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§ 110 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron.      

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 13 ledamöter och 6 ej tjänstgörande 
ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida.     
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§ 111 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Jan-Erik Svensson (AA) som justerare av protokollet.     

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Jan-Erik Svensson (AA) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum måndagen 
den 20 september 2021 klockan 10:00.      
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§ 112 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ändring att ärende 21 utgår från 
dagordningen.      

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3).  
Thomas Johnsson yrkar att motion om oppositionsråd ärende 21 ska hänskjutas till 
nästkommande kommunstyrelsesammanträde.     
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§ 113 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: 

• Lugn sommar utan större incidenter 

• corona-läget har varit bra under sommaren både utifrån låg smittspridning 
och bemanning. 

• Smittspridning på skolor, i begränsad utsträckning. Bättre läge än i våras. 

• Kommunchefen har varit sjukskriven under en tid, och är tillbaka på deltid 

• Kommunfullmäktiges ordförande informerar att nästa kommunfullmäktiges 
sammanträde blir digitalt, och att man kommer att uppmärksamma att 
kommunen fyller 50 år 
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§ 114 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:  

• Sin sjukskrivning 

• Rekrytering av ekonomichef samt ekonomiavdelningens organisering under 
övergångsperiod 
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§ 115 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 inget att informera om vid dagens 
sammanträde. 
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§ 116 Dnr 2021-00290 000 

 

Beslut om ny brandstation i Vislanda 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. nytt läge för brandstation i Vislanda blir på fastigheten Brånan 1:11 vid 
korsningen Storgatan/Sockenvägen. 

2. ge uppdrag till Allbohus AB att ta fram upphandlingsunderlag för ny brandstation. 

3. Alvesta kommun garanterar finansieringen av framtida hyra för lokalen 

4. Beslutet ska tas upp på samråd med ägarkommunerna 

Reservation 
Thomas Johnsson (M), Ulf Larsson (L), Fredrik Jonsson (-) och Claudia Crowley 
Sörensson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Lokaliseringen har utretts av Samhällsbyggnadsförvaltningen i nära samråd med 
Värends räddningstjänst. För fastigheten Brånan 1:11 finns en detaljplan som är 
förenlig med aktuellt användningsändamål. Lagfaren ägare till fastigheten är 
Allbohus AB. Platsen har god närhet till det större vägnätet även efter en eventuellt 
framtida ombyggnation av Olvägen och Storgatan. Potentiellt stort 
upptagningsområde dagtid med närhet till många arbetsplatser som innebär kort 
inställelsetid för många deltidsbrandmän.  

Ritningar och förfrågningsunderlag behöver upprättas och sammanställas. För att 
alla inblandade parter ska veta förutsättningarna behöver framtida ekonomi, i form 
av hyra för lokalen, säkerställas. 

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) yrkar att:  

1. Nytt läge för brandstation i Vislanda blir på del av fastigheten Vislanda 4:1, 
norr Husebyvägen vid IOGT lokalen.  

2. Ge Allbohus i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för ny 
brandstation. 

3. Alvesta kommun garanterar finansieringen av framtida hyra för lokalen. 

4. Att undersöka möjlighet till fri utryckningsväg till Vida Timber via Västra 
Järnvägsgatan. 

5. Beslutet ska tas upp i samråd med ägarkommunerna. 

6. Att man beaktar VRT tidigare utredning och förslag om placering på östra 
delen av Vislanda. 
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7. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i ärendet då 
det är av principiell beskaffenhet. 

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

Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Fredrik Johnsson (-) yrkar bifall till Thomas Johnssons (M) förslag till beslut. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på att det ska tas fram en kostnadskalkyl samt att 
ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige.  

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

Ulf Larsson (L) yrkar bifall till Thomas Johnssons (M) förslag till beslut. 

Mikael Lindberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut med Thomas Haraldsson (C) m.fl bifallsyrkande, Thomas Johnsson (M) m.fl 
yrkande samt Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. Ordförande ställer proposition på 
varje enskilt förslag och finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärs.     

Votering 
Ordföranden utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag och finner att ett 
motförslag ska utses. Ordföranden ställer proposition på Thomas Johnssons (M) 
yrkande och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande och finner via acklamation att Thomas 
Johnssons (M) yrkande utses som motförslag. 

