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§ 175 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron.         

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 11 ledamöter, 2 tjänstgörande 
ersättare och 3 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida.      
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§ 176 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 innan 
måndagen den 6 december 2021 klockan 10:00 genom digital signering.   
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§ 177 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). 

Ordföranden informerar kommunstyrelsen om anledningen till det sena utskicket 
på punkt 17, borgensramar 2022, och att detta berodde på begäran om ändrad 
formulering från Kommuninvest.      
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§ 178 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:    

• Polisens trygghetsmätning har inkommit, och ordföranden informerar 
kommunstyrelsen om att han kommer att bjuda in Ola Severinsson, 
lokalpolis, till nästa kommunstyrelsesammanträde för genomgång 

• Extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 14 december klockan 13:00  
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§ 179 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, ser en ökad smittspridning i världen och Sverige, Kronobergs län 
ligger förhållandevis lågt i antalet smittade. Höjd beredskap, nya 
restriktioner 

• Förbereder årsbokslut 

• Kalenderbokning av budgetdagar inför budget 2023 
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§ 180 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: 

• Har möte i eftermiddag 
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§ 181 Dnr 2021-00359 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget 2022 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan med internbudget 2022 
för kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutar att göra en redaktionell ändring av landsting till regioner 
så det överensstämmer med kommunallagen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 en budget för 2022 med plan 2023-
2025. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och nyckeltal för 
verksamheten samt driftram och investeringsram för nämnder och styrelse. Den 
kommunfullmäktige beslutade driftramen för kommunstyrelsen uppgår till 95,2 
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.  

Inför budget 2022 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 
14,5 mnkr i jämförelse med 2021. De ökade medlen avser uppräkning av 
löneökningar, överföring från strategiska kontot, hantering av sommarlovskort, 
digitaliseringssamordning och justering av underskott för LSS. Justering av 
underskott för LSS på 3,5 miljoner kronor kommer tilldelas omsorgsförvaltningen 
enligt beslut och är därför borträknad i nedan tabeller. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Verksamhetsplan med internbudget 2022 för kommunstyrelsen 
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Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

ekonomichef 
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§ 182 Dnr 2021-00361 042 

 

Återrapportering av internkontrollplan 2021 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten om återrapportering av 
kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021. 

Sammanfattning 
Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av verksamhetsplan med 
internbudget anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av 
genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning 
som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden 
skyldig att till kommunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid 
uppföljningen av kontrollplanen.  

Denna återrapportering avser kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan 
2021 som ansvarig nämnd för kommunledningsförvaltningens verksamhet.  

I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en kommunövergripande 
internkontrollplan, dels en nämndspecifik kontrollplan gällande kommunstyrelsen 
som återrapporteras i denna rapport. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut, 2021-11-16 

Återrapportering av kommunstyrelsens interkontrollplan 2021, daterad 2021-11-15 

Kommunövergripande intern kontrollplan 2021 

Intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Kommunchef 
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§ 183 Dnr 2021-00377 003 

 

Revidering av reglemente för omsorgsnämnden, 
utbildningsnämnden och nämnden för arbete och lärande 
kopplat till flytten av LSS-verksamheten 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade reglementen för 
utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt omsorgsnämnden 
daterade 2021-11-02. Beslutet innebär att kommunfullmäktige samlar hela 
ansvaret för kommunens LSS-verksamhet hos omsorgsnämnden. 
Utbildningsnämndens och nämnden för arbete och lärandes ansvar för LSS tas 
därmed bort och flyttas till omsorgsnämnden.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2021 beslutat om ett särskilt uppdrag att 
utreda och identifiera förbättringar inom LSS-verksamheten i Alvesta kommun. 
Utredningen genomfördes under våren 2021 och med anledning av utredningens 
slutsatser beslutade kommunstyrelsen den 8 juni 2021, KS § 88/2021, att ge 
kommunchefen i uppdrag att förbereda för att samla LSS-verksamheten i sin helhet 
i omsorgsnämnden. Kommunchefen uppdrogs även att återkomma med en tid- och 
genomförandeplan samt underlag för beslut kring ramjusteringar samt reviderade 
reglementen för de nämnder som bedriver LSS-verksamhet i någon form. Tid- och 
genomförandeplan återrapporterades den 5 oktober, § 146/2021. 
Kommunstyrelsen fick i samband med beslut om Mål och budget 2022, KF § 
116/2021, i uppdrag att göra ramjustering avseende överföring av ansvaret för LSS-
verksamheten från utbildningsnämnden och nämnden för arbete och lärande till 
omsorgsnämnden innan årsskiftet 2021/22. 

