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§ 149 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron.     

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 12 ledamöter, 1 tjänstgörande 
ersättare och 4 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida.  
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§ 150 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Lars-Olof Petersson (S) som justerare av protokollet.       

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Lars-Olof Petersson (S) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum innan 
måndagen den 15 november 2021 klockan 10:00 genom digital signering     
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§ 151 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
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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§ 152 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: 

• Kronprinsessans besök på Högåsen 

• Landshövdingen med länsråd på besök i kommunen 

• Vaccination/Covid-19 

• Pågående diskussion med Sydarkivera om arkivcentrum i Alvesta kommun    
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§ 153 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: 

• Internbudget och verksamhetsplaner arbetet pågår 

• Uppföljningsmöten med bolagen om avtalen med tjänster inom 
HR/ekonomi/IT 
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§ 154 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: 

• Idag går kallelsen till extrainsatt möte  
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§ 155 Dnr 2021-00324 310 

 

Beslut om yttrande på remiss Länstransportplan G-län 2022–
2033 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att lämna ordförande och förste vice ordförandes 
förslag till yttrande över Region Kronobergs remiss, Länstransportplan för 
Kronobergs län 2022 – 2033, som sitt eget.   

Sammanfattning 
Alvesta kommun har givits möjlighet att besvara Region Kronobergs remiss över 
förslag till ny Länstransportplan för perioden 2022–2033.  Alvesta kommun delar i 
stort samma syn som Region Kronoberg avseende investeringar i transport-
infrastrukturen för Kronobergs län. Det gäller bland annat samfinansiering vid 
utbyggnaden av dubbelspår mellan Alvesta och Växjö samt ny station vid Räppe 
(Nya lasarettet). Alvesta kommun anser emellertid att Förbifart Alvesta ska utredas 
som brist och följa den rekommendation som framställdes i ÅVS Alvesta (2017). 
Alvesta kommun anser också att Regionen, utifrån vad lagen stipulerar själva ska 
prioritera utifrån given ekonomisk ram. Dessutom anser Alvesta kommun att en 
cykelväg mellan Alvesta och Växjö är prioriterad och bör utredas snarast.  

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall på sitt eget förslag till yttrande.   

Thomas Johnsson (M) yrkar om ändring på en mening till ”att man arbetar för en 
rondell-lösning i korsningen länsväg 126 Husebyvägen södra infarten till Vislanda”.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till yttrande; förslag till yttrande från 
ordförande och vice ordförande, förslag till yttrande från Lars-Olof Franzén (AA) 
samt Thomas Johnssons (M) förslag till ändringsyrkande på ordförandens förslag till 
yttrande. 

Ordföranden informerar kommunstyrelsen om att han först ställer proposition på 
de två förslag till yttrande, och sedan hanterar förslag till ändringsyrkande om det 
skulle behövas. 

Ordföranden ställer de två huvudförslagen mot varandra och finner via acklamation 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförande och vice ordförandes 
förslag till yttrande. Votering begärd. 

Efter genomförd votering ställer ordföranden proposition på ändringsyrkande mot 
den ursprungliga skrivningen och finner via acklamation att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med den ursprungliga skrivningen. Votering begärd.   
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Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på 
ordförandes förslag till yttrande och att en NEJ-röst är en röst på Lars-Olof Franzéns 
(AA) förslag till yttrande. Efter genomförd votering finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag till yttrande med 11 
JA-röster och 2 NEJ-röster.  

Vid den andra voteringen instruerar kommunstyrelsen om att en JA-röst är en röst 
på den ursprungliga skrivningen, och att en NEJ-röst är en röst på Thomas 
Johnssons (M) ändringsyrkande. Efter genomförd votering finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den ursprungliga skrivelsen med 8 JA-
röster och 5 NEJ-röster.    

Beslutsunderlag 
Ordförandes och vice ordförandes förslag till yttrande, 2021-11-02 

Lars-Olof Franzéns (AA) förslag till yttrande, 2021-11-02 

Arbetsutskottets beslut § 120, 2021-10-26 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltingen avseende remiss 
Länstransportplan G-län 2022-2033, daterad 2021-10-04 

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över Region Kronobergs remiss, 
Länstransportplan för Kronobergs län 2022 – 2033. Daterat 2021-10-04 

Beslutet skickas till 
Region Kronoberg 
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§ 156 Dnr 2021-00362 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2021 för 
kommunstyrelsen  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per oktober 
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 oktober 2021 redovisar 
kommunstyrelsen en positiv avvikelse som uppgår till 5,7 mnkr miljoner kronor. 
Detta beror till största del på att det saknas fakturor för datakommunikation samt 
tilldelade medel för särskilda uppdrag där kostnaden inte fallit ut än. Prognosen av 
helårsutfallet 2021 visar en positiv budgetavvikelse på 1,4 miljoner kronor. 
Anställningar har skett i och med arbetet med Agenda 2030 men som inte påverkat 
utfallet per maj i större utsträckning. Dels har fakturor på större belopp avseende 
datakommunikation felaktigt har bokförts på 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-05 

Ekonomisk månadsrapport per 21-10-31 för kommunstyrelsen, daterad 05-10-2021 
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§ 157 Dnr 2021-00246 042 

 

Ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per oktober 
månad 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ekonomisk månadsrapport för Alvesta 
kommun per oktober månad 2021. 

