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Beslutande Per Ribacke (S), ordförande §§ 105-107, 109-
130, 132-139 pga. jäv 
Torbjörn Svensson (S) ersätter Per Ribacke (S) § 
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Lavinia Strömberg (S) ersätter Per Ribacke (S) § 
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Lavinia Strömberg (S) ersätter Frida Christensen 
(S) § 108 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande §§ 
105-107, 109-139 pga. jäv 
Thomas Haraldsson (C) tjänstgör istället för Per 
Ribacke (S) som ordförande på § 131 
David Johansson (C) ersätter Thomas 
Haraldsson § 108 
Mikael Lindberg (C) 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande §§ 
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Matz Athley (M) ersätter Thomas Johnsson (M) 
§ 108 
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Larsson (S) 
Lavinia Strömberg (S) ersätter Sebastian 
Ohlsson (S) § 130 
Lars-Olof Petersson (S) 
Lars-Olof Petersson (S) tjänstgör som tillfällig 
ordförande istället för Per Ribacke (S) på § 108 

Hans Svensson (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) §§105-129, 131-139 
pga. jäv 
Christer Brincner (KD) ersätter Claudia Crowley 
Sörensson § 130 
Ulf Larsson (L) 
Juan Carlos Moreno (AA) ersätter Jan-Erik Svensson 
(AA) 
Juan Carlos Moreno (AA) tjänstgör som ordförande i 
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tiden kommunstyrelsen skulle utse en tillfällig 
ordförande i § 108 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Fredrik Jonsson (-) §§ 105-107, 109-139 pga. jäv 
Ulf Gustafsson (SD) ersätter Fredrik Jonsson (-) § 108 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Lavinia Strömberg (S) §§ 105-107, 109-130, 
132-139 
Torbjörn Svensson (S) §§ 105-107, 109-139 
David Johansson (C) §§ 105-107, 109-139 
Anita Thörn von Rosen (MP) 

Matz Athley (M) §§ 105-107, 109-139 
Christer Brincner (KD) §§ 105-129, 131-139 
Ulf Gustafsson (SD) §§ 105-107, 109-139 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef §§ 105-107, 
109-139 
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Magnus Bengtsson, jurist § 105-110 
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 Sandra Mowide  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke (S) §§ 105-107, §§ 109-130, §§ 132-139          Juan Carlos Moreno Piriz (AA) § 108 

  
  

 Lars-Olof Petersson (S) § 108                                                   Thomas Haraldsson (C) § 131 
  
 

Justerare Mikael Lindberg (C)  
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Anslagsbevis för Kommunstyrelsens möte den 15 september 2020 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-09-15 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-21 Datum då anslaget tas ned 2020-10-14 

Tid för överklagande 2020-09-22 – 2020-10-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Alvesta kommun, Centralplan 1, 342 80 Alvesta 
 

Underskrift 
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§ 105 Dnr 31374  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sitt sammanträde med 11 ordinarie ledamöter och 2 
tjänstgörande ersättare.  

Under mötets gång har flera ledamöter anmält jäv, inklusive kommunstyrelsens 
presidium, vilket har gjort att antalet tjänstgörande ersättare och antalet 
ordföranden på mötet har varit betydligt fler än dem som vid första uppropet ingick 
bland de beslutande. Fullständig närvarolista och tjänstgöring har noterats på 
protokollets förstasida.    
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§ 106 Dnr 31375  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Mikael Lindberg (C) som justerare av protokollet.  

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Mikael Lindberg (C) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum måndagen 
den 21 september 2020 klockan 12:30.  

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
8(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 107 Dnr 31373  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om att det har skett förändringar i 
dagordningen sedan kallelsen skickades ut. Följande förändringar har 
gjorts/föreslås: 

• Ett extraärende om ärendet kring den f.d. kommunchefen Kristiina Kosunen 
Eriksson lyfts in som punkt nummer sex på dagordningen på dagens möte 

• Punkt 13 på den utskickade dagordningen, beslut om kommunal borgen för 
Folkets hus, utgår från dagordningen eftersom SKR inte har hunnit 
inkomma med kompletteringen till ärendet.  

• Punkt 14 på den utskickade dagordningen om trygghetsboende vid 
Högåsen i Alvesta har kompletterats till mötet i ett sent utskick inför dagens 
möte. 

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

Yrkanden 
1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att punkt 4. Beslut om ansvarsfrihet för Alvesta 

Kommunföretag AB lyfts från dagordningen för att istället beredas från 
revisorerna till fullmäktiges presidium och därefter till fullmäktige.  