Ordföranden ställer dem mot varandra och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.  

Votering begärd. 

Ordföranden instruerar kommunstyrelsen att en JA-röst är en röst på 
arbetsutskottets förslag till beslut, och en NEJ-röst är en röst på Thomas Johnssons 
(M) yrkande. Efter genomförd votering finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut med 7 JA-röster mot 6 
NEJ-röster.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 87, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Kartbilaga 

Beslutet skickas till 
Allbohus 
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Värends räddningstjänst 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 117 Dnr 2021-00288 370 

 

Beslut om översyn av vindkraftplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en översyn av Alvesta kommuns vindkraftsplan. 

Sammanfattning 
Etableringar av vindkraft i kommunen utgår från de utpekade områdena i det 
tematiska tillägget till översiktsplan för Alvesta kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2010-11-23 § 83. Kommunen kan idag säga nej till 
vindkraftsetableringar genom det kommunala vetot. Regeringen har tillsatt en 
särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upphäva 
bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan av 
vindkraftsanläggningar. Utredningen, en rättssäker vindkraftsprövning, SOU 
2021:53 föreslår en fortsatt möjlighet för kommunerna att säga nej till 
vindkraftsetablering men att detta bör ske i ett tidigare skede och endast avse 
mark- och vattenanvändningen. Kommunen meddelar fortfarande genom sin 
översiktsplan var i kommunen det är lämpligt med vindkraft. Tillståndsmyndigheten 
prövar om vindkraftverken kan ges tillstånd med hänsyn till exempelvis 
naturmiljöintressen. Följaktligen blir det en tydlig skillnad mellan kommunen och 
tillståndsmyndighetens arbeten. 

Förutsättningarna i samhällsplaneringen förändras snabbt över tid och behöver 
därmed utredas med jämna mellanrum, därför föreslås att en utredning om 
förutsättningarna för vindkraft i Alvesta kommun påbörjas. 

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

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

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 90, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Vindkraftsplan för Alvesta kommun 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 118 Dnr 2021-00289 317 

 

Beslut om investeringsmedel för belysning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela strategiska investeringsmedel avsatta i 
kommunstyrelsens budget för namngivna objekt. Från strategiska 
investeringskontot omfördelas 500 kkr, objekt benämnt belysning, till 
Samhällsbyggnadsnämnden.      

Sammanfattning 
I gällande investeringsbudget för 2021 förfogar kommunstyrelsen över särskilt 
avsatta investeringsmedel. Investeringarna avropas av respektive förvaltning för 
genomförande under innevarande år. En inventering av vilken belysning som har 
släckts på landsbygden är genomförd. Med tillförda medel kan en del av de lampor 
som 2008 släcktes återuppsättas. Säkra skolvägar ska beaktas tillsammans med 
utbildningsnämnden.       

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 91, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 119 Dnr 2021-00291 050 

 

Beslut om deltagande i Region Kronobergs trafikupphandling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Alvesta kommun ska delta i Region Kronobergs 
upphandling gällande skolskjuts, färdtjänst och riksfärdtjänst.       

Sammanfattning 
Alvesta kommun har idag överlåtit ansvaret för skolskjuts, färdtjänst och 
riksfärdtjänst åt Region Kronoberg. Regionen har förbundit sig att ansvara för 
upphandling och drift av denna trafik till 30 juni 2025.  
Alvesta kommun har av Region Kronoberg fått ett nytt erbjudande om att delta i 
Regionens trafikupphandling 2025. Arbetet med kravställning i upphandlingen 
kommer att startas upp i beredande tjänstemannagrupper och politiska styrgrupper 
i oktober och förväntas pågå till juni 2022. 
Regionen behöver svar huruvida Alvesta kommun önskar delta i den nya 
trafikupphandlingen senast 2021-09-30.       

