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§ 22 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 6 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida.  
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§ 23 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Claudia Crowley Sörensson (M) som justerare av 
protokollet.  

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Claudia Crowley Sörensson (M) 
som justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum 
måndagen den 15 mars 2021 klockan 09:00.   
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§ 24 Dnr 34980  

 

Godkännande av dagordning 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3). 

Punkt 6, Information från ordförande för Alvesta Kommunföretag AB, lyfts bort från 
dagordningen då ordförande för Alvesta kommunföretag AB inte är närvarande på 
sammanträdet, samt punkt 14, Besvarande av motion (KD), lyfts bort från 
dagordningen på begäran från Kristdemokraterna. 
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§ 25 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:  

• Alvesta kommun har blivit uppvaktade av SSAM och Växjö kommun, där 
dialog förs avseende delaktighet i SSAM. I dag har kommunen ett 
samarbete med Ljungby kommun och har ett projektuppdrag om att se 
över möjligheterna till fler fraktioner. Ljungby kommun tar idag hand om 
det befintliga systemet. 

• VA-projekt tillsammans med Växjö kommun för att se över möjligheten till 
samverkan, men har inte kommit fram till något ännu. Återrapportering till 
kommunstyrelsen kommer framöver. 
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§ 26 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: 

• Covid-19 där kommunen har ett stabilt läge utan några större 
utbrott. Det råder dock en allmän smittspridning i samhället. 
Smittspridningen minskar i region Kronoberg, där 
vaccinationsplanerna håller utifrån tillgång till vaccin. Fas ett av 
vaccineringen är klar och fas 2 är påbörjad. Distansundervisning för 
vissa årskurser har skett under veckan efter sportlovet för att hjälpa 
till att motverka ökad smittspridning. Kommunchefen meddelar 
kommunstyrelsen att de ska återkomma med IVO-rapporten och 
förvaltningschef Anneli Loberg med en fördjupad genomgång till 
nästa sammanträde med kommunstyrelsen på efterfrågan från 
Lars-Olof Franzén (AA). Genomgång och svar på IVO-rapporten har 
omhändertagits och besvarats av omsorgsnämnden meddelar 
Mikael Lindberg (C) och Christer Brincner (KD). 
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§ 27 Dnr 2021-00052 000 

 

Information från ordföranden för Alvesta kommunföretag AB 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagordningen. 
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§ 28 Dnr 2021-00094 040 

 

Information om ekonomi 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar kommunstyrelsen om arbetet med årsbokslutet. Han 
går igenom hur årsbokslutet kommer att se ut med innehåll om budget, utfall, och 
differens. Mer information och djupare genomgång kommer på nästkommande 
sammanträde då årsredovisningen kommer att beslutas. Ekonomichefen tar med 
sig frågor ställda av Mikael Lindberg (C) och Lars-Olof Franzén (AA) till 
nästkommande sammanträde.    
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§ 29 Dnr 2021-00044 042 

 

Årsrapport för kommunstyrelsen för år 2020 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport 2020 för kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för 
kommunkoncernen. Nämnder och styrelser upprättar årsrapporter som ligger till 
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål samt nämndspecifika mål, årets verksamhet och 
händelser, ekonomi och personal samt en framtidsblick. Förutom underlag till 
årsredovisning utgör även årsrapporterna en viktig del som underlag till budget 
2022 med plan 2023-2024.  

Nyckeltalen och de särskilda uppdragen för kommunstyrelsens verksamheter 
bygger på de av kommunfullmäktige angivna målen i budget 2020 och den 
verksamhetsplan med internbudget som är beslutad för kommunstyrelsen år 2020. 
Av 12 nyckeltal är det fyra som är uppfyllda för år 2020. Av de ej uppfyllda 
nyckeltalen finns två nyckeltal där inget resultat publicerats än. Av 12 särskilda 
uppdrag är sju påbörjade och fem avslutade. Utifrån de fokusområden som finns i 
kommunfullmäktiges budget så har kommunledningsförvaltningen haft stort fokus 
på att skapa förutsättningar för en förbättrad styrning och ledning av 
kommunkoncernen. 

I jämförelse med budget och utfall 2020 redovisar kommunstyrelsen en positiv 
budgetavvikelse som uppgår till 5,4 miljoner kronor. Det beror främst på övriga 
kostnader där största delen är satsningar som inte genomförts på grund av Covid-
19 och återhållsamhet på grund av inköpsstopp. Samt har intäkterna ökat med 
anledning av debitering av bolagen för centraliserade administrativa stödprocesser.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 19, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-15 

Årsrapport 2020 för kommunstyrelsen, 2021-02-15  

Beslutet skickas till 
Budgetansvarig  
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§ 30 Dnr 2021-00046 041 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget för år 
2021 
Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att godkänna verksamhetsplan med internbudget 2021 
för kommunstyrelsen med ändringar från kommunfullmäktiges beslut om 
ändringsbudget 2021 § 7 den 16 februari 2021. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 en budget för 2021 med plan 
2022-2023. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och nyckeltal för 
verksamheten samt driftram och investeringsram för nämnder och styrelse. Den 
kommunfullmäktige beslutade driftramen för kommunstyrelsen (justerad efter 
ramförändringar 2020 och 2021) uppgår till 73,7 miljoner kronor. 

