande månad.   

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till mars 2021 redovisar 
kommunstyrelsen en negativ avvikelse som uppgår till 1,8 miljoner kronor. Det 
beror på att faktureringen till förvaltningarna för IT-kostnader ej är genomförd så 
intäkten saknas. Prognosen av helårsutfallet 2020 visar en positiv budgetavvikelse 
på 0,1 miljoner kronor. 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 45, 2021-03-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Ekonomisk månadsrapport per mars månad 2021 för kommunstyrelsen, daterad 
den 7 april 2021  

Beslutet skickas till 
Revisionen 

Ekonomichef 
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§ 64 Dnr 2021-00121 042 

 

Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per mars 
månad 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. godkänna Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per mars månad 
2021.  

2. ge nämnden för arbete och lärande samt utbildningsnämnden i uppdrag att 
upprätta åtgärdsplaner för att förbättra sitt ekonomiska resultat och delge 
dessa till kommunstyrelsens möte den 8 juni. NAL får även i uppdrag att 
komma till nästa KSAU för en muntlig avstämning.    

Sammanfattning 
I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista mars framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på 12,7 miljoner kronor. 

Nämnderna har per mars försämrat sina prognoser främst inom gymnasie-
verksamhetens köp av utbildning på nämnden för arbete och lärande (14 mnkr) och 
kostnader inom LSS-verksamheten inom utbildningsnämnden (2,3 mnkr). Detta 
resulterar i att nämnderna nu prognosticerar ett underskott på knappt 24 mnkr, 
vilket för nämndernas del är detsamma som en negativ budgetavvikelse. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett överskott mot budget på totalt på knappt 18 miljoner kronor.  

För 2021 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 18,6 miljoner kronor. 
Den totala budgetavvikelsen är alltså en negativ avvikelse på knappt 6 miljoner 
kronor. 

I och med denna prognos kommer kommunen under 2021 att nå balanskravet1 och 
därmed kunna återställa 1,3 miljoner kronor av det återställningskrav på 1,3 
miljoner kronor som kommunen har med sig från 2019.     

Yrkanden 
Lars-Olof Petersson (S) yrkar på tillägg att ge nämnden för arbete och 
utbildningsnämnden i uppdrag att upprätta åtgärdsplaner för att förbättra sitt 
ekonomiska resultat och delge dessa till kommunstyrelsens möte den 8 juni. 
Nämnden för arbete och lärande får även i uppdrag att komma till nästa 
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott för en muntlig avstämning.   

Per Ribacke (S) yrkar bifall till Lars-Olof Peterssons (S) tilläggsyrkande.    

 
1 Balanskravet beräknas bl.a. exklusive orealiserade vinster och ett negativt resultat kräver enligt 
kommunallagen återställande under de tre kommande året 2021-23. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande. 
Ordföranden ställer proposition på både förslag till beslut samt tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enlighet med tilläggsyrkandet.    

Bilagor 
0b Månadsrapport Alvesta kommun per mars 2021 

1 Ekonomisk månadsrapport KS mars 

2 Ekonomisk månadsrapport KFN mars 

3 Ekonomisk månadsrapport SBN mars 

4 Ekonomisk månadsrapport NAL mars 

6 Ekonomisk månadsrapport UN mars 

7 Ekonomisk månadsrapport ON mars 

8 Ekonomisk månadsrapport NMY mars     

Beslutet skickas till 
Kommunrevision 

Kommunfullmäktige 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Budgetansvarig 
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§ 65 Dnr 2021-00048 040 

 

Nämndernas verksamhetsplaner med internbudget för år 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera informationen 
om nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsplaner med internbudget för 
2021.  

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 
Arbetsutskottet 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 
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Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 

Nämnderna 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 66 Dnr 2021-00036 000 

 

Nämndernas internkontrollplaner för år 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 
Arbetsutskottet beslut § 47, 2021-03-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-22 

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 
Kommunstyrelsens ekonom 
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§ 67 Dnr 2021-00102 042 

 

Intyg om att de kommunala bolagens verksamhet 2020 har 
varit förenliga med det fastställda ändamålet och inom 
befogenheterna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående bolags verksamheter har varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna; 

Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, BIVA Bredband i Värend AB, AllboHus Fastighets 
AB, Alvesta Kommunföretag AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta Renhållnings AB 
samt Huseby Bruk AB. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska, enligt kommunallagens 6 kap. 1 § 2 st, i årliga beslut pröva 
om de kommunägda aktiebolagen under föregående kalenderår bedrivit 
verksamheten i enligt det fastställda ändamålet med bolaget och att verksamheten 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 48, 2021-03-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-22 