Sammanfattning 
I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista oktober framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på 93,5 mnkr. 

Nämnderna har per oktober förbättrat sina prognoser på totalen, främst inom 
samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. Prognosen för underskott 
ligger kvar inom gymnasieverksamhetens köp av utbildning på nämnden för arbete 
och lärande och kostnader inom LSS-verksamheten inom utbildningsnämnden. 
Detta resulterar i att nämnderna nu prognosticerar ett överskott på 1,3 mnkr. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett överskott mot budget på totalt 73,6 mnkr, varav 15 mnkr är 
realiserade vinster, 30 mnkr är orealiserade vinster och 33 mnkr är ökade prognoser 
på skatteintäkter. 

För 2021 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 18,6 mnkr. Den totala 
budgetavvikelsen är alltså en positiv avvikelse på 74,9 mnkr. 

I och med denna prognos kommer kommunen under 2021 att nå balanskravet och 
därmed kunna återställa resterande 1,3 miljoner kronor av det ursprungliga 
återställningskravet på 13,3 miljoner kronor som kommunen har med sig från 2019.   

Beslutsunderlag 
0b Månadsrapport Alvesta kommun per oktober 2021 

1 Ekonomisk månadsrapport KS okt 

2 Ekonomisk månadsrapport KFN okt 

3 Ekonomisk månadsrapport SBN okt 

4 Ekonomisk månadsrapport NAL okt 

6 Ekonomisk månadsrapport UN okt 

7 Ekonomisk månadsrapport ON okt 

8 Ekonomisk månadsrapport NMY okt 

Beslutet skickas till 
Kommunrevision 

Kommunfullmäktige 
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Kommunchef 

Ekonomichef 

Budgetansvarig 
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§ 158 Dnr 2021-00374 000 

 

Beslut om Barnens bästa gäller- Kronobarnsmodellen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Alvesta kommun antar Kronobarnsmodellen som ett 
gemensamt arbetssätt i frågor som rör barn i Kronobergs län och därigenom 
säkerställer barnkonventionens krav på respektive verksamhet.  

Alvesta kommuns berörda förvaltningar och nämnder deltar i det länsgemensamma 
arbetet med att färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande dokument som 
behövs för att strukturerat implementera modellen. Det inbegriper även att 
fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnets plan som 
alla parter kan nå samsyn kring.  

Kommunstyrelsen uppdrar till Utbildningsnämnden, Nämnden för arbete och 
lärande samt Kultur och Fritidsnämnden att ta fram en plan för hur modellen ska 
implementeras i Alvesta kommun samt planera för de resurser som bör allokeras 
inom organisationen för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet ska 
ske.  

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att samordna det lokala 
utvecklingsarbetet kring Barnens Bästa Gäller i Alvesta kommun med berörda 
förvaltningar, samt att inordna det i den nationella, regionala och lokala 
utvecklingen av God och nära vård. 

Sammanfattning 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i länet, 
Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en arbetsmodell 
för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas Kronobarnsmodellen och 
bygger på att alla barn i Kronoberg ska få likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. 
Detta ska säkerställas genom att arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i 
skeenden som riskerar barnets goda uppväxt och att alla aktörer runt barnet 
samverkar enligt en länsgemensam samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen 
innehåller flera verktyg för att underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen 
och barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen hjälper till med strukturen i 
arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets behov i enighet med 
barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument som tas fram av de 
aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare och barnet. Främjande och 
förebyggande arbete, tidiga insatser 

Och tidig och god strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet 
och barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. Arbetet 
följeforskas av Linnéuniversitetet.  

Bakgrund  

Kronobarnsmodellen är den arbetsmodell kring barn som sedan 2018 tagits fram i 
länet genom processen barnens bästa gäller! i Kronoberg. Modellen har hämtat 
inspiration från Skottlands arbete med Getting it Right for Every Child (GIRFEC) men 
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anpassas utifrån förutsättningarna i Kronoberg och Sverige. Grundprincipen är att 
arbetet ska utgå från barnkonventionen och ge barn, vårdnadshavare och 
professionella bästa möjliga förutsättningar att sätta barnets behov i centrum när 
barnet är i behov av hjälp och stöd från samhället.  

Kronobarnsmodellen är länsövergripande och tas fram tillsammans med länets alla 
åtta kommuner och Region Kronoberg, vilket gör arbetet unikt i landet. Även 
polismyndighet och idéburen sektor deltar i utvecklingsarbetet. Arbetet följeforskas 
också av Linnéuniversitetet. Genom att involvera så många parter byggs en hållbar 
och robust modell som ligger väl i linje med verksamheters och huvudmäns 
uppdrag.  