Nämnderna och kommunstyrelsen ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, 
upprätta en Verksamhetsplan med internbudget, vilken utgör planeringsverktyg för 
det kommande verksamhetsåret.  I verksamhetsplanen fastställer nämnden, tillika 
kommunstyrelsen, egna nämndsmål och nyckeltal som bygger på 
kommunfullmäktiges resultatmål, driftbudget per avdelning samt budget för 
planerade investeringar. 

Kommunstyrelsens uppdrag skiljer sig från de övriga nämnderna i kommunen 
genom att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över bolag, övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Med anledning av 
detta och att stor del av de kommunfullmäktige beslutade målen riktar sig mot 
kommunstyrelsen, har kommunstyrelsen valt att inte ta egna nämndsmål, utan 
fokuserar på de av kommunfullmäktige beslutade målen.  

De största förändringarna i kommunstyrelsens budget 2021 jämfört med 2020 
beror på särskilda uppdrag som kommunstyrelsen tilldelats i kommunfullmäktiges 
budget. De särskilda uppdragen avser ledarskap och förändringsarbete, skollokaler 
samt integration.  

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

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut §20, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-15 

Verksamhetsplan med internbudget 2021 för kommunstyrelsen, 2021-02-15 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Kommunchef 
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§ 31 Dnr 2021-00047 000 

 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till kommunstyrelsens egna 
internkontrollplan 2021.  

Sammanfattning 
Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunfullmäktige i juni 
2008 (KF § 71/2008). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Enligt reglementet ska 
nämnd/styrelse varje år i samband med fastställande av internbudget anta en 
särskild plan för intern kontroll.  

  
 

I februari 2017 (KS § 9/2017) kompletterades reglementet med 
förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll. Av anvisningarna framgår 
bland annat vilken modell för riskanalys som ska användas vid framtagande av 
internkontrollplanen. Den modell som ska användas har följande riskvärden:   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut §21, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-15 

Förslag till kommunstyrelsens egna internkontrollplan 2021, 2021-02-15   

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 32 Dnr 2021-00037 000 

 

Återrapportering och utvärdering av nämndernas 
internkontrollplaner för år 2020 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapportering och utvärdering av intern 
kontroll 2020.  

Sammanfattning 
Nämnderna/styrelsen ska, i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera fel och brister som framkommit vid interna kontroller till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter, med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna 
kontrollen fungerar i de kommunala bolagen, vilket rapporteras i Årsredovisningen. 

De sju nämnderna har sammanlagt planerat för drygt 90 kontrollmoment. Av 92 
genomförda kontrollmoment bedöms i 40 moment att den interna kontrollen är 
”god” (högsta betyg). I 34 moment bedöms den interna kontrollen som ”tillräcklig” 
och i 7 moment bedöms den interna kontrollen som ”bristfällig”, dvs den interna 
kontrollen i dessa moment understiger de önskvärda kraven. 

Vid en analys av de moment som bedömts som bristfälliga framgår att bristerna bör 
hanteras inom varje nämnd eftersom det inte finns någon systematik i bristerna. 
Det finns alltså ingen generell åtgärd som kan möta bristerna eftersom de är av 
olika slag. Av de sju momenten som har en bristfällig intern kontroll finns fyra av 
dem på de nämndspecifika internkontrollplanerna. 

Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen för 2020 är 
”tillräcklig” (begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut §22, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-15 

Bilaga 1 Skrivelse IK utvärdering 2020 

Bilaga 2 KFN protokoll 

Bilaga 2 KFN återrapportering 

Bilaga 3 SBN protokoll och återrapportering 

Bilaga 4 NAL protokoll 

Bilaga 4 NAL återrapportering 

Bilaga 5 UN protokoll 

Bilaga 5 UN återrapportering 

Bilaga 6 ON protokoll 
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Bilaga 6 ON återrapportering 

Bilaga 7 NMY protokoll 

Bilaga 7 NMY återrapportering 

Bilaga 8 KS protokoll 

Bilaga 8 KS återrapportering 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 33 Dnr 2021-00055 288 

 

Beslut om renovering av fastigheterna Hagen och Ängen 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till 
AllboHus Fastighet AB:s planerade renovering av flerbostadshus på Hagagårdsvägen 
och Ängagårdsvägen i Alvesta för max 150 mkr. 

Sammanfattning 
Styrelsen i AllboHus beslutade den 10 december 2020 att till moderbolaget Alvesta 
Kommunföretag AB överlämna ett ärende för beslut om ett omfattande 
renoveringsprojekt av flerbostadshus. Kommunföretag fick en första information i 
frågan vid ett styrelsemöte i december. Vid påföljande sammanträde 2 februari 
2021 behandlades ärendet återigen då det ska slutligen beslutas av 
kommunfullmäktige eftersom investeringen är över 30 mkr då projektet är beräknat 
till ca 125 – 150 mkr för fyra huskroppar i två etapper med totalt 162 lägenheter. 
Kommunföretag tog beslutet att för sin del ställa sig bakom den föreslagna 
renoveringen och föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
tillstyrka planerad renovering på Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen i Alvesta för 
max 150 mkr. 

Bakgrunden till förslaget om renovering av huset från 1960-talet är att de är i stort 
behov av underhåll med mera. De fyra huskropparna på Hagagårdsvägen och 
Ängagårdsvägen behöver renoveras både invändigt och utvändigt. Den första 
etappen föreslås ske under 2021 och omfatta mest utvändiga delar. Under 2022 blir 
fokus invändig upprustning. AllboHus stora satsning är för att boendemiljön ska bli 
bättre för hyresgäster samt för att säkra husens framtid. I bifogat material från 
AllboHus framgår mer av planeringen av projektet. 

