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§ 24 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron. 

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

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida. 
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§ 25 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser David Johansson (C) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja David Johansson (C) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum senast 
måndagen den 14 mars 2022 klockan 10:00 genom digital signering. 
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§ 26 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 

Reservation 
Thomas Johnsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

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

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) yrkar på tillägg om ärende avseende Vislanda Brandstation till 
dagordningen. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar avslag på tillägg av ärende. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall på att ärendet får ställas. 

Fredrik Jonsson (-) yrkar bifall på att ärendet får ställas. 

Claudia Crowley Sörenson (M) yrkar bifall på att ärendet får ställas. 

Ulf Larsson (L) yrkar bifall på att ärendet får ställas. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; utskickat förslag till 
dagordning, och tillägg av Thomas Johnsson (M) om att lyfta ärende om Alvesta 
Brandstation på dagordningen. Ordföranden informerar kommunstyrelsen om att 
han ställer proposition på om ärendet ska lyftas in på dagordningen, och finner via 
acklamation att kommunstyrelsen avslagit att lyfta in ärendet på dagordningen. 
Votering begärd. 

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en JA-röst är en röst på att avslå 
att ärendet lyfts in på dagordningen och att en NEJ-röst är en röst på att lyfta in 
Thomas Johnssons (M) ärende om Vislanda Brandstation på dagordningen.  
Efter genomförd votering finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar med 7 
JA-röster mot 6 NEJ-röster att inte lyfta in ärendet på dagordningen.   

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
7(22) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 27 Dnr 2022-00009 000 

 

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.                  

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

• Möte med landshövding och försvarsmakten för information 

• Valår  
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§ 28 Dnr 2022-00008 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: 

• Pandemiläget 

• Krisledningsorganisation 

• Ny ekonomichef som börjar 19 april, Anna Falkenstam 

• Påbörja rekrytering av ny förvaltningschef på förvaltningen för arbete och 
lärande 
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§ 29 Dnr 2022-00010 000 

 

Information från ordföranden för Alvesta kommunföretag AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att ingen information kan delges. 

Sammanfattning 
Ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB informerar kommunstyrelsen om 
pågående/aktuella frågor i kommunen: 

Ordföranden är inte närvarande och kan inte delge information.  

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
10(22) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 30 Dnr 2022-00005 003 

 

Revidering av reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat 
reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet. 

Sammanfattning 
Vid tillgänglighetsrådets sammanträde 2021-09-16 framkom behov av översyn av 
reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.  

Kommunledningsförvaltningen har med anledning därav sett över aktuellt 
reglemente och tagit fram förslag på ett reviderat reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet. Förslaget innebär främst förändringar vad gäller följande: 

• Det tydliggörs i reglementet att kommunala tillgänglighetsrådet inte har en 
beslutande funktion i Alvesta kommunkoncern.  

• Tillgänglighetsrådet består, förutom av en ledamot från kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden och nämnden för arbete och lärande, av en 
representant från vardera funktionshinderorganisationen som är aktiv i 
Alvesta kommun. Aktuellt reglemente uppger att rådet förutom ledamöter 
från nämnderna utgörs av åtta ledamöter som utses av funktionshindrades 
organisationer. Förändringen medför att rådet kan komma att utökas med 
ett par ledamöter. 

• Protokollet delges genom publicering på kommunens hemsida. 

Kallelse till rådets ledamöter och ersättare skickas per e-post.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 20, 2022-02-22 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende revidering av 
reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet, daterad 2022-01-31 

Förslag på reviderat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet. 
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§ 31 Dnr 2022-00020  

 

Återrapportering och utvärdering av nämndernas 
internkontrollplaner för år 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapportering och utvärdering av intern 
kontroll 2021.  

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 75 kontrollmoment. Av 75 
genomförda kontrollmoment bedöms i 42 moment att den interna kontrollen är 
”god” (högsta betyg). I 27 moment bedöms den interna kontrollen som ”tillräcklig” 
och i 4 moment bedöms den interna kontrollen som ”bristfällig”, dvs den interna 
kontrollen i dessa moment understiger de önskvärda kraven. I två fall har 
bedömning ej varit möjlig.   

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 fyra momenten som har en bristfällig intern kontroll finns fyra av 
dem på de nämndspecifika internkontrollplanerna. 

Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen för 2021 är ”God” 
(begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet beslut § 21, 2022-02-22  

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 1 Skrivelse IK utvärdering 2021 

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 
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Bilaga 6 ON protokoll 

Bilaga 6 ON återrapportering 

Bilaga 7 NMY delegationsbeslut 

Bilaga 7 NMY återrapportering 

Bilaga 8 KS protokoll 

Bilaga 8 KS återrapportering 
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§ 32 Dnr 2022-00002 042 

 

Årsrapport för kommunstyrelsen för år 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport 2021 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 
2023 med plan 2024-2025.  