2. Per Ribacke (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och därmed ska bereds 
upp via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden att ta ställning till, Lars-Olof 
Franzéns (AA) yrkande om att punkt 4 ska utgå från dagordningen jämte Per 
Ribackes (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner via acklamation att kommunstyrelsen har beslutat att 
ärendet ska avgöras idag och att föreslagen dagordning godkänns.  

Votering begärs. 

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen att en Ja-röst är en röst på Per Ribackes 
(S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag och att en Nej-röst är en röst på Lars-
Olof Franzéns (AA) yrkande om att ärendet ska lyftas från dagordningen.  
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Efter genomförd votering finner ordföranden med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster att 
kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. Se detaljerat 
omröstningsresultat i Bilaga 1 - Närvaro- och voteringslista.   
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§ 108 Dnr 2020-00305 007 

 

Beslut om ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag AB 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna tidigare 
beviljad ansvarsfrihet för styrelse och VD i Alvesta Kommunföretag AB 2019.  

Jäv 
Per Ribacke (S), Frida Christensen (S), Thomas Johnsson (M), Thomas Haraldsson (C) 
och Fredrik Jonsson (-) har anmält jäv och deltar inte i beslutet. Se uppgift om 
tjänstgörande ersättare på protokollets förstasida. 

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

Sammanfattning 
Årsstämman med Alvesta Kommunföretag AB beviljade den 21 april 2020 styrelse 
och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen 2019.  

Inför beslutet förelåg revisionsberättelse från den auktoriserade revisorn med en 
tillstyrkan om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Den av kommunfullmäktige utsedda 
lekmannarevisorn sammanfattade i sin granskningsrapport att bolagets verksamhet 
har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Vid kommunfullmäktiges möte 15 juni 2020 i ärendet om revisionsberättelse för år 
2019 för Alvesta kommun och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, 
lämnades ett yrkande om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag 
AB. Yrkandet togs tillbaka eftersom ordföranden vägrade lägga fram yrkandet med 
motiveringen att kommunfullmäktige inte kan besluta om ansvarsfrihet för ett 
aktiebolag. Dessutom anger de av kommunfullmäktige utfärdade generella 
ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen (avsnitt 5.1.3) att det ankommer 
på kommunfullmäktige att:” Ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för 
styrelseledamot och VD i de fall revisorerna inte har föreslagit ansvarsfrihet och i de 
fall lekmannarevisorn har riktat anmärkning mot styrelseledamots eller VD:s 
agerande”. 

Beroende på att frågan i yrkandet om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta 
Kommunföretag inte hade beretts av kommunstyrelsen och att särskilt 
stämmodirektiv saknades för ägarombudet, bör kommunfullmäktige behandla 
frågan om ansvarsfrihet för 2019 genom att godkänna tidigare stämmobeslut från 
21 april 2020.  

Utöver det bör ordningen för att utse ägarombud och kompletterande 
stämmodirektiv till de av kommunen helägda bolagens stämmor ändras. Förslag på 
ny ordning redovisas i särskilt ärende. 
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Beslutsgång – nytt upprop av närvaro och val av tillfällig ordförande 
Fem ledamöter har anmält jäv i ärendet och har därför lämnat 
sammanträdesrummet. Istället kliver fem ersättare in i deras ställe, se närvarolista 
på förstasidan.  

Eftersom kommunstyrelsens presidium har anmält jäv i detta ärende och därmed 
inte längre deltar i beslutet måste kommunstyrelsen utse en ny tillfällig ordförande 
för att kunna fortsätta behandla ärendet.  Enligt kommunstyrelsens reglemente 6 
kap. 7 § ska den till åldern äldste ledamoten tjänstgöra som ordförande, tills den 
tillfällige ordföranden har utsetts.     

Efter upprop av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare konstaterar 
kommunstyrelsen att Juan Carlos Moreno Piriz (AA) är till åldern äldst. Juan Carlos 
Moreno (AA) kliver in som ordförande för att förrätta valet av den tillfällige 
ordföranden.  

Juan Carlos Moreno (AA) frågar kommunstyrelsen om vem som ska vara den 
tillfällige ordföranden och konstaterar via acklamation att kommunstyrelsen har valt 
att utse Lars-Olof Petersson (S) som tillfällig ordförande.  

Yrkanden i ärendet 
1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå att 

kommunfullmäktige inte ska bevilja ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag 
AB och VD för år 2019 (se Bilaga 2 till protokollet) 

2. Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.    