Yrkanden 
Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 23, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om renovering av fastigheterna 
Hagen och Ängen, 2021-02-15  

Underlag från AllboHus, 2021-02-15 

Beslutet skickas till 
AllboHus 
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§ 34 Dnr 2019-00450 000 

 

Samarbetsavtal Riksbyggen  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Alvesta kommun: 

1. bildar tillsammans med Riksbyggen och Samverkansföreningen för kooperativ 
hyresrättsförening med namnet Tingsbacken trygga hem i Alvesta 

2. utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen och tre personer 
som ersättare. 

3. godkänner föreslagna stadgar för föreningen 

4. tecknar enligt förslag stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamål 
med föreningen 

5. säljer del av fastigheten Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) i Alvesta för 
2,7 miljoner kronor enligt senare upprättat köpekontrakt mellan föreningen och 
kommunen. Därefter genomför föreningen en nybyggnad av trygghetslägenheter 
på fastigheten i enlighet med i denna handling redovisat förslag. 

6. tecknar samverkansavtal med föreningen för respektive fastighet. 

7. lämnar kommunal borgen till Kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbacken 
trygga hem i Alvesta för den totala produktionskostnaden om maximalt 115 
miljoner kronor. 

8. att kommunstyrelsen får återrapportering innan startbesked ges. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019 att godkänna förslag till 
samarbetsavtal och projektplan för Riksbyggens koncept inom boende för äldre 
med kooperativ hyresrätt. Projektet genom dess styrgrupp redovisar nu ett 
beslutsunderlag med projektrapport till kommunen. 

Riksbyggen och Alvesta kommun har sedan januari 2020 i projektform samarbetat 
kring byggnation av ett nytt trygghetsboende och ombyggnad av särskilt boende.  

Projektets syftar till ett långvarigt samarbete mellan parterna, som genom en 
kooperativ hyresrättsförening skall skapa ett modernt och tidsenligt boende för 
äldre. Alla kostnader som byggnationen innebär finansieras av föreningen via lån. 
Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen för att garantera lägsta 
lånekostnad för föreningen. Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som 
grundläggs i samband med bildandet av föreningen. Några av dessa är föreningens 
stadgar som grundas på lagen om kooperativa hyresrätten (2002:93) och det 
stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och Riksbyggen om syfte och ändamål 
med föreningen. 

Genom föreslagen lösning erhåller kommunen 40 trygghetsbostäder med 
tillhörande lokal inom del av fastigheten Alvesta 14:1 (Tingsbacken-Smedsgård) 
planområdet uppförs även inom den kooperativa hyresrättsföreningen. 
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Kommunfullmäktige skall också ta ställning till förslag att kommunen tillsammans 
med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening för att genomföra de 
föreslagna åtgärderna och för framtida drift av de aktuella äldreboendena. 

Yrkanden 
Ulf Larsson (L) Yrkar på återremiss på översyn av stadgarna samt på 
sammansättningen av styrelsen.  

Thomas Johnsson (M) yrkar på bifall på ordförandes förslag till beslut. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall på ordförandes förslag till beslut, samt på tillägg 
om en punkt 8 att kommunstyrelsen får återrapportering innan startbesked ges.  

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till förslag till beslut, samt Thomas 
Haraldssons tilläggsyrkande.    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att 
kommunstyrelsen har två förslag att ta ställning till; ordförandes förslag och Ulf 
Larssons (L) yrkande på återremiss.  

Eftersom ett yrkande om återremiss är ett formellt yrkande kommer ordföranden 
först att ställa proposition på det yrkandet.  

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är kommunstyrelsens mening att 
avgöra ärendet idag eller om kommunstyrelsen önskar återremittera ärendet. Via 
acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska 
avgöras idag.  

Ordföranden finner därefter att enbart ett förslag kvarstår, nämligen ordförandes 
förslag, och frågar om det är kommunstyrelsens mening att besluta i enlighet med 
detta förslag. Via acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med ordförandes förslag. 

Ordföranden frågar därefter om det är kommunstyrelsens mening att besluta i 
enlighet med Thomas Haraldssons (C) tilläggsyrkande. Via acklamation finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Thomas Haraldssons (C) 
tilläggsyrkande.    

Bilagor 
Ordförandeskrivelse, 2021-03-08 

Arbetsutskottets beslut § 24, 2021-02-23 

Bilaga 6- uppdaterad version 

Bilaga 2- uppdaterad version 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

Bilaga 4 

Bilaga 5 
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Bilaga 6 

Styrgruppens projektrapport trygghetsboende med kooperativ hyresrätt med 
bilagor 

Beslutet skickas till 
Stygruppen 
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§ 35 Dnr 2020-00389 027 

 

Motion (KD) om att höja statusen för yrket Undersköterska i 
Alvesta kommun 
Sammanfattning 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 36 Dnr 2021-00058 113 

 

Val av Ombud vid bolagsstämma med Alvesta kommunföretag 
AB, Växjö Småland Airport AB samt för kommunala bolag 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. utse Hagart Valtersson till ombud vid årsstämma 2021 med Alvesta 
Kommunföretag AB och Tomas Hedevik till ersättare. Valet avser också eventuellt 
fler stämmor under året. 