Kansliavdelningen har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram förslag på 
revideringar kopplade till förändrad ansvarsfördelning av LSS-verksamheten. I 
samband med revideringen avseende ansvarsområden för LSS har även en generell 
genomgång gjorts av nämndernas ansvarsområden och uppgifter. Syftet är att 
skapa en mer enhetlig och lättläst struktur, anpassa innehållet till korrekt 
terminologi och laghänvisningar samt förtydliga uppgifter och ansvarsområden. De 
ändringar som föreslås i detta avseende innebär inga förändringar av nämndernas 
ansvarsområden, med undantag för länsgemensam konsumentrådgivning i 
nämnden för arbete och lärandes reglemente som tas bort då kommunen inte 
längre ingår där. Föreslagna ändringar och förtydliganden framgår av bilagt 
underlag.  

Berörda nämnder har getts möjlighet att yttra sig över föreslagna ändringar i 
respektive nämnds reglemente och protokollsutdrag biläggs tjänsteskrivelsen.  

Konsekvensanalys 

I ärendet görs ingen ytterligare konsekvensanalys, då detta har gjorts inom ramen 
för tidigare beslut och inför organisationsförändringen.  
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Beslutsunderlag 
Förslag ändring av omsorgsnämndens reglemente, 2021-11-02 (två versioner, varav 
en med spårbara ändringar) 

Förslag ändring av utbildningsnämndens reglemente, 2021-11-02 (två versioner, 
varav en med spårbara ändringar) 

Förslag ändring av nämnden för arbete och lärandes reglemente, 2021-11-02 (två 
versioner, varav en med spårbara ändringar) 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och nämnden för 
arbete och lärande 
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§ 184 Dnr 2021-00400 046 

 

Ansökan till Nybygdenarvet om lekstuga och traktorer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan i den del som rör lekstuga inklusive 
montering och leverans enligt offert på 27 450 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan i den del som avser tramptraktorerna. 

Sammanfattning 
Arbetsgruppen för Nybygdenarvet har fått in en ansökan från Regnbågens förskola i 
Lönashult där de har ansökt om medel för lekstuga och två tramptraktorer. 
Arbetsgruppen behandlade ansökan vid sitt möte den 7 juni 2021 där de föreslår 
kommunstyrelsen att bevilja ansökan för den del som avser lekstugan, och avslå 
den del avseende tramptraktorerna då de hamnar utanför arvets område och är 
något som skolan fr hålla med själva. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut, 2021-11-16 

Arbetsgruppens protokoll, 2021-06-07 

Ansökan från Regnbågens förskola 

Beslutet skickas till 
Arbetsgruppen för Nybygdenarvet 

Ekonomiavdelningen  
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§ 185 Dnr 2021-00355 356 

 

Beslut om Renhållningstaxa för hushållsavfall och slam år 2022  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslag till höjd 
renhållningstaxa för hushållsavfall och slamtömning 2022. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Alvesta Renhållning AB har på sitt sammanträde den 13 oktober 2021 
upprättat ett förslag till höjning av renhållningstaxa för hushållsavfall för år 2021. I 
ett beslut från styrelsen för Alvesta Renhållning AB presenteras de förslag till 
förändringar av taxorna. Förslaget innebär att renhållningstaxan gällande 
hushållsavfall vilket innefattar hushållstömning, rörlig avgift och miljöavgift höjs 
med 6%. Förslaget innebär att renhållningstaxan gällande slambrunnstömning höjs 
med 4%. 

Som grund för de föreslagna höjningarna ligger att Alvesta Renhållning AB måste 
kompensera sig för ökade kostnader framför allt för den höjda skatten på 
avfallsförbränning på förpackningar och returpapper. Höjda behandlingsavgifter 
samt ökade bränslekostnader anges som orsak till förslag för ökad taxa för 
slambrunnstömning.  