Intyg från respektive bolag underskriven av bolagens styrelse: 

Intyg för år 2020 Alvesta Energi AB 

Intyg för år 2020 Alvesta Elnät AB 

Intyg för år 2020 BIVA Bredband i Värend AB 

Intyg för år 2020 AllboHus Fastighets AB 

Intyg för år 2020 Alvesta Kommunföretag AB 

Intyg för år 2020 Alvesta Utveckling AB 

Intyg för år 2020 Alvesta Renhållning AB 

Intyg för år 2020 Huseby Bruk AB 
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§ 68 Dnr 2021-00107 000 

 

Beslut om stämmodirektiv för Alvesta kommunföretag AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens ombud vid årsstämma med Alvesta 
Kommunföretag AB den 22 april 2021 får i uppdrag att rösta för att (förslaget nedan 
gäller under förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar yttranden enligt 
sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas om) 

• resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och 
koncernbalansräkning fastställs 

• disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

• bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

• fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleant  

• välja revisor i förekommande fall 

• besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 
lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i 
förekommande fall 

Deltar ej i beslut 
Lars-Olof Franzén (AA), Jan-Erik Svensson (AA), Anita Thörn von Rosen (MP) och 
Christer Brincner (KD) deltar ej i beslut. 

Jäv 
Per Ribacke (S), Lars-Olof Petersson (S), Thomas Haraldsson (C) och Fredrik Jonsson 
(-) har anmält jäv och deltar inte i beslutet. Se uppgift om tjänstgörande ersättare 
på protokollets förstasida. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Alvesta Kommunföretag behandlade vid möte 2021-03-30 
årsredovisning för bolaget 2020. Beslut togs om att godkänna årsredovisningen och 
föreslå årsstämman att i ny räkning överföra vinstmedel. Dessutom beslutades att 
till Alvesta kommun lämna ett intyg att verksamheten 2020 stämmer med bolagets 
ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget. 

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 
innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 
bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
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ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Beslutsgång – nytt upprop av närvaro och val av tillfällig ordförande 
Fyra ledamöter har anmält jäv i ärendet och har därför lämnat 
sammanträdesrummet. Istället kliver en ersättare in i deras ställe, se närvarolista på 
förstasidan.  

Eftersom kommunstyrelsens presidium har anmält jäv i detta ärende och därmed 
inte längre deltar i beslutet måste kommunstyrelsen utse en ny tillfällig ordförande 
för att kunna fortsätta behandla ärendet.  Enligt kommunstyrelsens reglemente 6 
kap. 7 § ska den till åldern äldste ledamoten tjänstgöra som ordförande, tills den 
tillfällige ordföranden har utsetts.     

Efter upprop av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare konstaterar 
kommunstyrelsen att Lars-Olof Franzén (AA) är till åldern äldst. Lars-Olof Franzén 
(AA) kliver in som ordförande för att förrätta valet av den tillfällige ordföranden.  

Lars-Olof Franzen (AA) frågar kommunstyrelsen om vem som ska vara den tillfällige 
ordföranden och konstaterar via acklamation att kommunstyrelsen har valt att utse 
Frida Christensen (S) som tillfällig ordförande. 

Beslutsgång – behandling av ärendet 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, utskickat förslag till beslut. 
Ordföranden finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
utskickat förslag till beslut    

Bilagor 
Granskningsrapport för Alvesta kommun för år 2020, 2021-04-12 

Revisionsberättelse för Alvesta kommun för år 2020, 2021-04-12 

Arbetsutskottets beslut § 49, 2021-09-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-12      

Beslutet skickas till 
Ombud 

Alvesta kommunföretag AB 
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§ 69 Dnr 2021-00108 000 

 

Beslut om stämmodirektiv för Huseby Bruk AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens ombud vid årsstämma med Huseby 
Bruk AB våren 2021 får i uppdrag att rösta för att (förslaget nedan gäller under 
förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar yttranden enligt 
sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas om) 

• resultaträkning och balansräkning fastställs 

• disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

• bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

• fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleant  

• välja revisor i förekommande fall 

• besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 
lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i 
förekommande fall 

Deltar ej i beslut 
Lars-Olof Franzén (AA), Jan-Erik Svensson (AA) och Christer Brincner (KD) deltar ej i 
beslut. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Huseby Bruk beslutar under våren 2021 att godkänna 
årsredovisningen och föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 
vinst/förlustmedel.  