 

Kronobarnsmodellen  

Kronobarnsmodellen bygger på tillit och samtycke, både mellan verksamheter och 
med barn och vårdnadshavare. Kronobarnsmodellen bygger på främjande och 
förebyggande insatser, tidiga insatser tidigt och en tydlig struktur för hur samverkan 
mellan aktörerna ska gå till. Dessa delar ska underlätta för verksamheterna att ge 
barn bästa möjliga förutsättningar till en god uppväxt och använda rätt resurser i ett 
tidigt skede när barnet behöver hjälp eller stöd. Till hjälp finns verktyg som 
praxismodellen och barnets plan.  

Det främjande och förebyggande arbetet har som främsta syfte att ge barn i 
Kronoberg så goda förutsättningar till en god uppväxt som möjligt så att de aldrig 
ska behöva något utökat stöd eller hjälp från samhället. Det ger en direkt vinst för 
såväl barn, vårdnadshavare och verksamhet som samhället i stort, om än 
svårberäknat i kronor och ören. När barnet får rätt hjälp tidigt kan större problem 
längs vägen minskas eller i bästa fall helt förebyggas. Sådana insatser är alltid mer 
kostnadseffektiva än omfattande insatser.  

Genom en länsgemensam struktur för samverkan och samverkansmöten blir det 
tydligt för alla parter vem som gör vad och vad som förväntas av dem. Risken för att 
saker faller mellan stolarna minskar därmed och gör även barnet och 
vårdnadshavarna till tydliga parter i samverkan med verksamheterna. 
Samverkansmöten påminner till viss del om SIP-möten (Samordnad Individuell 
Plan). I korthet är skillnaderna att samverkansmötet sker tidigare än vid en SIP, att 
barnet och vårdnadshavarna är med i mötet och att fler aktörer än idag kan 
involveras. Om skillnaderna går det att läsa om mer utförligt i en av följeforskarnas, 
Mats Anderbergs, artikel på hemsidan för barnens bästa gäller.  

Praxismodell  

För att stötta arbetet i Kronobarnsmodellen har ett länsgemensamt material som 
praxismodellen (se bild) och barnets plan tagits fram. Praxismodellen hjälper den 
enskilda som möter barn att uppmärksamma och sätta ord på barnets situation och 
eventuell oro. Den hjälper verksamheten att titta närmare på barnets situation  

och ställa frågor kring vad som gjorts, vad som kan göras i den egna verksamheten 
och/eller om det behövs samverkan med andra och ett eventuellt upprättande av 
en barnets plan.  
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I praxismodellen finns barnensbästa ansvarig, vilken är den funktion/person som 
har till uppgift att utföra informationsinsamling kring ett barn när någon misstänker 
att det kan finnas behov av stöd eller hjälp. Utgångspunkten för funktionen är den 
ska vara likvärdig för alla barn men att utförandet ligger i den verksamhet som 
passar det enskilda barnet bäst. Uppdraget blir mödravårdens före barnets födsel, 
barnhälsovårdens fram till dess att barnet börjar i förskoleklass, skolan/rektor tills 
dess att barnet fyller 18 år samt, i det fall barnet/den unge inte börjar gymnasiet, så 
är det KKA (kommunens aktivitetsansvar) i barnets/den unges hemkommun. 
Informationsinsamlingen ska göras i den verksamhet där barnet befinner sig mest 
för att garantera likvärdighet. Som exempel; i Kronoberg går idag cirka 85 procent 
av 1-5-åringar i förskola, ytterligare 17 procent av dessa går i pedagogisk omsorg 
(det som tidigare kallades dagmamma) eller i föräldrakooperativ eller dylikt. Det är 
inte ovanligt att barn som går i förskola och får ett nytt syskon stannar hemma i 
ytterligare period/perioder. För att säkerställa likvärdighet och kontinuitet, och 
fånga upp de barn som aldrig börjar i förskola, ligger det initiala barnensbästa-
ansvaret på barnhälsovården men lämnas över till förskolan om barnet finns där. 
Detta är ett ytterligare exempel på den förstärkta samverkan mellan olika 
verksamheter i länet, även utanför de mer konventionella samverkansmötena.  

 

När samverkan mellan olika verksamheter behövs ska den initieras tidigt. 
Barnensbästa-ansvarig kallar till samverkansmöte där även vårdnadshavare och 
barn är med. Under mötet diskuteras situationen, framgångsfaktorer och 
utmaningar, och en barnets plan upprättas. Planen är barnets och 
vårdnadshavarnas där de olika aktörernas/verksamheternas ansvar och insatser 
tydliggörs. Planen är barnets och vårdnadshavarnas men synliggör även för 
verksamheterna vem som gör vad. Detta minimerar risken att aktörerna ger  

 

motstridiga råd, ger samma insats från flera håll eller att barnet faller mellan 
verksamhetsstolar. Möjliga digitala lösningar för att göra barnets plan tillgänglig och 
enkel att arbeta, undersöks för närvarande.  

Kronobergs arbete röner stort intresse även från nationellt håll. Oavsett verksamhet 
och huvudman behöver de flesta verksamheter i landet ställa om för att möta 
framtidens krav och förutsättningar. Målet är inte nått än, arbetssättet ska fungera i 
ett stort antal olika verksamheter med olika förutsättningar, vilket kräver uthållighet 
och utrymme för att skruva på modellen. Men genom tester och utvecklingsarbete i 
hela länet är Kronoberg på god väg att skapa en arbetsmodell kring barn där 
kvaliteten på arbetet, både nu och i framtiden, säkerställs. 