2. utse Thomas Haraldsson till ombud vid årsstämmor 2021 med Huseby Bruk AB 
samt Smaland Airport AB och Per Ribacke till ersättare. Valet avser också eventuellt 
fler stämmor under året. 

3. vid mötet den 13 april 2021 beslutas om stämmodirektiv till årsstämmorna 

Deltar ej i beslut 
Ulf Larsson (L), Lars-Olof Franzén (AA) och Jan-Erik Svensson (AA) deltar ej i 
beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i § 77/2020: ”Kommunfullmäktige delegerar till 
kommunstyrelsen att årligen utse ombud till stämma med moderbolaget och till 
moderbolaget att utse ombud till stämmor med dotterbolagen. Till ombuden 
utfärdas instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman. Även när stämman 
genomförs per capsulam (”pappersstämma”) ska ägarens ombud förses med 
instruktion på sätt som beskrivits ovan”.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 26, 2021-02-23 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Beslutet skickas till 
Valda ombud 

Alvesta kommunföretag AB 

Huseby Bruk AB 

Växjö Småland Airport AB 
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§ 37 Dnr 2021-00063 045 

 

Förnyad borgen för Vislanda IF för miljösäkring av 
konstgräsplan 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. bevilja Vislanda IF utökad kommunal borgen för investering i miljösäkring av 
konstgräsplan för högst 1 080 000 kronor med amorteringstid till 2028-11-01. 

2. Vislanda IF ska undersöka och ansöka om extern finansiering till exempel 
investeringsbidrag från Svenska Fotbollsförbundet 

3. När storlek på borgen är fastställd se över driftramarna till kultur- och 
fritidsnämnden 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020, § 126, att förnya nivån på borgen 
för föreningar på totalt 10 mkr. I beloppet inryms att kommunstyrelsen, vid behov, 
kan besluta om en utökning av borgen till föreningar med ytterligare 1,6 mkr. 

Bakgrunden till att Vislanda IF ansöker om borgen är nya krav på den konstgräsplan 
som föreningen själv uppförde 2013 med kommunal borgen och driftbidrag. 
Miljökrav har förändrats mycket sedan 2013 för att föreningen ska kunna fortsätta 
driva anläggningen vidare. De miljökrav som ställs innebär att föreningen behöver 
investera drygt 1 mkr. I den från föreningen presenterade kalkylen framgår att det 
befintliga borgenslånet från 2013 för konstgräsplanen på 2,5 mkr med 15-årig 
amorteringstid, sluttid 2028-11-01, är vid senaste årsskifte 1,3 mkr. Ett utökat lån 
bedöms kunna amorteras ned till 2028.  

Kultur- och fritidsnämnden har redan beviljat ett investeringsstöd på 42 tkr 
avseende inhägnad av miljösäkra entréer för 84 tkr. Görs hela miljöinvesteringen 
kommer föreningen också erhålla räntestöd för det nya borgenslånet enligt 
nämndens bidragsbestämmelser.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 27, 2021-02-23 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Beslutsunderlag, 2021-02-15    

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Vislanda IF 
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§ 38 Dnr 2021-00059 113 

 

Beslut om förändrad bolagsstruktur för bolaget BIVA Bredband 
i Värend AB 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:   

1. Alvesta Elnät AB säljer för bokfört värde Bredband i Värend AB, BIVA, till Alvesta 
Utveckling AB   

2. BIVA fusioneras senare in i Alvesta Utveckling AB.  

3. Ombud till stämmor med det regionala bredbandsbolaget Wexnet AB (BIVA äger 
kommunens aktier i bolaget) ska utses av Alvesta Kommunföretags styrelse. 
Kommunföretag beslutar också om stämmodirektiv.  

4. Från nästa mandatperiod utse representant från kommunstyrelsen till uppdrag i 
styrelsen för Wexnet AB. 

Sammanfattning 
Styrelsen har vid ett par tillfällen diskuterat det uppdrag som lämnats till VD att se 
över bolagsstrukturen inom koncernen Alvesta Kommunföretag. Bland annat har 
det efterfrågats ett par förändringar av bolagsstrukturen där ekonomiska vinster 
och andra samordningsfördelar finns. Ett spår är att bolaget Bredband i Värend AB 
(BIVA) säljs av Alvesta Elnät AB till Alvesta utveckling AB varefter BIVA avvecklas.  

Analys av tilläggsuppdrag 

Vid det senaste styrelsemötet 1 december 2020 fick undertecknad i uppdrag att 
beskriva de två olika funktionerna att dels välja person till styrelsen i Wexnet och 
ombud till det bolagets stämmor, dels ägande av BIVA och därmed aktierna i 
Wexnet. En försäljning av BIVA och senare fusion av det bolaget in i Alvesta 
Utveckling påverkar inte vilken person som sitter i styrelsen för Wexnet från 
Alvesta. Det är kommunfullmäktige som gör val av ledamöter till bolagsstyrelser där 
kommunen har ägande. Kommunföretags styrelse har mandatet enligt beslut i 
kommunfullmäktige att utse ombud och stämmodirektiv till dotterbolagens 
stämmor. Den andra funktionen med löpande kontakter med Wexnet m.m. får 
hanteras av utvecklingsbolaget. 