I jämförelse mellan budget och utfall 2021 redovisar kommunstyrelsen en positiv 
budgetavvikelse som uppgår till 4,8 miljoner kronor. Det beror främst på lägre 
övriga kostnader som till största delen beror på satsningar som inte genomförts på 
grund av Covid-19. Samtliga verksamheter i förvaltningen visar ett överskott 
bortsett från ekonomi- och upphandlingsavdelningen som visar ett underskott som 
främst är kopplat till högre kostnader för implementationen av det nya ekonomi- 
och upphandlingssystemet.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 22, 2022-02-22 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen, daterad den 11 februari 2022 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Budgetansvarig 
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§ 33 Dnr 2022-00060 042 

 

Underlag till planeringsprocessen inför 2023 - förslag till 
inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om inriktningar, utvecklingsmål 
och särskilda uppdrag för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen, för 
vidare beredning av förslag till kommunens samlads Mål och budget 2023 och plan 
2024-2026. 

Sammanfattning 
Nämnder och helägda bolag har enligt styrmodellen för kommunkoncernen i 
uppdrag att för den övergripande Mål och budget lämna förslag på inriktningar, 
utvecklingsmål och eventuellt särskilda uppdrag. För budget 2023 inklusive plan 
2024 – 2026 har kommunledningsförvaltningen tagit fram bifogat förslag. För att 
betona långsiktighet och kontinuitet i den övergripande planeringen är förslaget lika 
med de inriktningar och utvecklingsmål som gäller för 2022. 

Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom det finns text 
om motivering till de två utvecklingsmålen och beslut har tidigare tagits om de 
särskilda uppdragen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 23, 2022-02-22 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Underlag planeringsprocess 2023 med förslag på inriktning, utvecklingsmål, 
särskilda uppdrag KS 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 

Ekonomichef  
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§ 34 Dnr 2022-00050 040 

 

Fördelning av strategiska investeringar 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela strategiska investeringsmedel 2022 enligt 
bilaga 1, där beloppen specificeras. I bilagan framgår att det totala beloppet som 
fördelas uppgår till 13 900 tkr. 

Sammanfattning 
I budget 2022 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 13 900 tkr av strategiska investeringsmedel 2022 
enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 24, 2022-02-22 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  
Underlag planeringsprocess 2023 med förslag på inriktning, utvecklingsmål, 
särskilda uppdrag KS 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Budgetansvarig 
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§ 35 Dnr 2022-00109 000 

 

Beslut om medfinansiering Leader Linné Småland för 
programperioden 2023-2027 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Leader Linné Småland ansöker om samma 
budgetram som tidigare från Jordbruksverket för programperioden 2023-2027. 

Kommunstyrelsen godkänner en fördelning på årlig medfinansiering utifrån 
deltagande kommuners invånarantal. 

Sammanfattning 
Alvesta kommun har fått en förfrågan från Leader Linné Småland om kommunen 
ställer sig bakom att Leader Linné Småland ansöker om samma budgetram som 
tidigare från Jordbruksverket med en fördelning för medfinansieringen mellan 
deltagande kommuner utifrån antalet invånare i respektive kommun. 

Alvesta Kommun har deltagit i Leader Linné Småland för programperioden 2016-
2020 och kommunstyrelsen beslutade 2021-02-01, §8 att Alvesta kommun ska 
delta i den kommande programperioden 2023-2027. Samtidigt beslutades att 
Alvesta kommun medfinansierar mellanperioden 2021-2022 med 334 349 kr per år.  

Enligt Jordbruksverkets regler ska varje leaderområde äska en budget senast 30 
mars 2022 för programperioden 2023-2027.  Troligtvis kommer det även 
fortsättningsvis innebära en medfinansieringsgrad på 33 %. Leader Linné Smålands 
intention är att äska motsvarande budget som tidigare programperiod med en 
fördelning kring medfinansiering för deltagande kommuner precis som tidigare 
utifrån invånarantal. Det skulle i så fall troligtvis innebära små förändringar för 
Alvesta kommuns årliga medfinansiering på 334 349 kr jämfört med den senaste 
programperioden. 

Flera lyckade projekt har utförts under föregående programperiod och totalt har 
det för Alvesta kommun beviljats 34 olika projekt och man har fått en uppväxling av 
pengarna från kommunen på 5,51 gånger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-02 

Skrivelse från Leader Linné Småland, 2021-12-13 

Beslutet skickas till 
Leader Linné Småland 

Ekonomichef  
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§ 36 Dnr 2022-00049 290 

 

Beslut om startbesked av Moheda förskola 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna kostnadskalkylerna från Allbohus. 