Yrkanden 
Frida Christensen (S), Claudia Crowley Sörensson (M), Christer Brincner (KD) och 
Hans Svensson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.    

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 131, 2021-10-26 
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende beslut om Barnens 
bästa gäller - Kronobarnsmodellen, daterad 2021-10-18 

Underlag för politiska beslut gällande Kronobarnsmodellen 4.0, 2021-05-27 

Beslutet skickas till 
Region kronoberg 

Utbildningsnämnden 

Nämnden för arbete och lärande 

Kultur- och fritidsnämnden 

kommunfullmäktige 
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§ 159 Dnr 2021-00354 040 

 

Beslut om ramjustering kopplat till LSS-verksamheten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från första januari 2022 överföra de budgetramar 
som berör LSS hos nämnden för arbete och lärande och utbildningsnämnden till 
omsorgsnämnden samt att anta den köp- och säljmodell som framtagits för 
dagverksamhet mellan nämnden för arbete och lärande och omsorgsnämnden. 
Överföring sker till omsorgsnämndens ram från utbildningsnämnden med 25 910 
tkr, från nämnden för arbete och lärande med 470 tkr samt från kommunstyrelsen 
med 3 500 tkr för att täcka prognostiserat underskott 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 8 juni 2021 kommunchefen i uppdrag att i 
omsorgsnämnden samla LSS-verksamheten från de nämnder som hanterar LSS; 
omsorgsnämnden, nämnden för arbete och lärande och utbildningsnämnden. 

Beräkningar av hur beslutet påverkar budgetramarna hos de tre nämnderna har 
genomförts. Slutsatserna är att kostnaden för LSS-verksamheten i 
utbildningsnämnden lyfts över i sin helhet till omsorgsnämnden, motsvarande 25 
910 tkr och att nämnden för arbete och lärande lyfter över verksamheten för 
kontaktpersoner och ledsagning i sin helhet till omsorgsnämnden motsvarande 200 
tkr. Nämnden för arbete och lärande kommer att fakturera kostnaden för den 
nyttjade dagverksamheten på Kompassen till omsorgsnämnden enligt framtagen 
modell, 270 tkr år 2022 vilket också ökar omsorgsnämndens budget. Utöver de 25 
910 som flyttas från utbildningsnämnden lyfts även det prognostiserade 
underskottet för LSS-verksamheten för 2022 över till omsorgsnämnden 
motsvarande 3 290 tkr. Detta underskott kommer att täckas av kommunstyrelsen. 
Omsorgsförvaltningen kommer även att verkställa ett ej verkställt beslut från 
förvaltningen för arbete och lärande om särskilt boende vilket resulterar i ett 
prognosunderskott om 150 tkr vilket också ska täckas av kommunstyrelsen. Totalt 
bidrar kommunstyrelsen med 3 500 tkr för att täcka prognostiserade underskott. Se 
nedanstående tabell. 

Yrkanden 
Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut och önskar att det följs 
nogsamt. 

Fredrik Jonsson (-) och Christer Brincner (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 117, 2021-10-26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-26 

Bilaga LSS UF 

Bilaga LSS FAL 
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Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Nämnden för arbete och lärande 

Utbildningsnämnden 

kommunchef 
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§ 160 Dnr 2021-00325  

 

Beslut om extra tilldelning av budgetmedel för år 2021 till 
nämnden för arbete och lärande och utbildningsnämnden  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige Besluta 
att godkänna extra tilldelning av budgetmedel 2021 till Nämnden för arbete och 
lärande 19,7 miljoner kronor och Utbildningsnämnden 3,8 miljoner kronor som 
finansieras från övriga strategiska kontot. 

Omfördelningen är tillfällig och gäller endast för 2021. 

Sammanfattning 
I delårsrapporten, som baseras på utfallet till och med sista augusti framgår att 
Alvesta kommuns nämnder prognosticerar ett underskott på drygt 9 miljoner 
kronor. 

Samtidigt prognostiseras ett centralt överskott (gemensam finansiering inklusive 
strategiska medel) på knappt 69 miljoner kronor, som framförallt beror på ökad 
prognos på skatteintäkter (27 miljoner kronor) och finansiella intäkter (45 miljoner 
kronor). 

För att undvika ett stort överskott på centrala medel föreslås istället att medel 
omfördelas ut till de verksamheter som prognostiserar underskott enligt nedan 
tabell. Omfördelningen är tillfällig och gäller endast för 2021, s k korta 
budgetmedel. 