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 
innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 
bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 50, 2021-03-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-12    
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Beslutet skickas till 
Ombud 

Huseby Bruk AB 
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§ 70 Dnr 2021-00134 050 

 

Avtal med St Sigfrid kommunikation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå bifogat avtal gällande samverkansavtal med St 
Sigfrid kommunikation. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 60 att ge Wexnet i uppdrag att bilda 
ett nytt dotterbolag benämnt St Sigfrid kommunikation.  

Det nybildade bolagets uppdrag är att hjälpa ägarkommunerna med deras IT 
funktioner och utvecklingsfrågor, drift och problemlösning kopplade till IT 
infrastrukturen. 

Alvesta kommunkoncern köper dessa tjänster för ca 15Mkr under den inledande 
avtalsperioden på fem år. 

Alvesta kommun har fått bifogat avtalsförslag gällande leverans av 
kommunikationstjänster och nätverksprodukter. Växjös kommunjurist Magnus 
Bengtsson har ansvarat för affärsupplägget och har upprättat avtalet som enligt 
honom håller som helhet utifrån gällande lagstiftning. 

Bilagor 
Upphandlingsutskottets beslut § 22, 2021-03-30 

Bilaga 1 Samverkansavtal St Sigfrid kommunikation, 2021-03-22  

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-22    

Beslutet skickas till 
Upphandlingschef 

IT- och digitaliseringschef 
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§ 71 Dnr 2021-00110 000 

 

Beslut om att ställa sig bakom "Deklaration för en stark 
demokrati" 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
Frida Christensen (S) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 51, 2021-03-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-22 

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.   
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§ 72 Dnr 2021-00111 000 

 

Beslut om avrop från det strategiska kontot för insatser 
kopplade till det nationella friluftsåret 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 1 000 000 kronor av strategiska 
investeringsmedel gällande friluftsmiljonen till kultur- och fritidsnämnden. Arbetet 
ska ske i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och lokala föreningar. 

Sammanfattning 
I budget 2021 finns ett antal strategiska investeringar. Strategiska investeringar 
budgeteras under kommunstyrelsens ansvar och omfördelas till annan nämnd efter 
hand som löpande beslut fattas i kommunstyrelsen. 

Med anledning av Svenskt friluftsliv och Naturvårdsverkets satsning på friluftslivets 
år 2021 så fördelas nu 1 000 000 kr av strategiska investeringsmedel. Syftet är att få 
fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt öka medvetenheten om 
friluftslivets värden och allemansrätten. Upprustning och tillskapande av 
rekreationsmöjligheter ökar attraktiviteten för utevistelse och ger alla åldrar ökad 
möjlighet att vistas i naturen.  

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C), Frida Christensen (S) och Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall 
till förslag till beslut. 

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar avslag till förslag till beslut. 

Lars-Olof Franzen (AA) yrkar på återremiss för att komma med ett fullödigt förslag 
om vad pengarna ska användas till. 

Matz Athley (M) yrkar bifall till förslag om avslag.  

Christer Brincner (KD) yrkar bifall till förslag om avslag.    

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finner att det finns tre förslag till beslut; 
arbetsutskottets förslag till beslut, Claudia Crowley Sörenssons (M) avslagsbeslut 
samt Lars-Olof Franzéns (AA) förslag om återremiss.  

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och frågar om 
kommunstyrelsen önskar avgöra ärendet idag, eller om kommunstyrelsen önskar 
återremittera ärendet i enlighet med Lars-Olof Franzéns yrkande. Via acklamation 
finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

votering är begärd. 

Ordföranden ställer sedan proposition på yrkandet om bifall respektive avslag till 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner via acklamation att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.   
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Votering begärd.   

Votering återremiss 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på att 
ärendet ska avgöra idag och att en Nej-röst är en röst på Lars-Olof Franzéns (AA) 
yrkande om återremiss. 

Efter genomförd votering finner ordföranden med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster att 
kommunstyrelsen har beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Se det exakta 
omröstningsresultatet i Bilaga 1 – Voteringslista.   

Votering avslag 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut och att en Nej-röst är en röst på Claudia Crowley 
Sörenssons (M) m.fl avslagsyrkande. 

Efter genomförd votering finner ordföranden med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster att 
kommunstyrelsen har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Se det 
exakta omröstningsresultatet i Bilaga 1 – Voteringslista.    

Bilagor 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2021-03-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-18 

Bilaga, 2021-03-22 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomichef 
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§ 73 Dnr 2021-00116 040 

 

Beslut om nya taxor vid förhyrning av kommunala lokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om:  

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 förslag till beslut. 

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.  

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 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
39(44) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-13 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

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 i gång. 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.  

Bilagor 
Arbetsutskottets förslag till beslut § 53, 2021-03-30 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-17 

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  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
40(44) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-13 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 74 Dnr 2020-00362 530 

 

Motion (SD) om att införa en kommun-app i Alvesta kommun 

Beslut 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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. 