Beslutsunderlag 
Upphandlingsutskottets beslut § 39, 2021-08-31 

Bilaga 1 Följebrev till avtal 

Bilaga 2 Avtal om överlåtelse av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Bilaga 3 Avtal om skolskjutstrafik 

Bilaga 4 Expediering trafikupphandling 2025 

Bilaga 5 Trafikupphandling 2025 sammanträdesdagar oktober 2021- juni 2022     

Beslutet skickas till 
Upphandlingschef  
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§ 120 Dnr 2021-00197 004 

 

Beslut om digital signering för kommunstyrelsens protokoll 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att protokoll från kommunstyrelsen och dess utskott 
från och med 2021-10-01 signeras digitalt. Kommunstyrelsens informationsplan 
uppdateras i enlighet med detta beslut. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 § 71 att kommunstyrelsen, 
nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av 
protokoll från och med juli 2021. De nämnder och styrelser som vill justera sina 
protokoll digitalt måste, var och en, besluta om att för sin del godkänna att 
protokollen justeras digitalt. I detta beslut ska också eventuella utskott inkluderas.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att införa en digital signering av protokoll för 
kommunstyrelsen och dess utskott. För att kunna signera måste man ha tillgång till 
Mobilt BankID/BankID. Kommunstyrelsens informationshanteringsplan uppdateras i 
enlighet med detta beslut.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 89, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     
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§ 121 Dnr 2021-00233 040 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta kommuns del  

1. godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2020 

2. bevilja ledamöterna i direktionen för förbundet ansvarsfrihet för år 2020.  

Sammanfattning 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2020 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara 
huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB 
som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.  

Verksamhetsåret för Familjerådgivningen kom, som för samhället i övrigt, att 
präglas av den pågående Coronapandemin. Glädjande är dock att smittan inte har 
drabbat verksamhetens medarbetare direkt. En viss påverkan genom lägre 
efterfrågan och därmed ett lägre antal genomförda samtal kan dock konstateras. 
Under hösten 2020 övergick verksamheten till att så långt som möjligt erbjuda 
digitala, samtal vilket innebar att prestationen ökade under det tredje tertialet  

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Familjerådgivningen 
redovisar för verksamhetsåret 2020 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger 
stabilitet till VoB:s organisation som helhet.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 92, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-05-25 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-06-01  

Beslutet skickas till 
VoB Kronoberg 
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§ 122 Dnr 2021-00287 042 

 

Ekonomisk delårsrapport för kommunstyrelsen per augusti 
månad 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk delårsrapport per 210831 för 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Målen för kommunstyrelsens verksamheter bygger på de av kommunfullmäktige 
angivna målen i Budget 2021 med plan 2022-2023 och Verksamhetsplan med 
internbudget 2021 som är beslutad för kommunstyrelsen. Bedömning av målen för 
2021 görs samt resultat och händelser inom lednings- och verksamhetsprocesser 
beskrivs. 

Under 2021 har kommunledningsförvaltningens förvaltningsinterna arbete fortsatt 
att vara inriktat på att skapa helhet och arbeta med koncerngemensamma 
processer samt att lägga grunden till fortsatt arbete med service-, bemötande- och 
värdegrundsfrågor.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till augusti 2021 redovisar 
kommunstyrelsen en positiv avvikelse som uppgår till 7,5 miljoner kronor. Detta 
beror till största del på tilldelade medel för särskilda uppdrag där kostnaden inte 
fallit ut än, som återhållsamhet med anledning av Covid-19. Samt att en faktura 
med större belopp avseende datakommunikation felaktigt bokförts på 2020. 
Prognosen av helårsutfallet 2021 visar en positiv budgetavvikelse på 2,3 miljoner 
kronor. Det som förväntas ge överskott vid årets slut utöver generell återhållsamhet 
samt oväntade intäkter på HR-avdelningen och upphandlingsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 93, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-14 

Ekonomisk delårsrapport för kommunstyrelsen per augusti månad 2021, 2021-09-
14   

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 123 Dnr 2021-00249 042 

 

Kommunövergripande internkontrollplan för Alvesta kommun 
2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

 1. Godkänna förslag till kommunövergripande plan för intern kontroll 2022 (Bilaga 
1), samt att uppdra till nämnderna att verkställa planen 

2. Återrapportering ska genomföras enligt bifogad mall (Bilaga 2) 

Sammanfattning 
Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen i juni 2008 
(KF § 71/2008). I februari 2017 (KS § 9/2017) kompletterades reglementet med 
förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll.  