För- respektive nackdelar med en försäljning 

Fördelar med en försäljning: 

• Ett ”onödigt” pappersbolag” kan avvecklas. BIVA äger för närvarande 
enbart  

• aktier i det regionala bredbandsbolaget Wexnet. Det blir en ”renare”  

• bolagsstruktur i koncernen Alvesta Kommunföretag totalt sett och vissa  

• omkostnader för BIVA att upprätta årsredovisning, protokoll, revision etc  

• sparas in 
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• Delägandet i Wexnet kopplas till Alvesta utveckling AB som redan idag har 
ett  

• uppdrag med att verka för utbyggnad av bredband i kommunen. Det 

• uppdraget har inte den nuvarande ägaren Alvesta elnät 

• De strategiska utvecklingsfrågorna om utbyggnad av bredband via Wexnet 
kommer närmare i både struktur och arbetsmässigt för kommunledning. 

• Överskott inom BIVA kan användas till ”smörjmedel” för 
bredbandsutbyggnad 

Nackdelar med en försäljning: 

• Inga direkta förutom att Alvesta energi tappar det ekonomiska tillskott BIVA 
gett samt förtroendeposter i pappersbolaget försvinner vid en fusion med 
utvecklingsbolaget. 

• Respektive styrelse i Alvesta Elnät AB och Alvesta Utveckling AB föreslås 
besluta om att aktierna i BIVA säljs till utvecklingsbolaget för bokfört värde. 
Betalning sker via revers, som räntesätts. Upplysning och avstämning sker 
med Wexnet och långivare till BIVA, Kommuninvest, om den planerade 
affären. Koncerninterna överlåtelser av aktier i Wexnet är förenligt med 
aktieägaravtal och bolagsordning. 

• BIVA fusioneras senare in i Alvesta utveckling. 

Bakgrund Bolaget BIVA säljs internt och avvecklas 

Bolaget Bredband i Värend AB (BIVA) var från början ett av Alvesta energi och Veab 
i Växjö gemensamt ägt bolag, men efter bildandet av Wexnet som regionalt 
bredbandsbolag blev BIVA helägt av Alvesta elnät. BIVA är ett ”dött bolag” som 
enbart äger aktier i Wexnet och har inte någon egentlig verksamhet, är inte 
momsregistrerat, men får för närvarande ett årligt netto eftersom en räntebärande 
revers gentemot Wexnet ger mer intäkter än de kostnader BIVA har för räntor på 
lån på 22 mkr. På sikt kan BIVA få utdelning från Wexnet. En avveckling av bolaget 
innebär marginellt sparade kostnader, t ex för årsredovisning och revision, men en 
renare struktur om bolaget fusioneras in i Alvesta utveckling eller Kommunföretag. 
Om bolaget förs till Kommunföretag kommer det närmare ägarbolaget och därmed 
kan det underlätta frågor om hantering av ägartillskott 

Arbetsgruppen under ledning av Kommunföretags VD förordar att BIVA förs till 
Alvesta utveckling baserat på främst två motiv. Det första är att utvecklingsbolaget 
redan idag har ett uppdrag att bevaka och följa utbyggnad av bredband (”Ta initiativ 
till informationsutbyten och möten i utbyggnad av bredband”). Det andra är att 
ägarbolaget Kommunföretag har till uppgift att styra och leda koncernen och 
dotterbolagen och det finns fördelar att ha den renodlade ägarfunktionen för 
tydlighet i struktur. 

En överföring av BIVA sker lämpligen genom att bolaget köps till bokfört värde, 
betalning sker via en revers som innebär att Alvesta elnät får en viss ränteintäkt. 
BIVA fusioneras/avvecklas sen och aktier i Wexnet ägs direkt av Alvesta utveckling. 
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Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 28, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-02      

Beslutet skickas till 
Alvesta Utvcekling AB 

Alvesta Energi AB 

Alvesta Kommunföretag AB 

Kommunchef 
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§ 39 Dnr 2021-00073 040 

 

Direktiv för ekonomisk rapportering 2021 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta förslag till Direktiv för ekonomisk rapportering att gälla från 1 januari 2021.  

2. Enligt direktiv ge nämnderna i uppdrag att besluta sin egen uppföljning för år 
2021 senast i mars samma år.  

Sammanfattning 
I samband med kommunfullmäktiges beslut i september 2018 att anta Riktlinjer för 
budget och redovisning, fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram mer 
detaljerade direktiv för hanteringen av ekonomisk rapportering inom Alvesta 
kommun. 

Direktiven för ekonomisk rapportering omfattar bland annat grundläggande 
rapporteringsmodell, principer för nämndernas prognoser, tidplaner och mallar för 
uppföljningsprocessen samt rutin för nämndernas rapportinlämning. 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 29, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-15 

Direktiv för Ekonomisk rapportering 2021, 2021-02-15 

Bilaga 1, 2021-02-15     

Beslutet skickas till 
Budgetansvarig 
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§ 40 Dnr 2021-00075 040 

 

Beslut om ökat driftbidrag för enskilda vägar 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett utökat driftsbidrag med 500 000 kronor 
per år för enskilda vägar. Bidraget finansieras genom anslaget för övriga strategiska 
åtgärder i 2021 års budget. 

Sammanfattning 
De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för 
framkomlighet och tillgänglighet i Alvesta kommun. Totalt finns 50 mil enskild väg i 
kommunen.  