Beslutsgång – behandling av yrkandena i ärendet 
 Ordförande Lars-Olof Petersson (S) konstaterar att kommunstyrelsen har två 
förslag att ta ställning till; Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande om att inte bevilja 
ansvarsfrihet jämte Sebastian Ohlssons (S) bifallsyrkande till arbetsutskottets 
förslag. 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Sebastian Ohlssons (S) yrkande om 
bifall till arbetsutskottets förslag.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 85 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

Årsredovisning 2019 för Alvesta Kommunföretag AB 

Granskningsrapport 2019 för Alvesta Kommunföretag AB 

Revisionsberättelse 2019 för Alvesta Kommunföretag AB 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 109 Dnr 2020-00306 113 

 

Beslut om ny ordning för ägarombud och stämmodirektiv till de 
av kommunen helägda aktiebolagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. För bolagen i koncernen Alvesta Kommunföretag (Alvesta Kommunföretag 
AB, AllboHus Fastighets AB, Alvesta Renhållning AB, Alvesta Utveckling AB, 
Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, Bredband i Värend AB) ändra i 
respektive bolags bolagsordning med att ange att kallelse till bolagsstämma 
ska ske med” e-post” (”brev med posten” stryks) 

2. Uppmana respektive bolag att på extrastämma godkänna ändringen i 
bolagsordningen och anmäla den till Bolagsverket 

3. I det generella ägardirektivet för Alvesta kommuns helägda aktiebolag 
stryka punkt 6 om att utse ombud och utfärda stämmodirektiv i avsnitt 
5.1.3 och förtydliga texten och ändra den i avsnitt 5.4.1 stämmoombud till: 
”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” 

4. Kommunen kommer att utse nya ombud för årsstämmorna från och med år 
2021 enligt ovan i samband med att kallelse till årsstämma görs. Detsamma 
gäller vid eventuella extra stämmor. 

Sammanfattning 
I fråga om rutiner för årsstämmor med de helägda kommunala bolagen, utseende 
av ägarombud och stämmodirektiv har det uppmärksammats att rutiner kan 
förbättras för en mer rationell hantering. I detta ärende föreslås att: 

• Det ska vara tillåtet formellt rättsligt att kalla till stämma med e-post och 
inte med papper med ordinär post 

• Ombud till års/bolagsstämmor ska utses årligen 

• Ombuden ska utses av respektive ägarfunktion enligt den struktur som 
finns i Alvesta 

• Ombuden ska förses med instruktion för hur ombuden ska rösta på 
stämman 

Yrkanden 
1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på punkt 3 och 4 i arbetsutskottets förslag 
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2. Thomas Haraldsson (C), Claudia Crowley Sörensson (M) och Mikael Lindberg 
(C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

3. Ulf Larsson (L) och Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på återremiss av ärendet för 
att be Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) undersöka frågan kring vad 
som gäller. 

4. Lars-Olof Petersson (S) yrkar att ärendet avgörs idag och att kommunstyrelsen 
bifaller det arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Per Ribacke (S) konstaterar att det finns totalt fyra yrkanden i ärendet; 
ett avslagsyrkande på punkt 3 och punkt 4, ett bifallsyrkande till arbetsutskottets 
förslag, ett yrkande om återremiss samt ett avslagsyrkande på yrkandet om 
återremiss. Eftersom ett yrkande om återremiss är ett s.k. formellt yrkande måste 
kommunstyrelsen först ta ställning till detta yrkande innan kommunstyrelsen kan ta 
ställning till övriga yrkanden.  

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och frågar om 
kommunstyrelsen önskar avgöra ärendet idag, i enlighet med Lars-Olof Peterssons 
(S) yrkande, eller om kommunstyrelsen önskar återremittera ärendet i enlighet med 
Ulf Larssons (L) m.fl. yrkande. Via acklamation finner ordföranden att 
kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen har två yrkanden kvar att 
behandla; Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande om avslag på punkt 3 och 4 i 
beslutsförslaget jämte Lars-Olof Peterssons (S) bifallsyrkande till arbetsutskottets 
förslag. Via acklamation finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 86 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 110 Dnr 2017-00399 020 

 

Beslut om förhandlingsmandat i ärendet om den f.d. 
kommunchefen Kristiina Kosunen Erikssons anställning 
 

Beslutet är förlagt med sekretess enligt 19 kap. 9 § OSL.   