Yrkanden 
Fredrik Jonsson (-) yrkar avslag på motionen. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut; Fredrik Jonssons (-) 
avslagsyrkande, Lars-Olof Franzéns (AA) bifallsyrkande samt Thomas Haraldssons 
(C) yrkande om att anse motionen som besvarad. Ordföranden ställer proposition 
på förslagen och finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutar att anse 
motionen som besvarad.    

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 55, 2021-03-30 
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Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-19 

Motion (SD) om att införa en kommun-app, 2020-10-12    
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§ 75 Dnr 2021-00103 000 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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 
Arbetsutskottets beslut § 54, 2021-03-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-09 

Lista över obesvarade motioner, 2021-03-09  
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§ 76 Dnr 2021-00118 000 

 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden. 

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. 

Bilagor 
Protokoll från styrelsemöte i Bredband i Värend AB 2021-03-16 

Protokoll från styrelsemöte i Samordningsförbundet Värend 2021-02-12 

Protokoll från styrelsemöte i Allbohus Fastighets AB 2021-03-25 

Protokoll från styrelsemöte i Alvesta Energi AB 2021-02-23 

Protokoll från styrelsemöte i Alvesta Elnät AB 2021-03-16 

Protokoll från styrelsemöte i Alvesta Elnät AB 2021-02-23 

Protokoll från styrelsemöte i Alvesta Energi AB 2021-03-16 

Protokoll från styrelsemöte i Alvesta Renhållning AB 2021-03-17 

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2021-03-
30 
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§ 77 Dnr 2021-00023 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens ledamöter har något 
övrigt ärende de vill lyfta på dagens sammanträde. Inga övriga ärenden anmäldes 
till dagens sammanträde. 

Fredrik Jonsson (-) frågar om skolutredningen kopplat till Vislanda. Kommunchefen 
informerar att det kommer en redogörelse på styrgruppsmötet under 
morgondagen. 

Lars-Olof Franzen (AA) väcker frågan om vindkraftverksutbyggnaden i Lyngsåsa. 

 



  Närvaro- och voteringslista 

Kommunstyrelsens sammanträde den  

§ 58 Lars-Olofs 
Franzéns (AA) 

tilläggsyrkande 

§ 58 Claudias (M) 
ändringsyrkande 

§ 72 Lars-Olofs (AA) 
yrkande om återremiss 

§ 72 Claudias (M) 
avslagsyrkande 

JA= avslag NEJ= bifall JA= avslag NEJ= bifall JA= idag NEJ=återremiss 

JA=Bilfall till förslag till 
beslut 

NEJ=Claudias 
avslagsyrkande 

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

1. Per Ribacke S X Anita Thörn von 

Rosen på § 68 
X X   

X   X   X   

2. Thomas Haraldsson C X   X   X   X   X   

3. Thomas Johnsson M X Matz Athley från § 58 X X     X   X   X 

4. Frida Christensen S X   X   X   X   X   

5. Ros-Marie Larsson S X Sebastian Olsson från 
§ 73 X X   X   X   X   

6. Lars-Olof Petersson S X   X   X   X   X   

7. Mikael Lindberg C - Torbjörn Svensson (S) X X   X   X   X   

8. Hans Svensson V X   X   X   X   X   

9. Claudia Crowley Sörensson M X   X     X 
 

 X   X 

10. Ulf Larsson L - Christer Brincner (KD) X X     X 
 

 X   X 

11. Fredrik Jonsson - X    X  X     X X   

12. Jan-Erik Svensson AA X     X   X 
 

 X   X 

13. Lars-Olof Franzén AA X     X   X   X   X 

RESULTAT     10 1 2 8  5 7  6 8  5 

Närvaro för ej tjänstgörande ersättare             
 

   

1. Edina Maslac  S            
 

   

2. Sebastian Ohlsson S X           
 

   

3. Lavinia Strömberg S            
 

   



  Närvaro- och voteringslista 

4.  Torbjörn Svensson S          
 

     

5. Cristina Haraldsson C          
 

     

6. David Johansson C          
 

     

7. Anita Thörn von Rosen MP X         
 

     

8. Björn Tisjö M                

9. Matz Athley M X         
 

     

10. Christer Brincner KD          
 

     

11. Juan-Carlos Moreno AA          
 

     

12. Annette Lindström - X §§ 48-50, 54-58, 61        
 

     

13. Ulf Gustafsson SD X §§ 48-50, 54-58, 61, 59, 62-63        
 

     

ANTAL           
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