I Alvesta kommun finns fem vägföreningar samordnade under vägnämnden. 
Vägnämnden består av fem ledamöter, en från varje vägförening, samt en 
ordförande som utses av kommunfullmäktige. Vägföreningarna fungerar som 
arbetsutskott mot nämnden. Vägnämnden ska vara ett samordnande organ för 
utskotten vid inköp av grus, vägsalt och redskap mm efter anbudsförfarande. 
Nämnden ska även vara arbetsutskotten behjälpliga med infordrande av anbud på 
större iståndsättning- och nybyggnadsarbeten 

Vägar där permanent boende bor mer än 1000 meter från närmsta allmänna väg 
eller annan enskild väg är berättigade statligt driftsbidrag. Trafikverket ger årliga 
bidrag för drift och underhåll till förvaltaren av den enskilda vägen. Utöver de 
statliga bidragen betalar Alvesta kommun ut 965 000 kr i bidrag per år. Bidraget 
fördelas beroende på hur många meter väg man är väghållare för. En utökning av 
detta bidrag föreslås eftersom bidragets storlek varit oförändrat under flera 
mandatperioder.    

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 30, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-17     

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 41 Dnr 2021-00076 040 

 

Beslut om finansiering av fritidskort till ungdomar i Alvesta 
kommun 2021 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

 1. Alvesta kommun ska erbjuda fritidskort till ungdomar i Alvesta kommun som 
slutar åk 7, 8 och 9 i grundskolan samt åk 1 och 2 i gymnasiet 

 2. Finansiering av fritidskorten sker från kommunstyrelsens konto för övriga 
strategiska åtgärder  

Sammanfattning 
2018 erbjuds sommarlovskort till högstadie- och gymnasieungdomar med hjälp av 
statliga medel. Under senare år har Alvesta kommun stått för hela eller delar av 
kostnaden för korten. Alvesta kommun har fått möjlighet att beställa ett antal så 
kallade fritidskort som ger ungdomar möjligheter att åka kollektivt under perioden 
15 juni till den 15 augusti. Ett fritidskort kostar 360 kr per person vilket är samma 
pris som för år 2020. Därför erbjuder kommunen det här året precis som 
föregående år ungdomarna att själva betala 50 kr och kommunen står för 
resterande kostnad om 310 kr. Ungdomar som erbjuds kortet är de som slutar åk 7, 
8 och 9 i grundskolan samt åk 1 och 2 i gymnasiet, vilket uppgår till 1288 totalt i 
samtliga årskurser som är folkbokförda i Alvesta kommun. Ungdomarna måste 
själva aktivt beställa sitt kort senast den 30 juni via en e-tjänst. Finansieringen sker 
från det övriga strategiska kontot. Då vi inte vet hur många ungdomar som kommer 
att nyttja erbjudandet så uppskattar vi kostnaden till maximalt 400 000 kr.  

Yrkanden 
Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar: Vi befinner oss i en mycket speciell situation 
med en allvarlig global pandemi. Alvesta Alliansen anser inte att det är lämpligt att 
skattefinansiera frikort för våra ungdomar och öka det kollektiva resandet när man 
utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer skall stanna hemma och hålla 
avstånd i den mån detta är möjligt.  Alvesta Alliansen yrkar på att 150 000kr skall 
riktas till kultur- och fritidsnämnden för Coronasäkra ungdomsaktiviteter under 
sommaren som utförs i Alvesta kommun istället för att erbjuda ungdomarna frikort 
med hänvisning till pandemin och att vi är på väg in i en tredje våg.   

Hänvisning till utdrag ur Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och 
rekommendationer: Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som 
möjligt. Finansiering sker genom posten integration i budget 2021. 

 
Frida Christensen (S) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att det finns två 
förslag till beslut att ta ställning till, det utskickade beslutsförslaget samt Claudia 
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Crowley Sörenssons (M) yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner via acklamation att kommunstyrelsen bifaller utskickat förslag till beslut. 

Votering begärs.     

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på det 
utskickade beslutsförslaget och att en Nej-röst är en röst på Claudia Crowley 
Sörenssons (M) yrkande.  

§ 41 Omröstning om finansiering av fritidskort 

Ja = Det utskickade beslutsförslaget 
Nej = Crowley Sörenssons (M) yrkande 
 
 Ja Nej Avstår 
Per Ribacke (S) X   

Thomas Haraldsson (C) X   

Thomas Johnsson (M)  X  

Frida Christensen (S) X   

Rose-Marie Larsson (S) X   

Torbjörn Svensson (S) X   

Mikael Lindberg (C) X   

Hans Svensson (V) X   

Claudia Crowley Sörensson 
(M) 

 X  

Ulf Larsson (L)  X  

Fredrik Jonsson (-)  X  

Jan-Erik Svensson (AA) X   

Lars-Olof Franzén (AA) X   

Totalt 9 4 0 
 

Efter genomförd votering finner ordföranden, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.      

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 31, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-17      

Beslutet skickas till 
IT-avdelningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 42 Dnr 2021-00078 040 

 

Omfördelning av strategiska investeringsmedel avseende 
Lekaryd 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 12 700 000 kronor av strategiska 
investeringsmedel gällande Lekaryd till samhällsbyggnadsnämnden. 

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. 