   

   

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
15(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 111 Dnr 2020-00246 042 

 

Beslut om ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per 
maj månad 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per maj månad 
2020 för kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2020, lämna en 
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast den 8:e arbetsdagen 
efterföljande månad.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till maj 2020 redovisar 
kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse som uppgår till 3,2 miljoner kronor. 
Det beror på övriga kostnader där största delen är kostnader som inte fallit ut än 
och satsningar som inte påbörjats på grund av Covid-19, samt återhållsamhet på 
grund av inköpsstopp. Prognosen av helårsutfallet 2020 visar en positiv 
budgetavvikelse på 2,3 miljoner kronor. Förutom tidigare nämnde anledningar är 
den främsta orsaken ökade intäkter på IT, HR samt ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen då debitering av bolagen kommer ske för centraliserade 
administrativa stödprocesser och effektiviseringar effektueras för koncernen.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 77 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Ekonomisk månadsrapport per 200531 för kommunstyrelsen, daterad den 4 juni 
2020  

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Budgetansvarig 
Kommunchef 
Revisorerna 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
16(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 112 Dnr 2020-00235 042 

 

Beslut om ekonomisk månadsrapport för Alvesta kommun per 
maj månad 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport för Alvesta 
kommun per maj månad 2020.  

Sammanfattning 
I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista maj framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett underskott på knappt 17 miljoner kronor. 

Nämnderna har mellan april och maj förbättrat sina prognoser med 5 miljoner 
kronor främst inom IT-avdelningen på kommunstyrelsen (0,8 mnkr), särskilt 
boende, funktionsstöd och hemtjänsten inom omsorgsnämnden (1,8 mnkr), barn & 
familj inom nämnden för arbete och lärande (3,4 mnkr). Dock prognosticerar 
nämnderna fortfarande ett underskott på drygt 35 miljoner kronor, vilket för 
nämndernas del är detsamma som en negativ budgetavvikelse. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett överskott mot budget på totalt på drygt 6 miljoner kronor.  

För 2020 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 12 miljoner kronor. Den 
totala budgetavvikelsen är alltså en negativ avvikelse på knappt 29 miljoner kronor. 

I och med denna prognos kommer kommunen inte heller under 2020 att nå 
balanskravet och får de ett ytterligare återställningskrav under de tre kommande 
åren.   

Ordföranden informerar om att om Majprognosen ställt mot den nya 
skatteprognosen för augusti gör att resultatet skulle hamna på en prognos på 8 
miljoner plus. I mitten på september kommer sammanställningen av 
delårsrapporten att påbörjas.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 78 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen 

Månadsrapport för Alvesta kommun per maj månad 2020 

1 Ekonomisk månadsrapport KS maj 

2 Ekonomisk månadsrapport KFN maj 

3 Ekonomisk månadsrapport SBN maj 

4 Ekonomisk månadsrapport NAL maj 

6 Ekonomisk månadsrapport UN maj 

7 Ekonomisk månadsrapport ON maj 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
17(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

8 Ekonomisk månadsrapport NMY maj 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Budgetansvarig 
Kommunchef 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
18(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 113 Dnr 2020-00152 040 

 

Beslut om ny tidplan för arbetsprocess för budget 2021  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nedan arbetsprocess för budget 2021.  

Sammanfattning 
Den 15 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige att medge ett tillfälligt undantag 
från Riktlinjer för budget och redovisning vad gäller tidpunkten för när budgeten för 
år 2021 ska behandlas. Fullmäktige beslutade att 2021 års budget och affärsplaner 
ska fastställas av fullmäktige senast i november månad 2020. I normala fall 
behandlas dessa på fullmäktiges junisammanträde. Anledningen till att fullmäktige 
beslutade att flytta budgetbeslutet var på grund av det rådande coronautbrottet 
och att dess ekonomiska konsekvenser gav alltför osäkra budgetförutsättningar 
innan sommaren. I samma beslut gav kommunfullmäktige ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att fastställa en reviderad arbetsprocess för budget 2021. 

Nu har ett förslag till ny tidplan för budget 2021 upprättats enligt nedan:  

• 27 oktober 2020 – Behandlas budgeten i KSAU 

• 10 november 2020 – Behandling och beslut av budgeten i 
Kommunstyrelsen 

• 24 november 2020 – Behandling och beslut av budget i Kommunfullmäktige   

Bilagor 
Riktlinjer för budget och redovisning 2018-09-25 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-03-31 

Direktiv för ekonomsik rapportering 2020 

MakroNytt 2/2020 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15 § 48 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 55 

Arbetsutskottets beslut 2020-03-31 § 32 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Budgetansvarig 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
19(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 114 Dnr 2020-00271 042 

 

Beslut om kommunövergripande internkontrollplan för Alvesta 
kommun 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till kommunövergripande plan för 
intern kontroll 2021, daterad 2020-08-31 (Bilaga 1), samt att uppdra till nämnderna 
att verkställa planen.  