 
 

Yrkanden 
Fredrik Jonsson (-) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 118, 2021-10-26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-12 

Helårsprognos nämnderna Utfall Budget Prognos Prognostic erad Extra Prognostic erad
och resultat budgetavv ti l lskott budgetavv

av
per augusti   Helår 2021 Helår 2021 Helår 2021 budgetmede Helår 2021

mnkr 2021 per augusti per augusti efter
+överskott justering

-underskott

Kommunstyrelsen 45,8 79,9 77,7 2,3 2,3
Kultur- och fritidsnämnden 39,8 60,9 60,2 0,7 0,7
Utbildningsnämnden 321,1 484,5 488,3 -3,8 3,8 0,0
Nämnden för arbete och lärande 170,7 223,5 243,2 -19,7 19,7 0,0
Omsorgsnämnden 237,0 364,6 359,6 5,0 5,0
Samhällsbyggnadsnämnden 24,6 52,6 46,2 6,4 6,4
Nämnden för myndighetsfrågor 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0
Summa nettokostnader nämnder                        
(exkl gemensamma nettokostnader) 839,2 1 266,4 1 275,5 -9,1 23,5 14,4
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 161 Dnr 2021-00313 212 

 

Beslut om översyn av översiktsplanen för Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta och samråda förslag till ny översiktsplan.  

Sammanfattning 
I enlighet med plan- och bygglagen 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen och som anger den långsiktiga fysiska 
utvecklingen. Alvesta kommuns nuvarande översiktsplan är från 2008 och 
aktualitetsförklarades senast 2017. Det har även tagits fram kompletterande 
fördjupade översiktsplaner för Alvesta, Moheda och Vislanda tätorter samt 
tematiska tillägg rörande vindkraft och landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  

Bedömningen nu är att Alvesta kommun behöver en ny översiktsplan för att kunna 
fortsätta utvecklas.  

Då den kommunala översiktsplanen är ett strategiskt viktigt dokument som gäller 
för hela kommunen ska beslut fattas i kommunstyrelsen.  

Arbetet med en ny översiktsplan kommer att ledas från 
samhällsbyggnadsförvaltningen.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 121, 2021-10-26 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-09-30     

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
25(39) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 162 Dnr 2021-00183 002 

 

Beslut om revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till delegationsordning. Detta beslut 
ersätter tidigare fattade beslut avseende delegering av beslutanderätt inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde.  

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen genomför en översyn av olika styrande dokument 
och som ett led i arbetet har kommunstyrelsens delegationsordning setts över. I 
nuläget finns ingen samlad delegationsordning för kommunstyrelsen utan 
delegering av beslutanderätt finns i flera olika beslut som har fattats vid olika 
tillfällen under de senaste åren. För att få en ökad tydlighet har 
kommunledningsförvaltningen tillsammans med jurist tagit fram förslag till en 
samlad delegationsordning för kommunstyrelsen. Under arbetet har en juridisk 
bedömning gjorts vilka ärenden som är beslut enligt kommunallagen och vad som 
kan anses utgöra verkställighet.    

Konsekvensanalys 

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser ur exempelvis ekonomi-, miljö- eller 
barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 124, 2021-10-26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-18 

Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen, daterad den 18 oktober 2021  

Beslutet skickas till 
Kanslichef 

kommunchef 
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§ 163 Dnr 2021-00376 040 

 

Beslut om firmateckningsrätt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om firmateckning enligt nedanstående:   

Generell firmateckningsrätt för kommunstyrelsen  
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att på kommunstyrelsens vägnar 
teckna Alvesta kommuns firma intill ett avtalsvärde om högst två (2) miljoner 
kronor:  

Underskrift Kommunstyrelsens ordförande Ordinarie 

 Kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande 

Ersättare 

Kontrasignering Kommunchef Ordinarie 

 Ekonomichef Ersättare 

 
Övriga generella firmatecknare 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna Alvesta 
kommuns firma var för sig intill ett avtalsvärde om högst: 

• Kommunchef - 500 000 kronor 

• Ekonomichef -  100 000 kronor 

• Kanslichef -  100 000 kronor 

• Utvecklingschef -  100 000 kronor 

• HR-chef -  100 000 kronor 

• IT-chef - 100 000 kronor  

 
Undertecknande av lånereverser och borgensförbindelser 
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att på Alvesta kommuns vägnar 
underteckna lånereverser och borgensförbindelser.  

När det gäller omsättning av befintliga lån och förlängning av ingångna 
borgensförbindelse kan dessa förlängas till ursprungliga belopp. 
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När det gäller upptagning av nya lån och ingående av nya borgensförbindelser gäller 
denna firmateckningsrätt till belopp om högst hundra (100) miljoner kronor vid 
varje tillfälle. 

Underskrift Ekonomichef Ordinarie 

 Budgetansvarig, ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen 

Ersättare 

Kontrasignering Kommunchef Ordinarie 

 Kanslichef Ersättare 

 
Undertecknande av ansökningar/finansiering av projekt där underskrift av 
kommunens firmatecknare krävs 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar underteckna 
ansökningar om bidrag/finansiering av projekt där EU, statliga myndigheter eller 
andra externa aktörer helt eller delvis står som finansiärer. 

Underskrift Kommunchef Ordinarie 

 Kanslichef Ersättare 

 
Undertecknande av ansökningar om bidrag eller utbetalning av bidrag där 
underskrift av kommunens firmatecknare krävs 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar underteckna 
ansöka om bidrag och/eller utbetalning av bidrag från EU, statliga myndigheter eller 
andra externa aktörer. 

Underskrift Kommunchef Ordinarie 

 Kanslichef Ersättare 

 
Detta beslut om firmateckningsrätt gäller från och med den 15 november 2021 och 
tills vidare. Genom antagande av detta upphävs tidigare beslut om 
firmateckningsrätt, KS 2020-10-06/§149. 