Bolaget har upphandlat ett nytt avtal gällande sortering och omhändertagande av 
de färgade påsarna med Ljungby kommun, Bredemad vilket medför ökade 
kostnader. Bolaget måste även kompensera sig för ökade lönekostnader och 
bränslekostnader. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning över de vanligaste taxorna hos ARAB, 2021-11-09 

Komplettering och förändring av förslag till höjning av renhållningstaxa för 
hushållsavfall och slam 2022, 2021-11-09 

Beslut från Alvesta Renhållning AB, 2021-10-13 
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§ 186 Dnr 2021-00394 460 

 

Beslut om revidering av taxa för kommunens offentliga kontroll 
och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta, i bilaga redovisat 
förslag, taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet 
inom livsmedelsområdet att gälla från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
Nämnde för myndighetsutövning har på sitt sammanträde behandlat ärende 
avseende revidering av taxa gällande livsmedelslagstiftningen den 8 november 
2021. 

Flera förändringar gällande livsmedelslagstiftningen skedde under 2021. Det finns 
därför ett behov att uppdatera den befintliga livsmedelstaxan så att förändringarna 
i lagstiftningen även får genomslag i taxan. Det största förändringarna är enligt 
följande. · Nämnden för myndighetsutövning antog i sin kontrollplan för 2021-2023 
att målsättningen var att en övergång till efterhandsdebitering skulle ske 2022. Från 
och med 2024 är det obligatoriskt med efterhandsdebitering inom 
livsmedelskontrollen. · Ny lagstiftning avseende material i kontakt med livsmedel. 
Kontrollmyndigheterna som har ansvar för livsmedelstillsynen har utsetts till att 
ansvara för kontrollen av material i kontakt med livsmedel. Taxan behöver 
förändras så vi kan ta betalt för tillsynen. · Inköp under dold identitet har 
möjliggjorts om det är nödvändigt. Taxan behöver ändras så vi kan ta ut avgift för 
inköpen. · Det som tidigare hette” extra offentlig kontroll” har ändrats till 
”uppföljande kontroll”. Uppföljande kontroll är sådan tillsyn som genomförs hos 
verksamheten när tidigare kontroll visat att verksamheten brister i efterlevnaden av 
livsmedelslagstiftningen. · Begreppet annan offentlig verksamhet har införts · 
Möjlighet att ta ut avgift för RASSF -ärenden (systemet för snabb varning) 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut, 2021-11-16 

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 43, 2021-11-08 

Förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet 
inom livsmedelsområdet 
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§ 187 Dnr 2021-00387 040 

 

Beslut om omfördelning av strategiska investeringsmedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela 1,5 miljoner kronor avsatta i budgeten på 
strategiskt investeringskonto från namngivet objekt Sjöparken till projektet 
Sjöparken – Alvesta brygga.  

Sammanfattning 
Projektet omfattar byggande av bryggor i Sjöparken utmed Salens norra strand vid 
den nya byggrätten för flerbostadshus. Det kommer också att anläggas en ny 
torgyta mellan byggrätten och trapphuset vid gångbron. Arbetena omfattar även en 
parkanläggning med en strandskoning av granit, planteringar, pergola, parkmöbler 
och belysningsanläggning. 

Projektet Sjöparken har startat med att anlägga en sedimenteringsdamm för den 
muddring som ska utföras i strandkanten. Under innevarande år beräknas 1,5 
miljoner upparbetas av totalt avsatta 10 miljoner kronor.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

arbetsutskottets beslut, 2021-11-16 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiavdelningen  
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§ 188 Dnr 2021-00386 532 

 

Informationsärende avseende Triangelspåret 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Projektledare Jacob Larsson samt Bo Svensson, Trafikverket informerar om 
Triangelspåret. Han informerar kommunstyrelsen om: 

• Mål med projektet 

• Planläggningsprocessen 

• Tidplan 

• Mötesspår 

• Planskildhet 

• Påverkan under byggtid 
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§ 189 Dnr 2021-00396 532 

 

Samarbetsavtal med Trafikverket angående triangelspår 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna samarbetsavtal med Trafikverket.   

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
avtalet.   

Sammanfattning 
Alvesta är beläget vid korsningen mellan de två järnvägssträckorna Södra 
stambanan som går mellan Malmö och Katrineholm/Järna och Kust till kustbanan 
som går mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Idag saknas en direktförbindelse 
på sträckan Värnamo-Alvesta-Älmhult och omvänt vilket medför att tågen behöver 
köra in på Alvesta bangård för att göra en lokrundgång. Förutom att lokrundgången 
tar lång tid innebär det också en belastning på Alvesta bangård samt att tågen 
korsar varandras spår på genomgående spår inne på Alvesta bangård. Sydväst om 
Alvesta station korsar Kust till kustbanan väg 126 som idag har många förseningar 
för trafiken vid långa bomfällningstider. För att stärka järnvägens konkurrenskraft 
för framför allt godstrafiken ska ett nytt triangelspår och ett mötesspår byggas i 
södra Alvesta. Triangelspåret och mötesspåret kommer att bidra till tidsvinster, 
ökad flexibilitet och minska förseningsriskerna. I samband med detta ska den 
befintliga plankorsningen mellan Kust till kustbanan och väg 126 ersättas med en 
planskild korsning. Planskildheten kommer att förbättra framkomligheten och 
trafiksäkerheten längs väg 126.     