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/styrelse. Denna kommunövergripande plan ska fastställas av 
kommunstyrelsen senast i september året före den träder i kraft. 

Nytt i 2020-års plan var att samtliga kontroller genomförs av någon annan än i den 
egna organisationen, det vill säga kommunledingförvaltningen genomför 
kontrollerna ute i 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 2021. 

I 2020-års plan fastställdes vidare att kontrollerna ska genomföras senast 1 oktober. 
Det betyder att de flesta kontrollerna inte har genomförts ännu för innevarande år 
och därför är utfallet för 2020 ännu inte känt. Av den anledningen förslås alla 
kontrollmoment stå kvar i 2021 års plan. Dock med den ändringen att kontrollen 
2021 ska genomföras senast 1 juni 2021, så att utfallet är känt inför arbetet med 
2022 års kommunövergripande plan. 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 80 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 1 - Förslag till kommunövergripande internkontrollplan 2021 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, för verkställande och vidare expediering till nämnderna 
Kommunchef 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 115 Dnr 2020-00215 735 

 

Beslut om införande av hygienpaket på särskilt boende samt 
uttag av taxa 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Sätta en taxa om 175 kronor per månad för det hygienpaket som 
omsorgsnämnden erbjuder till personer med beslut om särskilt boende 
enligt socialtjänstlagen. Taxan börjar gälla från den 1 november 2020.  

2. Omsorgsnämndens taxa för hygienpaket ska justeras årligen enligt gällande 
konsumentprisindex från och med den 1 januari 2022. 

3. Nuvarande dygnstaxa för hygienpaket på korttidsboende enligt 
socialtjänstlagen ska inte tas ut på korttidsboende enligt 9 § 6 p lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Sammanfattning 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) finns det sedan år 2014 en taxa på 15 kronor per dygn för 
hygienpaket för de som vistas på korttidsboende. Hygienpaket är frivilligt att 
utnyttja, vilket en del omsorgstagare gör medan andra tar med egna hygienartiklar. 
I hygienpaketet ingår artiklar för personlig hygien, rengöring/städ och 
sänglinne/handduk inklusive tvätt av dessa.  

Tillhandahållande av hygienartiklar på särskilt boende enligt SoL hanteras på olika 
sätt i verksamheten i Alvesta idag. Hanteringen är inte optimal ur vare sig 
effektivitets- eller arbetsmiljösynpunkt. För att komma tillrätta med detta har 
omsorgsnämnden beslutat att införa ett hygienpaket som ska innehålla samma 
artiklar på samtliga boenden (tvättlappar, toalettpapper, hushållspapper, tvättkräm, 
sköljmedel, tvättmedel, allrengöring, toalettrengöring). En kartläggning som 
omsorgsförvaltningen har gjort visar att självkostnadspris för en normal förbrukning 
av dessa artiklar är 175 kronor per månad.  

Vid behov av inköp av andra likvärdiga hygienartiklar än de som ingår i 
hygienpaketet ska inköpet utföras av den enskilde eller närstående/god man. Andra 
inköp förutom hygienartiklar likvärdiga de som ingår i hygienpaketet utförs av 
personalen vid behov enligt beslutad insats. 

För att omsorgsnämnden ska kunna ta ut en taxa/kostnad för dessa hygienpaket 
måste fullmäktige besluta om den. 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 81 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2020-08-13 

Omsorgsnämndens beslut 2020-04-29 § 17 
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Sida 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
22(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 116 Dnr 2019-00378 450 

 

Beslut om samråd för ny avfallsplan för Alvesta kommun 2021-
2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till den nya avfallsplanen skickas ut för 
samråd mellan den 1 oktober och den 31 december 2020.  

Sammanfattning 
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska varje kommun ha en avfallsplan. Denna ska 
innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att 
minska avfallets mängd och farlighet.  

Nuvarande avfallsplan för Alvesta kommun, antagen av kommunfullmäktige 2015-
06-16 § 92, gäller för perioden 2015-2020 och denna skall nu uppdateras. 

För att uppfylla det övergripande målet i den föreslagna avfallsplanen att ”Mängden 
mat- och restavfall ska minska med 25 % till år 2025, jämfört med år 2015” har ett 
flertal åtgärdsförslag i form av aktiviteter tagits fram.  