Sammanfattning 
Nu gällande firmateckningsrätt beslutades av kommunstyrelsen den 6 oktober 2020 
(§ 149). Med anledning av översynen av delegerad beslutanderätt och förslag till ny 
delegationsordning har även firmateckningsrätten setts över. Firmateckningen ska 
ses som en del av beslutet om ny delegationsordning och korresponderar med den. 
Förslaget innebär att vissa beloppsbegränsningar införs i rätten till firmateckning. I 
övrigt är den i huvudsak som den gällande. 
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Konsekvensanalys 

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser ur exempelvis ekonomi-, miljö- eller 
barnrättsperspektiv.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 125, 2021-10-26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-19     

Beslutet skickas till 
Kommunchef 

Kanslichef 

ekonomichef 
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§ 164 Dnr 2021-00326 000 

 

Beslut om revidering av regler för ersättning till 
förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
revidering av regler för ersättning till förtroendevalda. 

Sammanfattning 
Det pågår en stor genomlysning av samtliga styrdokument i Alvesta kommun, där 
kontroller av vilken sorts styrdokument som finns, innehåll, grafisk profil och 
liknande utvärderas och omarbetas. 

I genomgången av regler för ersättning till förtroendevalda (arvodesregler) så finns 
det i dagsläget en möjlighet för partiet att besluta om gruppledararvodet ska 
utbetalas till utnämnda gruppledaren eller till partiet.  

Efter avstämning med SKR, så har kommunen informerats om att detta strider mot 
kommunallagen, i 4 kap 16 § punkt 2 där det uppges att ersättning i form av arvode 
utbetalas till den förtroendevalde. Därför föreslår kommunledningsförvaltningen en 
revidering av arvodesregler där möjligheten till att utbetala gruppledararvodet till 
partiet tas bort (sidan 4 § 11), så att arvodesreglerna inte strider mot 
kommunallagen.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 126, 2021-10-26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-23 

Utkast till regler för ersättning till förtroendevalda, 2021-09-23   

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Gruppledare  

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
30(39) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 165 Dnr 2021-00349 880 

 

Beslut om biblioteksplan för Alvesta kommun 2022–2024  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
biblioteksplan för Alvesta kommun för år 2022-2024 med följande ändringar: 

• meningen ”Biblioteksservice ska finnas tillgänglig runt om i hela 
kommunen” läggs till efter den första meningen under punkt 3.1.2. 

• istället för kultur- och fritidsförvaltningen ska det stå 
utbildningsförvaltningen under 3.3.1 andra stycket första meningen.     

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har på sitt sammanträde den 29 september 2021 berett 
ärendet om biblioteksplan för år 2022–2024. 

Bibliotekslagen fastställer i 17 § att varje kommun ska ha en biblioteksplan. I denna 
plan ska folkbiblioteksverksamheten (som styrs av bibliotekslagen), 
skolbiblioteksverksamheten (som styrs av både bibliotekslagen och skollagen) samt 
eventuell övrig biblioteksverksamhet, till exempel sjukhusbibliotek, som finns inom 
kommunen finnas beskriven. Alvesta kommuns biblioteksplan gäller för all 
kommunal biblioteksverksamhet, planen inkluderar folkbibliotek och skolbibliotek. 
En gemensam biblioteksplan för kommunens bibliotek tydliggör vilka strukturer 
som är nödvändiga för organisationen samt vilka uppdrag folkbibliotek respektive 
skolbibliotek har.   

Yrkanden 
Frida Christensen (S), Claudia Crowley Sörensen (M), Christer Brincner (KD) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut § 127, 2021-10-26 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 60 2021-09-29 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende biblioteksplan för 
Alvesta kommun 2022–2024, daterad 2021-06-15  

Förslag till biblioteksplan för Alvesta kommun 2022–2024  

 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnmänden 

bibliotekschef 
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§ 166 Dnr 2021-00351 806 

 

Beslut om taxa för elever som deltar i gruppundervisning inom 
Kulturskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastslå taxan i 
deltagande av gruppundervisning på Kulturskolan till 250 kr per termin från och 
med 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om en översyn av samtliga 
taxor inom Kulturskolan vartannat år.   

Sammanfattning 
Den 29 september 2021 behandlade kultur- och fritidsnämnden ärendet om ny taxa 
för gruppundervisning inom kulturskolan. 

Kulturskolan i Alvesta har traditionellt erbjudit elever enskilda lektioner. Den 
nuvarande taxan för enskilda lektioner är 500 kr per termin. Under 2020 och 2021 
har disciplinerna i Kulturskolan utökats med ämnen som bedrivs i grupp som dans, 
teater, bild och form samt nycirkus. Det saknas i dagsläget en anpassad taxa för 
dessa ämnen och därför behöver en taxa för deltagande i gruppundervisning på 
Kulturskolan fastslås. Viss gruppundervisning har tidigare förekommit i 
verksamheten men fungerar som komplement till enskilda lektioner, tex ensemble 
och orkester. De nya disciplinerna är fristående ämnen och därför behövs en taxa 
fastslås för dem. Undervisning i grupp kan inte individanpassas på samma sätt som 
individuella lektioner och tiden som läraren kan lägga på varje enskild elev minskar 
med antalet elever i gruppen, vilket pekar på att priset för deltagande i 
gruppundervisning bör vara lägre än enskild undervisning. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att taxan för deltagande i samtlig 
gruppundervisning på Kulturskolan fastslås till 250 kr per termin från och med 1 
januari 2022.   