Förutom att respektive nämnd/styrelse fastställer sin plan för intern kontroll så ska 
också kommunstyrelsen besluta om en kommunövergripande plan för intern 
kontroll, det vill säga en kompletterande plan som gäller för samtliga 
nämnder/styrelser. Denna kommunövergripande plan ska fastställas av 
kommunstyrelsen senast i september året före den träder i kraft. 

Utifrån riskanalysen föreslås följande kontrollområden: 

• Representation 

• Direktupphandlingar 

• Utbetalning av lön 

• Verkställighet av beslut som fattats av kommunfullmäktige samt 

• Medarbetarnas tillgänglighet 

De kommunövergripande kontrollerna får en renodlad struktur såväl i 
genomförandefasen som uppföljningsfasen. Med det menas att samtliga kontroller 
genomförs av någon annan än i den egna organisationen, det vill säga 
kommunledningsförvaltningen genomför kontrollerna för alla förvaltningar. När 
kontrollerna har genomförts återkopplas resultatet till respektive förvaltningschef 
som arbetar in uppföljningen i den rapport som ska hanteras på respektive nämnd 
senast 31 december 2022. 

I samband med årsredovisningens upprättande är nämnderna skyldiga att till 
kommunstyrelsen rapportera fel/brister med mera som konstaterats vid 
uppföljningar av kontrollplanerna. Återapporteringen ska göras enligt mall och 
tidplan som också ska fastställas av kommunstyrelsen senast i september året före.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 94, 2021-08-31 
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Bilaga 1 Kommunövergripande internkontrollplan 2022 

Bilaga 2 Mall för återrapportering intern kontroll 2022  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Malin Arbjörk Solvemark 

Alla nämnder 
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§ 124 Dnr 2021-00282 003 

 

Specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. anta reviderat specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

2. uppmana Kommunföretag att fastställa ägardirektivet vid bolagsstämma 

Sammanfattning 
För den verksamhet som bedrivs i Alvesta Kommunföretag AB (”Moderbolaget”) 
gäller förutom ”Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag” även ett 
specifikt ägardirektiv beslutat under 2018. Enligt den nya styrmodellen för 
kommunen ska ägardirektiven ses över årligen för beslut under september-oktober. 
Kommunstyrelsen har att anta det specifika ägardirektivet för Kommunföretag och 
Kommunföretag beslutar om ägardirektiven för sina dotterbolag.  

I bifogade förslag till reviderat ägardirektiv för Kommunföretag har några mindre 
kompletteringar /justeringar gjorts jämfört med det direktiv som för närvarande 
gäller. Tillägg är markerade med röd text. Tillägg är gjort med ett inledande stycke 
till ägardirektivet så att det är mer lika i text med övriga befintliga ägardirektiv för 
dotterbolagen. Vidare har i bilagan aktuell procentsats korrigerats till den 
bolagsskatt som gäller för 2021. 

Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom det nya 
ägardirektivet marginellt skiljer sig från det direktiv som gäller nu. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 95, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

Beslutet skickas till 
Alvesta kommunföretag AB 
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§ 125 Dnr 2021-00283 003 

 

Reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. godkänna reviderad bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

2. uppmana Alvesta utveckling att fastställa bolagsordningen vid bolagsstämma då 
bolaget BIVA Bredband i Värend AB är fusionerad in i utvecklingsbolaget. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i § 29/2021 att ändra bolagsstrukturen inom 
koncernen Alvesta Kommunföretag på så sätt att ägandet av bolaget BIVA 
Bredband i Värend AB blir dotterbolag till Alvesta utveckling AB och fusioneras in i 
utvecklingsbolaget. I samband med beslutet gavs ett uppdrag att se över respektive 
bolags ägardirektiv och bolagsordning.  

För närvarande pågår en process där dotterbolaget BIVA fusioneras via s k 
absorption med moderbolaget Alvesta utveckling. Planen är det ska vara genomfört 
till den 19 november 2021.  

I bifogade förslag till reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling är 
kompletteringar, röd text, införda för den övertagna verksamheten från BIVA. I 
princip tar texten upp att äga aktier i det regionala bredbandsbolaget Wexnet och 
att främja bredbandsförsörjningen till hushåll och företag i kommunen. 