Enligt miljöbalken 15 kap 42 § ska en avfallsplan skickas ut för samråd med en 
samrådstid på minst fyra veckor. Avfallsplanen och åtgärdsförslagen berör alla 
nämnder och styrelser, och för att säkerställa att alla berörda hinner yttra sig 
föreslås en samrådstid på åtta veckor.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 82 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Populärversion av Avfallsplan (samrådsversion) 

Avfallsplan för Alvesta kommun (samrådsversion) 

Bilaga 1 - Nuläge samråd 

Bilaga 2 - Uppföljning samråd 

Bilaga 3 - Nedlagda deponier samråd 

Bilaga 4 - Samråd samråd 

Bilaga 5 - Miljöbedömning samråd 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för verkställande 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
23(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 117 Dnr 2020-00298 006 

 

Beslut om sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till 
sammanträdesplan för år 2021.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2021. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott (se Bilaga 1 – Förslag till sammanträdesplan 2021 
för KSAU, KS och KF).  

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2020, mål och budget 2022 med plan 2023-2024 samt 
delårsrapport per augusti 2021. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. 

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

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 83 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Förslag till sammanträdesplan för år 2021, 2020-08-25 

Bilaga 1 – Förslag till sammanträdesplan 2021 för KSAU, KS och KF innehållande 
kommentarer om ekonomiska ärenden.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen  
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Sida 
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Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 118 Dnr 2020-00226 045 

 

Beslut om kommunal borgen för lån avseende investeringar på 
Alvesta Folkets Hus  
Ärendet utgår från dagordningen med anledning av att beslutsunderlaget inte har 
kompletterats med svar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).    

Ärendet skickas till 
Kommunchef 
Kanslichef 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
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2020-09-15 
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§ 119 Dnr 2019-00117 739 

 

Beslut om trygghetsboende vid Högåsen i Alvesta 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar upphäva tidigare beslut 2020-04-14 § 57 om att 
föreslå kommunfullmäktige avsluta dels tidigare uppdrag till AllboHus Fastighet AB 
att bygga trygghetsboende i Alvesta vid Högåsen, dels nytt uppdrag att arbeta för 
alternativ lokalisering av nytt trygghetsboende i Alvesta. Kommunfullmäktiges 
grundbeslut från 2019-04-23 § 61 kvarstår därmed.   

Sammanfattning 
 Den 23 april 2019 § 61 fick AllboHus i uppdrag av kommunfullmäktige att bygga ett 
trygghetsboende vid Högåsen, Alvesta för högst 17,2 mnkr. Om byggnationen skulle 
överstiga beloppet med mer än 10 procent ska nytt beslut tas av 
kommunfullmäktige. 
Då markförhållandena visade sig vara svårare än man först trott, beställdes en 
utredning som visade att kostnaderna skulle bli avsevärt mycket högre än den 10 
procent avvikelse som kommunfullmäktige kan godta. Kommunstyrelsen beslutade 
därför 2020-04-14 § 57 i ett förslag till kommunfullmäktige att avsluta dels tidigare 
uppdrag till AllboHus att bygga trygghetsboende i Alvesta vid Högåsen, dels lämna 
ett nytt uppdrag till kommunstyrelsen att arbeta för alternativ lokalisering av nytt 
trygghetsboende i Alvesta. Då ärendet kom till kommunfullmäktige i juni månad 
2020 drogs ärendet tillbaka med hänvisning till ändrade omständigheter som har 
gjort att AllboHus kan klara projektet inom befintlig budget.  
AllboHus rapporterar att efter möten med entreprenören kan det inom ramen 
18 920 tkr tillskapas ett trygghetsboende vid Högåsen. Beställning av byggnationen 
kommer att ske och byggstart är planerad till 1 november 2020 och maximal 
byggtid är 12 månader.   

Beslutet skickas till 
AllboHus Fastighets AB 
Lokalstrateg 
 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
26(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 120 Dnr 2020-00204 042 

 

Svar på revisionsrapport om granskning av nämndernas 
hantering av budgetunderskotten samt hur kommunstyrelsen 
hanterat sin uppsiktsplikt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens yttrande som 
sitt eget svar på revisionsrapporten.  

Sammanfattning 
Revisorerna i Alvesta kommun har genom PwC genomfört en granskning av 
nämndernas hantering av budgetunderskotten samt hur kommunstyrelsen hanterat 
sin uppsiktsplikt. Revisorerna önskar få ett svar från kommunstyrelsen där styrelsen 
ska redogöra för vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som framgår i 
den revisionella bedömningen. 