Konsekvensanalys 

Om kostnaden för gruppundervisning anpassas till en lägre nivå innebär det att fler 
barn och unga kan få tillgång till kulturskoleundervisning, vilket gynnar kommunens 
strävan att uppnå Barnkonventionens mål om alla barns lika rätt till kultur. Eftersom 
fler elever kan delta i gruppen blir de ekonomiska konsekvenserna för nämnden 
små.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 128, 2021-10-26 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 61, 2021-09-29 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 167 Dnr 2021-00353 040 

 

Beslut om bidrag till Alvesta ridklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. bevilja Alvesta Ridklubb ett extra bidrag på 300 000 kr för köp av hästar  

2. finansiera bidraget genom anslaget för strategiska åtgärder i 2021 års budget. 

Sammanfattning 
Alvesta Ridklubb bedriver sin verksamhet på ridskolan i Spåningslandaområdet. 
Föreningen har under långt tid arbetat med en ansträngd ekonomi med små 
möjligheter till utveckling och har vid flera tillfällen ansökt om att kommunen ska 
tidigarelägga utbetalning av det kommunala bidraget som vanligtvis sker i februari 
och augusti – det har även skett under sommaren 2021.  

De ridskolehästar Alvesta Ridklubb har slits hårt då trycket och efterfrågan på 
platser i verksamheten är stort. Via en skrivelse till Alvesta kommun har man ansökt 
om stöd på 300 000 kronor för att kunna köpa in fyra nya hästar och för att kunna 
möta den efterfrågan som finns hos barn och ungdomar i Alvesta. Investeringen i 
nya hästar är en nödvändig investering för Alvesta Ridklubb utifrån nuvarande 
situation. Utan stöd skulle verksamheterna behöva minskas och färre ridtillfällen 
blir då möjliga för barn och ungdomar i Alvesta kommun. 

Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom översiktliga 
konsekvenser av bidrag eller inte bidrag framgår av texten ovan. 

Yrkanden 
Frida Christensen (S), Claudia Crowley Sörensson (M), Thomas Johnsson (M), Jan-
Erik Svensson (AA) och Christer Brincner (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 129, 2021-10-26 

tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-21 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Alvesta Ridklubb 
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§ 168 Dnr 2021-00356 000 

 

Beslut om finansiering för att bygga utegym 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
genomföra anläggningen av utegym i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden 
och utvecklingsavdelningen. 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera uppdraget med 600 000 kronor som tas 
från kommunstyrelsens investeringsbudget 2021. 

Sammanfattning 
Pandemin har förstärkt invånarnas intresse för friluftsliv och utevistelse. Det märks 
bland annat genom att fler människor är ute vid grillplatser, i friluftsområden och 
på elljusspår. Detta är något Alvesta kommun vill bygga vidare på och skapa bra 
förutsättningar för att erbjuda invånarna flera olika mötesplatser för utevistelse och 
friskvård. 

Utegym förstärker möjligheterna till utevistelse, sunda träningsmiljöer och 
möjlighet för en aktiv fritid. Anläggande av utegym i Alvesta kommun skulle skapa är 
en mötesplats där både gammal och ung träffas och som inte medför några 
kostnader för brukare vilket skapar möjlighet för alla till en aktiv fritid. Därför vill 
Alvesta kommun uppföra utegym i tre olika delar av kommunen; i Alvesta, i Moheda 
och i Vislanda. Anläggandet av utegym är en del i arbetet med Agenda 2030 och ses 
som en viktig del i arbetet med mål 3 -God hälsa och välbefinnande. 

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut § 130 2021-10-26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utvecklingschef 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 169 Dnr 2021-00264 045 

 

Beslut om kommunal borgen för Alvesta Tennisklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Alvesta Tennisklubb kommunal borgen för lån 
till investering i hardcourtbanor vid Virdavallen för högst 1 000 000 kronor med 
amorteringstid på fem år. 

Sammanfattning 
Alvesta Tennisklubb bedriver sin verksamhet i tennishallen på Virdavallen. 
Tennisklubben har de senaste åren sett ett ökat intresse för tennisspel, både på 
ungdomssidan och seniorsidan där den nyrenoverade tennishallen har varit en av 
flera bidragande orsaker. 

Historiskt sett har det på Virdavallen funnits två utomhusbanor med grusunderlag. 
Statusen på banorna dock försämrats i takt med att efterfrågan på spel på grus har 
minskat och under 2020 togs banorna bort. På ytan där grusbanonorna tidigare låg 
har Alvesta Tennisklubb skrivit ett nyttjanderättsavtal med Alvesta kommun och 
äger nu rätten att anlägga nya banor här. I en skrivelse till kommunen ansöker 
Alvesta Tennisklubb om ett borgenslån på en miljon kronor för att kunna anlägga 
två nya utomhusbanor i hardcourtunderlag. Föreningen ser att banorna kommer bli 
viktiga i att möta det ökade trycket för tennisspel samt även en viktig del i att kunna 
utveckla sommartennisskolor för barn och ungdomar. 