Frågan om att se över respektive bolags specifika ägardirektiv tas upp som ärenden 
hos Alvesta Kommunföretag AB. 

Bolagsordningen är det grundläggande dokumentet i varje aktiebolag och utgör 
bindande direktiv för bolagets förvaltande organ och för revisorerna. Vad 
bolagsordningen ska innehålla är reglerat i aktiebolagslagen. Det specifika med 
kommunala bolag är att bolagsordningen därutöver ska innehålla vissa föreskrifter 
som anges i kommunallagen. Detta medför att föremålet och ändamålet med 
bolagets verksamhet ska fastställas med iakttagande av de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga. 

Bolagsordningen ska tillsammans med det generella ägardirektivet för kommunens 
helägda bolag samt det specifika ägardirektivet för respektive bolag ge underlag för 
att bolagets verksamhet ska kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för de 
för bolaget gällande kommunalrättsliga principerna. 

Bolagsordningen ska inte belastas med annat än bestämmelser av konstitutionell 
natur och bestående karaktär. 

Bolagsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige och fastställas av 
bolagsstämman. 
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Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom den nya 
bolagsordningen är en typ av ”sammansmältning” av ordningarna för Alvesta 
utveckling och BIVA samt att fusionen medför minskade kostnader och effektivare 
administration. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 96, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

Beslutet skickas till 
Alvesta Utveckling AB 
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§ 126 Dnr 2021-00285 000 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
sammanträdesplan för år 2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2021, mål och budget 2023 med plan 2024-2025 samt 
delårsrapport per augusti 2022. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att decembersammanträdet flyttas till tisdag istället för 
måndag.         

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt Lars-Olof Franzéns (AA) 
ändringsyrkande. 
Ordföranden beslutar att hantera det i två steg. Först fastställer ordföranden att det 
finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. Sedan ställer ordföranden proposition på Lars-
Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskickat beslut.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 97, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till sammanträdesplan för år 2022, 2021-08-20 
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 127 Dnr 2021-00295 000 

 

Inkommen skrivelse avseende Folkets Hus 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att invänta Folkets Hus interna utredning innan beslut 
om ett eventuellt bidrag kan fattas. 

Sammanfattning 
Jan-Erik Svensson (AA) och Lars-Olof Franzén (AA) har inkommit med en skrivelse 
där de lyfter frågan om att kommunstyrelsen borde ge ett bidrag om 300 000 
kronor till Folkets Hus Förening då de har lidit ekonomiskt på grund av pandemin. 

Enligt uppgift har en utredning påbörjats för att utreda de ekonomiska 
förutsättningarna för föreningen, och Alvesta kommun ser att det vore bäst att 
invänta resultatet av denna utredning för att få en helhetsbild om föreningens 
förutsättningar och möjligheter inför framtiden. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på att bifall skrivelsen. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande om att bifalla skrivelsen. Ordföranden 
ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 102, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Skrivelse om Folkets Hus, 2021-06-14 
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§ 128 Dnr 2021-00135 104 

 

Återrapportering av partistöd för år 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
återrapportering av partistöd för år 2020.      

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media. 

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

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag till beslut § 98, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Liberalerna, 2020-06-15 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Moderaterna, 2021-07-14 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 129 Dnr 2021-00056 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per juli månad 2021 

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

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

 

Per juli 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 gått från 7,54% till 6,67 %.  

 

Alla förvaltningar har minskad sjukfrånvaro per juli 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 något. 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 minskar något på totalen.  

 

Antal medarbetare som 2021-08-23 har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 10 
st och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 13 st. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 34, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per juli månad 2021      
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§ 130 Dnr 2020-00413 135 

 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller del 
av tolkkostnaden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
hänvisning till att det som föreslås i motionen inte är förenligt med gällande 
lagstiftning.  

Sammanfattning 
Den 26 november 2020 inkom Anette Lindström (-) med en motion där hon föreslår 
att kommunen ska utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden 
genom en avgiftstrappa för språktolk innebärande att språktolkhjälp för nyanlända 
under det första året i Sverige ska vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den 
nyanlände debiteras halva kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i 
Sverige ska den nyanlände debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av 
tolk kvarstår. Enligt förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från 
debitering, likaså personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk. 