Granskningen har genomförts utifrån en revisionsfråga - ”har kommunstyrelsen 
fullgjort sin uppsiktsplikt avseende nämnderna”. Utifrån revisionsfrågan har man 
satt upp två kontrollmål. Med utgångspunkt i kontrollmålen bedömer revisorerna 
att kommunstyrelsen inte har fullgjort sin uppsiktsplikt avseende nämnderna 

Kommunstyrelsen bedömer, i linje med PwC, att flera av revisorernas synpunkter är 
relevanta. 

Revisionen genomfördes under våren 2020 och avsåg 2019. Under 2020 har 
ambitionen varit att förbättra kommunstyrelsens möjligheter att utöva sin 
uppsiktsplikt. Detta har genomförts genom tidigare och tätare information gällande 
nämndernas ekonomiska situation. Dessutom har en systematik införts genom att 
alla nämnder omfattas av åtgärdsplaner för att optimera hela kommunens 
ekonomiska situation. Speciellt berörda nämnder har kallats till muntliga 
föredragningar av sina åtgärdsplaner. 

Samtidigt finns en del ytterligare åtgärder som kommunstyrelsen kan genomföra. 
Dokumentation kan bli bättre. Uppföljning av de faktiska effekterna av genomförda 
åtgärder bör göras mer strukturerat liksom återkoppling till Kommunfullmäktige kan 
göras mer strukturerat. 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 89 

Yttrande från kommunledningsförvaltningen 

Beslut från omsorgsnämnden, 2020-06-23 § 52 

Yttrande från omsorgsförvaltningen, 2020-05-18 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2020-06-18 § 52 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen för arbete och lärande, 2020-05-22 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
27(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslut från utbildningsnämnden, 2020-06-22 

Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen, 2020-05-25 

Missiv - Granskning av nämndernas hantering av budgetunderskotten samt hur 
kommunstyrelsen hanterat sin uppsiktsplikt 

Revisionsrapport - Granskning av nämndernas hantering av budgetunderskotten 
samt hur kommunstyrelsen hanterat sin uppsiktsplikt 

Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Ekonomichef 
Kommunchef 
Berörda nämnder 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
28(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 121 Dnr 2020-00130 600 

 

Svar på motion (M) om trygg väg till skola 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla delar av 
motionen genom att: 

1. Uppdra åt utbildningsnämnden att upprätta en temadag eller liknande ute 
på skolenheterna för att utbilda i trafikkunskap. 

2. Uppmuntra till samarbete i trafikfrågor mellan samhällsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning 
Den 11 mars 2020 inkom en motion (M) som handlar om trygg väg till skola. 
Motionären Tomas Öhling (M) som berör ämnet om barn och ungdomar i trafiken. 
Motionen bygger på att Alvesta kommun bör se till att det finns säkra cykel- och 
gångvägar för transport till skolor och fritidsaktiviteter med bilfria zoner och sänkta 
hastigheter, samt att barn och ungdomar känner sig trygga på väg till och från 
skolan. 

Utbildningsnämnden har behandlat motionen på sitt sammanträde den 22 juni 
2020. De föreslår att uppdra utbildningsförvaltningen att upprätta en temadag eller 
liknande ute på skolenheterna för att utbilda barn och ungdomar i trafikkunskap. De 
poängterar även att utbildningsnämnden inte handhar frågor avseende 
trafiksäkerhet och stadsplanering och därför inte kan behandla de aspekterna av 
motionen, där de föreslår att kommunstyrelsen ska inhämta yttrande från 
samhällsbyggnadsnämnden. Utbildningsnämnden ser positivt på ett ökat samarbete 
mellan utbildningsförvaltningens skolskjutshandläggare och tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen i dessa frågor.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 90 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut § 44, 2020-06-22 

Motion (M) om trygg väg till skola, 2020-03-11  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 122 Dnr 2020-00082 754 

 

Svar på motion (KD) om krav för försörjningsstöd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som 
besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning 
I en inkommen motion från Kristdemokraterna (KD) daterad den 6 februari 2020 
föreslår motionärerna Britt-Marie Olsson och Christer Brincner att den som mottar 
försörjningsstöd från Alvesta kommun ska omfattas av ett arbetskrav om 20 timmar 
per vecka. 

Nämnden för arbete och lärande behandlade motionen på sin nämnd den 18 juni 
2020 och beslutade då att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. Förvaltningen för arbete och lärande har i en tjänsteskrivelse redogjort 
för förvaltningens uppfattning i frågan.  