Lekaryd är en sådan strategisk investering. En del av investeringen (5 200 000 
kronor) har genomförts under 2020. Resterande belopp beräknas uppgå till 
12 700 000 kronor och därför omfördelas inte hela budgetanslaget (13 900 000 
kronor). 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 32, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-17     

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Samhällsbygggnadsnämnden 
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§ 43 Dnr 2021-00079 040 

 

Omfördelning av strategiska investeringsmedel avseende 
lekplats i Hagaparken 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 3 000 000 kronor av strategiska 
investeringsmedel gällande Lekplats i Hagaparken till samhällsbyggnadsnämnden 
samt att projektet sker i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och att 
synpunkter och förslag ska inhämtas från Alvesta kommuns ungdomsråd, 
pensionärsråd samt tillgänglighetsråd. 

Reservation 
Fredrik Jonsson (-) reserverar sig mot beslutet. 

Thomas Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

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. 

Kommunstyrelsen fördelar nu 3 000 000 kr av strategiska investeringsmedel 
avseende lekplatser till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden ges i uppdrag att 
tillskapa en ny lekplats i Hagaparken och samtidigt se över tillgänglighet samt öka 
attraktiviteten för utevistelse i parken för alla åldrar. 

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) och Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar på återremiss.  

Frida Christensen (S), Lars-Olof Franzén (AA), Thomas Haraldsson (C), Jan-Erik 
Svensson (AA), Mikael Lindberg (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Fredrik Jonsson (-) yrkar avslag på förslag till beslut.   

Beslutsgång om återremiss 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att 
kommunstyrelsen har tre förslag att ta ställning till; arbetsutskottets förslag, Fredrik 
Jonssons (-) avslagsyrkande och Thomas Johnssons och Claudia Crowley Sörenssons 
(M) yrkande på återremiss.  

Eftersom ett yrkande om återremiss är ett formellt yrkande kommer ordföranden 
först att ställa proposition på det yrkandet.  

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är kommunstyrelsens mening att 
avgöra ärendet idag eller om kommunstyrelsen önskar återremittera ärendet. Via 
acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska 
avgöras idag. 

Votering begärs.  
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Votering om återremiss 
Votering begärd om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden 
instruerar kommunstyrelsen om att en JA-röst är på att ärendet avgörs idag, och en 
NEJ-röst är för att återremittera ärendet.  
 

§ 43 Omröstning om investeringsmedel för lekplats 

Ja = ärendet avgörs idag 
Nej = Fredrik Jonssons (-) yrkande om återremiss 
 
 Ja Nej Avstår 
Per Ribacke (S) X   

Thomas Haraldsson (C) X   

Thomas Johnsson (M)  X  

Frida Christensen (S) X   

Rose-Marie Larsson (S) X   

Torbjörn Svensson (S) X   

Mikael Lindberg (C) X   

Hans Svensson (V) X   

Claudia Crowley Sörensson 
(M) 

 X  

Ulf Larsson (L)  X  

Fredrik Jonsson (-)  X  

Jan-Erik Svensson (AA) X   

Lars-Olof Franzén (AA) X   

Totalt 9 4 0 
 

Efter genomförd votering finner ordföranden, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att 
kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Beslutsgång 
Efter votering om återremiss är genomförd och kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras idag så finner ordföranden att det finns två förslag till beslut att 
ta ställning till; arbetsutskottets förslag till beslut och Thomas Johnssons (M) och 
Claudia Crowley Sörenssons (M) avslagsyrkande. Ordföranden ställer de båda 
förslagen mot varandra och finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärs.    

Votering om bifall eller avslag 
Vid votering om ärendet ska beslutas i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut eller Thomas Johnssons (M) och Claudia Crowley Sörenssons (M) 
avslagsyrkande instruerar ordföranden kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en 
röst på det utskickade beslutsförslaget och att en Nej-röst är en röst på Thomas 
Johnssons (M) och Claudia Crowley Sörenssons (M) avslagsyrkande.  
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§ 43 Omröstning om investeringsmedel för lekplats 

Ja = arbetsutskottets förslag till beslut 
Nej =Thomas och Claudias (M) avslagsyrkande 
 
 Ja Nej Avstår 
Per Ribacke (S) X   

Thomas Haraldsson (C) X   

Thomas Johnsson (M)  X  

Frida Christensen (S) X   

Rose-Marie Larsson (S) X   

Torbjörn Svensson (S) X   

Mikael Lindberg (C) X   

Hans Svensson (V) X   

Claudia Crowley Sörensson 
(M) 

 X  

Ulf Larsson (L)  X  

Fredrik Jonsson (-)  X  

Jan-Erik Svensson (AA) X   

Lars-Olof Franzén (AA) X   

Totalt 9 4 0 
 

Efter genomförd votering finner ordföranden, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 33, 2021-02-23  

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17    

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 44 Dnr 2021-00080 040 

 

Utredning om lokal kollektrafik i Alvesta Tätort 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att i samverkan med 
samhällsbyggnadsnämnden och länstrafiken vid Region Kronoberg utreda införande 
av lokal kollektivtrafik i Alvesta tätort. 

Reservation 
Fredrik Jonsson (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
För att undersöka förutsättningar att förbättra kommunikationer, samband mellan 
västra och östra Alvesta tätort samt ökat miljösmart resande, föreslås en utredning i 
samverkan med Länstrafiken. 

Frågan om att eventuellt införa lokal busstrafik i Alvesta tätort har diskuterats 
tidigare. 