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på ändring under § 8 under B. kommunens ansvar, 
första att-satsen ”framtida drift och underhåll samt eventuellt förnyelse av” ändras 
till ”utökad drift och underhåll av nya”.     

Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt Lars-
Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande. Ordföranden frågar kommunstyrelsen först om 
de kan anta samverkansavtalet och finner via acklamation att kommunstyrelsen 
antagit det. Ordföranden ställer sedan proposition på ändringsyrkandet mot det 
utskickade förslaget till samverkansavtal. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
har beslutat enligt utskickat förslag.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-08 

Tidigare studier och utredningar 

Utkast till Samarbetsavtal       
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 190 Dnr 2021-00360 000 

 

Beslut om köp av bolag med industrifastighet, Blädingevägen 
32 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. ställa sig positiv till och godkänna att Alvesta Utveckling AB förvärvar bolaget 
Svensson & Bil Fastigheter AB innehållande bolagets fastighet Alvesta 12:9, med 
adress Blädingevägen 32 

2. godkänna reviderad bolagsordning för bolaget och föreslå bolagsstämma och 
Bolagsverket att ändra namnet till Utvecklingsbolagets dotterbolag i Alvesta AB 

3. fusionera in dotterbolaget Utvecklingsbolagets dotterbolag i Alvesta AB in i 
moderbolaget Alvesta utveckling AB 

4. fullmäktiges tidigare beslut om borgenslimit för 2022 ändras och tidigareläggs 
med giltighet från dagens beslut innebärande att kommunen såsom för egen skuld 
ingår borgen för Alvesta utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 101 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Jäv 
Per Ribacke har anmält jäv och deltar ej i beslutet. Sebastian Olsson kliver in som 
ersättare. 

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

Sammanfattning 
På extrainsatta sammanträden har Alvesta Utveckling AB samt Alvesta 
Kommunföretag AB den 11 respektive den 15 november behandlat ärendet om köp 
av bolag med industrifastighet, Blädingevägen 32. 

Alvesta Utveckling AB har blivit erbjuden att köpa bolaget Svensson & Bil 
Fastigheter AB, som enbart innehåller fastigheten Alvesta 12:9, med adress 
Blädingevägen 32 (f d ”Alvedoor”). Byggnaden har relativt stora ytor för 
industriändamål men även utrymmen för kontor. Större delen av ytorna är uthyrda 
på kontrakt till två företag som sträcker sig något år framåt. Fastigheten har 
värderats av en oberoende värderare och kommit fram till en summa som är i nivå 
med försäljningspriset. Byggnaden har förutsättningar för att delar av ytorna kunna 
byggas om till arkivcentrum åt kommunalförbundet Sydarkivera. Förbundet har 
lämnat en begäran om att Alvesta kommun och bolaget Alvesta Utveckling AB 
ordnar och långsiktigt hyr ut lokaler till ett arkivcentrum med ytor för förvaring av 
pappersarkiv (”analogt arkiv”) samt ytor för digital förvaring och kontor. 
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Beslutsgång – nytt upprop av närvaro och val av tillfällig ordförande 
Per Ribacke (S) har anmält jäv i ärendet och har därför lämnat 
sammanträdesrummet. I hans ställe kliver Thomas Haraldsson in som tillfällig 
ordförande och Sebastian Olsson (S) kliver in som ersättare. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) och Jan-Erik Svensson (AA) yrkar om återremiss.      

Beslutsgång – behandling av yrkandet om återremiss 
Ordföranden Thomas Haraldsson (C) finner att det finns två förslag att ta ställning 
till; Lars-Olof Franzéns (AA) och Jan-Erik Svenssons (AA) yrkande om återremiss 
samt arbetsutskottets förslag till beslut. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om 
ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden finner via acklamation 
att ärendet ska avgöras idag. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på förslag till beslut. 