2. Godkänna den genomförda upphandlingen och anta det föreslagna 
anbudet. 

3. Ge startbesked om byggnation av ny förskola i Moheda. 

4. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad 
konkurrensutsättning av lös inredning, inom projektet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021, § 67, om att en ny förskola med 10 
avdelningar ska uppföras i Moheda på fastigheten där Långagårds förskola finns 
idag.  Allbohus gavs då också i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden ta 
fram skarpa ritningar, kostnadskalkyler samt genomföra upphandling för att senare 
återkomma till Kommunfullmäktige med beslut och startbesked om byggnation.  

Efter utvärdering av anbuden tilldelas HIC Construction totalentreprenaden med 
anbudet 60 400 mkr.  

Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 67 760 000 kr, exklusive moms. 

Utbildningsförvaltningens hyreskostnad för den nya förskolan blir 4 440 000 kr per 
år, 370 000 kr/mån. Kvadratmeterpriset blir 1776 kr. 

 Utöver hyreskostnaden behöver utbildningsförvaltningen köpa lös inredning inom 
projektet. Den kostnaden har upphandlingsavdelningen bedömt till ca 2,5 - 3 mkr. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 25, 2022-02-22 

Kommunfullmäktiges beslut om skolstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut om placering av förskola i Moheda 

Ny förskola Moheda jämförelsetal  

Arbete utfört av UF placering 
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§ 37 Dnr 2021-00254 735 

 

Svar på motion (SD) gällande parboende-garanti 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad 
med hänvisning till upprättad skrivelse av omsorgsförvaltningen.   

Sammanfattning 
Den 15 juni inkom Yvonne Erlandsson (SD) med en motion som lämnades över till 
omsorgsnämnden för beredning. Den behandlades på nämndens sammanträde den 
30 september, men återremitterades sedan av anledningen att de inte hade berett 
ärendet fullt med ett förslag till beslut. Den 11 november behandlade 
omsorgsnämnden ärendet igen med förslag om att anse motionen besvarad med 
hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse av omsorgsförvaltningen där det framgår 
hur de arbetar med frågan idag samt varför motionen inte är förenlig med svensk 
lagstiftning.  

Förslaget går i korthet ut på att det görs tydligt i kontrakt att det rör sig om ett 
kategoriboende när man hyr en bostad avsedd för två personer i ett äldreboende, 
att då en av partnerna flyttar, avlider eller ansöker om skilsmässa (eller 
motsvarande) ska den kvarvarande partnern erbjudas en plats i en bostad för 
ensamboende, helst i samma vårdboende samt att trygghetsboende ska erbjudas 
som andrahandsalternativ. 

Beslutsunderlag 
Reservation från Yvonne Erlandsson (SD) 

Omsorgsnämndens beslut § 63, 2021-11-11 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen 

Motion (SD) om parboendegaranti 
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§ 38 Dnr 2022-00108 000 

 

Information om kontaktcenter 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kontaktcenterchef Anna Brinkestam informerar kommunstyrelsen om hur 
uppstarten med kontaktcenter har gått och hur planen ligger framöver. 

Anna informerar kommunstyrelsen om bland annat: 

• Syfte och mål 

• Kontakthantering 

• E-tjänstearbete 

• Svarsfrekvens för de tre första veckorna 

• Kundupplevelse-lösningsgrad 

• Verksamhetssystemet Topdesk 
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§ 39 Dnr 2022-00027  

 

Redovisning av fattade delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

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

Beslutsunderlag 
Delegationslista från upphandlingschef 2022-01 

Delegationslista från kommunchef 2022-02   

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
21(22) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 40 Dnr 2022-00065 000 

 

Meddelanden 

Beslut 
kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

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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§ 41 Dnr 2022-00011 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de har några övriga frågor/ärenden. 

Fredrik Jonsson (-) undrar när man får ta del av skolutredningen om Vislanda. Frida 
Christensen (S) redogör för hur informationen hanterats i utbildningsnämnden. 

Hagart Valtersson, kommunfullmäktiges ordförande, informerar kommunstyrelsen 
om ett webbinarium den 31/3 om ”tryggt valår”. Han informerar vidare om att 
nästa sammanträde är ett fysiskt sådant, samt att det kommer att innehålla en 
temadebatt om samhällsutveckling. 

Lars-Olof Franzén (AA) väcker frågan om lukt från biogasanläggningen. 
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