I till exempel förslaget till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort konstaterades 
att ”Mellan östra och västra delen av tätorten är det svårt att ta sig med 
kollektivtrafik. För resande utan bil är det därför cykel det enda rimliga alternativet. 
Länstrafiken Kronoberg har uppstart av projekt med anropsstyrd kollektivtrafik. 
Kommunen har inspirerats av Älmhults satsning med lokal kollektivtrafik (kallad 
snålskjutsen). I Alvesta skulle en lokal slinga kunna löpa mellan Högåsen i öster och 
Västra Rönnedal i väster via centrum.” Detta skulle ge ökad tillgänglighet till östra 
och västra Alvesta. Andra effekter enligt planen är minskad biltrafik samt ökad 
trygghet i resande/tillgänglighet för äldre medborgare och öka möjlighet att bo kvar 
hemma längre tid. 

Om en slinga i tätorten dessutom kan täcka upp visst behov av skolskjuts och för 
andra behov än de i den fördjupade översiktsplanen utpekade äldregruppen, är det 
givetvis ett plus. 

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) och Fredrik Jonsson (-) yrkar avslag på förslag till beslut. 

Frida Christensen (S) yrkar bifall till förslag till beslut.    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om det är rätt uppfattat att 
kommunstyrelsen har två förslag att ta ställning till; arbetsutskottets förslag till 
beslut samt Fredrik Jonssons (-) och Thomas Johnssons (M) avslagsyrkande. 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärs.    
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Votering 
Vid votering om ärendet ska beslutas i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut eller Thomas Johnssons (M) och Fredrik Jonssons (-) avslagsyrkande 
instruerar ordföranden kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på det 
utskickade beslutsförslaget och att en Nej-röst är en röst på Thomas Johnssons (M) 
och Fredrik Jonssons (-) avslagsyrkande.  

 

§ 43 Omröstning om investeringsmedel för lekplats 

Ja = arbetsutskottets förslag till beslut 
Nej =Thomas (M) och Fredriks (-) avslagsyrkande 
 
 Ja Nej Avstår 
Per Ribacke (S) X   

Thomas Haraldsson (C) X   

Thomas Johnsson (M)  X  

Frida Christensen (S) X   

Rose-Marie Larsson (S) X   

Torbjörn Svensson (S) X   

Mikael Lindberg (C) X   

Hans Svensson (V) X   

Claudia Crowley Sörensson 
(M) 

 X  

Ulf Larsson (L)  X  

Fredrik Jonsson (-)  X  

Jan-Erik Svensson (AA) X   

Lars-Olof Franzén (AA) X   

Totalt 9 4 0 
 

Efter genomförd votering finner ordföranden, med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster, att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut § 34, 2021-02-23 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17    

Beslutet skickas till 
Kommunchef 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 45 Dnr 2021-00056 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per januari månad 
2021 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av Alvesta kommuns 
sjukfrånvarostatistik per januari månad 2021.  

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

Per januari 2021 ser vi att sjukfrånvaron i procent ökar ytterligare i Alvesta kommun 
även om ökningen är mycket svag. Under senaste 12 månaderna har den stigit från 
6,41 % till 7,79 %. Störst ökning har vi sett på kultur- och fritidsförvaltningen 
senaste året men där har sjukfrånvaron nu planat ut och verkar minska något. Inom 
omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen 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. 
Kommunledningsförvaltningen har för närvarande ingen inom denna kategori.  

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna fortsätter öka inom omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
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 
Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per januari månad 2021 

Sjukfrånvarostatistik för kommunledningsförvaltningen per januari månad 2021  
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§ 46 Dnr 2021-00066 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 
Rymliga rummet projektrapport 

Protokoll från styrelsemöte med Alvesta kommunföretag AB, 2021-02-02 

Protokoll från styrelsemöte med Alvesta Utveckling, 2020-12-10 

Protokoll från styrelsemöte med AllboHus Fastighets AB, 2021-02-04  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2021-02-23 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts protokoll, 2021-02-23 

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll, 2021-02-09 

Protokoll från styrelsemöte med Alvesta Utveckling AB, 2021-02-18 

Protokoll från styrelsemöte med Växjö Småland Airport AB, 2021-02-08 

Protokoll från Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg, 2021-01-26    
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§ 47 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. 

 



  Närvaro- och voteringslista 

Kommunstyrelsens sammanträde den  

§ 41 § 43 § 43 § 44 
Ja= KSAU 

Nej= Claudias (M) 
yrkande 

Ja= avgörs idag 
Nej= återremiss 

Ja= KSAU:s förslag 
Nej= Avslag 

Ja= KSAU:s förslag 
Nej= Avslag 

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   X   X   

2. Thomas Haraldsson C X   X   X   X   X   

3. Thomas Johnsson M X     X   X   X   X 

4. Frida Christensen S X   X   X   X   X   

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

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

7. Mikael Lindberg C 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 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  12  1 9  4 9  4 9  4 9  4 

Närvaro för ej tjänstgörande ersättare             
 

   

1. Edina Maslac  S            
 

   

2. Sebastian Ohlsson S X           
 

   

3. Lavinia Strömberg S X           
 

   

4.  Torbjörn Svensson S          
 

     

5. Cristina Haraldsson C          
 

     

6. David Johansson C          
 

     



  Närvaro- och voteringslista 

7. Anita Thörn von Rosen MP X         
 

     

8. Björn Tisjö M                

9. Matz Athley M X         
 

     

10. Christer Brincner KD X         
 

     

11. Juan-Carlos Moreno AA          
 

     

12. Annette Lindström - X         
 

     

13. Ulf Gustafsson SD X         
 

     

ANTAL  7         
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