Beslutsgång – behandling av yrkandena i ärendet 
Efter det att ordföranden funnit att ärendet ska avgöras idag finns det ett förslag till 
beslut med en redaktionell ändring på ordet kommunfullmäktige till kommunen 
under punkt 4. Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut mot 
avslagsyrkandet och finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
förslag till beslut. 

Votering begärs.   

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen att en Ja-röst är en röst på 
arbetsutskottets förslag till beslut och att en Nej-röst är en röst på Lars-Olof 
Franzéns (AA) yrkande om avslag. Efter genomförd votering finner ordföranden 
med 11 JA-röster och 2 NEJ-röster att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag till beslut. Se detaljerat omröstningsresultat i Bilaga 1 - Närvaro- och 
voteringslista.   

Beslutsunderlag 
Alvesta Utveckling AB:s protokoll, 2021-11-11 

Tjänsteskrivelse från Alvesta Utveckling AB 

Alvesta Kommunföretags protokoll, 2021-11-15 

Bolagsordning SH fastigheter 

Reviderad bolagsordning Svensson och H Bil Fastigheter AB 
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§ 191 Dnr 2021-00412 041 

 

Borgensramar för 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att anta borgensram och 
internkredit i koncernkonto för de kommunägda bolagen för år 2022 enligt nedan. 
Ramarna innebär att kommunen, såsom för egen skuld, ingår borgen enligt listan 
nedan med låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en nivå på borgen för 
föreningar på totalt 10 miljoner kronor. I beloppet inryms att kommunstyrelsen, vid 
behov, kan besluta om en utökning av borgen till föreningar.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde i KF § 69/2021 borgensramar för kommunägda 
bolag och föreningar för 2022. Formuleringen som användes i beslutet innebär s.k. 
enkel borgen, varför Kommuninvest har efterfrågat en beslutsformulering för s.k. 
proprieborgen. Kommunfullmäktige behöver därför ta om beslutet om 
borgensramar i enlighet med Kommuninvests förslag till formulering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     

 

Bolag,  mnkr
Borgensramar 

behov 2022

Kredit 
koncernkonto 

behov 2022
Allbohus 1 300 30,0
Alvesta Energi 100 10,0
Alvesta Elnät 58 5,0
Alvesta Renhållnig 0 0,3
Alvesta Utveckling* 101 4,0
Alvesta Kommunföretag 66 6,0
Huseby 3 1,0
Summa 1 628 56,3
* inkl BIVA
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§ 192 Dnr 2021-00080 040 

 

Information om utredning om lokal kollektrafik i Alvesta Tätort 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstrateg Kjell Rosenlöf informerar kommunstyrelsen om utredningen om 
lokal kollektrafik i Alvesta tätort. Han informerar kommunstyrelsen om: 

• Arbetsgruppens utformning 

• Förslag till slinga 

• kostnadsbedömning om 2,5 miljon kronor/år 

• Länstrafiken bedömer att man kan klara det på en buss   

• Länstrafiken bedömer att den skulle kunna rymmas i den nya 
upphandlingen   
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§ 193 Dnr 2021-00370 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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§ 194 Dnr 2021-00023 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.         

Sammanfattning 
Hagart Valtersson, kommunfullmäktiges ordförande, informerar om kommande 
sammanträde med kommunfullmäktige där det kommer att vara luciafirande och 
prisutdelningar.     

 



  Närvaro- och voteringslista 

Kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 2021 
§ 190    

AU:s förslag      Avslag    

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

1. Per Ribacke S  Sebastian Ohlsson (§190) X X            

2. Thomas Haraldsson C X   X            

3. Thomas Johnsson M X   X            

4. Frida Christensen S X   X            

5. Ros-Marie Larsson S X   X            

6. Lars-Olof Petersson S X   X      
 

     

7. Mikael Lindberg C X   X      
 

     

8. Hans Svensson V X   X      
 

     

9. Claudia Crowley Sörensson M X   X      
 

     

10. Ulf Larsson L  Christer Brincner X X      
 

     

11. Fredrik Jonsson -  Annette Lindström X X            

12. Jan-Erik Svensson AA X     X    
 

     

13. Lars-Olof Franzén AA X     X      
 

   

RESULTAT  10  3 11  2      
 

   

Närvaro för ej tjänstgörande ersättare             
 

   

1. Edina Maslac  S            
 

   

2. Sebastian Ohlsson S X           
 

   

3. Lavinia Strömberg S            
 

   

4.  Torbjörn Svensson S          
 

     

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  3         
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