Kommunen har för närvarande ett borgensåtagande till föreningar på 7 559 000 kr. 
Kommunfullmäktige har beviljat en ram på 10 000 000 kr till borgen till föreningar, 
som kommunstyrelsen kan besluta om. 

Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende utöver texten ovan, 
dock innebär borgensåtagande eller inte att ett lån utan kommunal borgen för 
investeringen blir dyrare med högre ränta och kan eventuellt kräva personlig 
borgen från medlemmar i tennisklubben. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 131, 2021-10-26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-12 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Alvesta Tennisklubb 
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§ 170 Dnr 2021-00056 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per augusti månad 
2021 

Beslut 
Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
redovisningen av Alvesta kommuns sjukfrånvarostatistik per augusti månad 2021.   

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

Per augusti 2021 ser vi att sjukfrånvaron i procent fortsätter minska i Alvesta 
kommun efter att tidigare legat på 7,79 som högst. Under senaste 12 månaderna 
har sjukfrånvaron minskat med en procentenhet från 7,66% till 6,66 %.  

Alla förvaltningar har minskad sjukfrånvaro per augusti månad även om 
minskningen i någon förvaltning är marginell. 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 en hög nivå även om det minskat. Andelen i procent som 
är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar har under pandemin 
stadigt minskat p g a många korta sjukskrivningar men har nu ökat något igen vilket 
kan tyda på att de korta sjukskrivningarna kan ha minskat i antal.  

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har minskat på totalen i kommunen men har efter sommaren ökat 
något igen.  

Antal medarbetare som 2021-10-11 har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 11 
st och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 12 st.   

Beslutsunderlag 
Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per augusti månad 2021     
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§ 171 Dnr 2021-00025 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.     

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

Beslutsunderlag 
Delegationslista från upphandlingschef 2021-10-28 
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§ 172 Dnr 2021-00320 000 

 

Information från utvecklingsavdelningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Utvecklingschef Jessica Karlsson tillsammans med verksamhetsutvecklare Markus 
Brunskog och näringslivsansvarig Ola Agermark presenterar en del av de arbeten 
som utvecklingsavdelningen arbetar med just nu. De informerar kommunstyrelsen 
bland annat om: 

• Styrmodell i Alvesta kommun 

• Arbetssätt utifrån Agenda 2030 

• Implementation of the agenda 

• Orrakullens företagspark 

• VD-råd 

• Nuläge Näringsliv och företagsklimat 

• Kompetensförsörjning 

• Kunskapscenter skog, trä och vatten 

 

  

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
38(39) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 173 Dnr 2021-00346 000 

 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

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

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

    

Beslutsunderlag 
Se kallelsen för bilagda meddelanden.     
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§ 174 Dnr 2021-00023 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Claudia Crowley Sörensson (M) frågar hur många som nyttjat sommarlovskorten 
355 har nyttjat dem. 
Jan-Erik Svensson (AA) har en fråga om Virdavallen. 

Jan-Erik frågar även om avtalet för webbsändning av KF-sammanträden.   

Hagart Valtersson (C) informerar om webbinarium som handlar om hot och våld 
mot förtroendevalda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Närvaro- och voteringslista 

Kommunstyrelsens sammanträde den 9/11 2021 
§ 155 § 155   

ordf= JA Lars-Olof= NEJ Urspr= JA     ändring=NEJ   

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

1. Per Ribacke S X   X   X         

2. Thomas Haraldsson C X   X   X         

3. Thomas Johnsson M X   X     X       

4. Frida Christensen S X   X   X         

5. Ros-Marie Larsson S X   X   X         

6. Lars-Olof Petersson S X   X   X   
 

     

7. Mikael Lindberg C X   X   X   
 

     

8. Hans Svensson V X   X   X   
 

     

9. Claudia Crowley Sörensson M X   X     X 
 

     

10. Ulf Larsson L  Christer Brincner X X     X 
 

     

11. Fredrik Jonsson - X   X     X       

12. Jan-Erik Svensson AA X     X X   
 

     

13. Lars-Olof Franzén AA X     X   X   
 

   

RESULTAT     11  2 8  5   
 

   

Närvaro för ej tjänstgörande ersättare             
 

   

1. Edina Maslac  S            
 

   

2. Sebastian Ohlsson S            
 

   

3. Lavinia Strömberg S X           
 

   

4.  Torbjörn Svensson S X         
 

     

5. Cristina Haraldsson C          
 

     

6. David Johansson C          
 

     

7. Anita Thörn von Rosen MP X         
 

     



  Närvaro- och voteringslista 

8. Björn Tisjö M                

9. Matz Athley M          
 

     

10. Christer Brincner KD          
 

     

11. Juan-Carlos Moreno AA          
 

     

12. Annette Lindström -          
 

     

13. Ulf Gustafsson SD X         
 

     

ANTAL           
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