Kommunstyrelsen skickade motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning, som har behandlat motionen på sitt sammanträde den 17 juni 2021. 

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon in inte behärskar det svenska 
språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. 

Nämnden för arbete och lärande föreslår att motionen ska avslås med hänvisning 
till att förslaget går emot rådande lagstiftning.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 100, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2021-06-17 
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Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden, 
2020-11-26  
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§ 131 Dnr 2020-00367 315 

 

Motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser vid 
Lillsjögatan i Alvesta 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Den 19 oktober 2020 inkom Tomas Öhling (M) med en motion om att införa nya, 
billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta. Kommunstyrelsen lämnade över 
ärendet för beredning till samhällsbyggnadsnämnden som beredde motionen på 
sitt sammanträde den 15 juni 2021. 

Det är idag tillåtet att parkera på sträckan och det rör sig om ca 150 meter utmed 
vägen. Utrymmesbehovet för parkering på gata är för två bilar 5 meter vardera 
samt 2 meter framför och bakom, så totalt 14 meter. Sträckan är 150 meter vilket 
innebär att ca 20 bilar kan parkera. 

Vägen är 10,5 meter bred, minsta godtagbara körbredd är 6,5 meter, detta lämnar 
4 meter för parkering. Snedställd parkering har ett större utrymmesbehov än 
parkeringsplatser vinkelräta mot körbanan.  

Snedparkering med 45 graders vinkel mot körbanan skulle ta 5,3 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 3,6 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 41 parkeringsplatser, dvs 21 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,2 meter.  

Snedparkering med 30 graders vinkel mot körbanan skulle ta 4,8 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 5 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 30 parkeringsplatser, dvs 10 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,7 meter.  

För att få plats med snedparkeringar på platsen skulle det krävas att vägen 
breddades och det finns det inte plats för utan att avvika från detaljplanen. Platsen 
nyttjas idag endast som uppställningsplats för lastbilar och lunchgäster till 
restaurangen som ligger intill och ligger för långt från centrum för att besökare 
skulle välja att ställa bilen där.  

SamhäIIsbyggnadsförvaItningen anser att det i dagsläget inte är lämpligt att 
investera resurser i snedparkering på Lillsjögatan mellan Magasingatan och 
postterminalen. Vidare ser samhäIlsbyggnadsförvaltningen att behovet för 
ytterligare parkeringsplatser på Lillsjögatan inte finns då platsen idag har dåligt 
nyttjande.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 101, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
33(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2021-06-15 

Motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta, 
2020-10-19  

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
34(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 132 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. 

Lars-Olof Franzén (AA) vill ha noterat till protokollet att delegationsbeslut avseende 
Vislanda IF borde blivit ett ärende för beslut i kommunstyrelsen och inte ett 
delegationsbeslut     

Beslutsunderlag 
Delegationslista från upphandlingschef 2021-08-10 

Delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 2021-06-03 

Delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 2021-07-05 

Delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 202108-31     
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2021-09-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 133 Dnr 2021-00124 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 bilaga meddelanden. 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
36(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 134 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.  

Lars-Olof Franzén (AA) lyfter information om anmälan till 
Diskrimineringsombudsmannen avseende uthyrning av lägenhet från Allbohus AB. 

Fredrik Jonsson (-) efterfrågar underlag avseende skolutredningen kopplat till 
Vislandaskolan och när det kommer att presenteras     

 



  Närvaro- och voteringslista 

Kommunstyrelsens sammanträde den 14/9 2021 
§ 116    

Arb= JA Johnsson= 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            

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 X     X    
 

     

11. Fredrik Jonsson - X     X          

12. Jan-Erik Svensson AA X     X    
 

     

13. Lars-Olof Franzén AA X     X      
 

   

RESULTAT     7  6      
 

   

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 X         
 

     

10. Christer Brincner KD X         
 

     

11. Juan-Carlos Moreno AA          
 

     

12. Annette Lindström - X         
 

     

13. Ulf Gustafsson SD X         
 

     

ANTAL           
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