 I socialtjänstlagen 4 kap 4 § kan utläsas följande: ”Socialnämnden får begära att 
den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik 
eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat 
erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.” Enligt förvaltningen för 
arbete och lärande är det är ett arbete som ständigt pågår i Alvesta kommun, dels 
genom samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen på 
förvaltningen dels genom samverkan med externa aktörer i olika former. Insatserna 
är så långt möjligt anpassade efter individens behov.  

I de av nämnden för arbete och lärande beslutade riktlinjerna för ekonomiskt 
bistånd framgår att för den som söker ekonomiskt bistånd och är arbetslös och 
arbetsför gäller följande:  

Vara inskriven på arbetsförmedlingen och komma på inbokade besökstider.  

• Aktivt söka heltidsarbete inom varierande yrkesområden, även utanför 
närområdet.  

• Acceptera erbjudet arbete förutsatt att det motsvarar hans eller hennes 
fysiska och psykiska förutsättningar.  

• Delta i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller av kommunen anvisad 
kompetenshöjande verksamhet.  

• Vid behov delta i svenskundervisning  

 I riktlinjerna framgår även att socialtjänsten ska verka för att den arbetslöse 
aktiverar sina egna resurser. För att nå ett gott resultat är det viktigt att krav 
kombineras med aktiva och stödjande insatser. Den arbetslöse har som skyldighet 
att redovisa sitt arbetssökande. Rätt till ekonomiskt bistånd föreligger inte om den 
sökande har tackat nej till arbete eller sagt upp sig på egen begäran. Som 
huvudprincip anges att försörjningsstöd inte ska kompensera för den avstängning 
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från ersättning som det medför att säga upp sig på egen begäran. Socialnämnden 
får begära att den som beviljats försörjningsstöd ska delta i anvisad praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet. Detta under förutsättning att 
arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

Förvaltningen för arbete och lärande gör bedömningen att det redan ställs sådana 
krav på den som söker ekonomiskt bistånd, och är arbetslös och arbetsför, som 
motsvarar det motionären föreslår.  

Ett förtydligande från förvaltningen för arbete och lärande är att i mars månad var 
andelen vuxna personer i Alvesta kommun som efter utredning beviljats 
ekonomiskt bistånd 1,9 procent. Det är en nivå som är jämförbar med kringliggande 
jämförelsevis lika kommuner. Uppgifter finns att inhämta på socialstyrelsens 
hemsida där all statistik rörande ekonomiskt bistånd för Alvesta och landet finns lätt 
tillgänglig.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 91 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

Nämnden för arbete och lärandes beslut 2020-06-18 § 56 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen för arbete och lärande, 2020-05-22 

Motion (KD) om krav för försörjningsstöd, 2020-02-06  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 123 Dnr 2020-00086 000 

 

Svar på motion (AA) om infrastrukturgrupp för järnvägsfrågor i 
Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen 
med att infrastrukturgruppen för järnvägsfrågor är tillsatt.  

Sammanfattning 
Lars-Olof Franzén (AA) har i en motion till kommunfullmäktige daterad 2020-02-12, 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ta tillbaka ett tidigare 
fullmäktigebeslut om att ge kommunstyrelsen uppdraget att utse en arbetsgrupp 
för strategiska järnvägsfrågor. Franzén föreslår att fullmäktige istället ska utse 
arbetsgruppen med fem personer. 

Bakgrunden till förslaget är en tidigare motion i samma ämne och beslut i 
kommunfullmäktige 2016-11-01 § 149 att avslå motionen med hänvisning till en 
tjänsteskrivelse (”Frågor om järnväg och transporter har hög prioritet i Alvesta 
kommun. Med dagens befintliga resurser bevakar och driver kommunen frågor på 
flera fronter. Det finns inte rimliga skäl för att bygga upp ytterligare nätverk och 
samarbeten utöver de som nämnts ovan” (fem nätverk/samarbetsorganisationer).) 
Fullmäktige beslutade dock att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som 
ska hantera kommunens strategiska järnvägsfrågor. 

Kommunstyrelsen delegerade uppdraget att utse arbetsgruppen till 
kommunstyrelsens ordförande att utse fem personer. De fem som utsetts är Per 
Ribacke som ordförande och sammankallade, Thomas Haraldsson, Thomas 
Johnsson, Fredrik Jonsson, David Johansson samt som adjungerade 
tjänstepersonerna kommunchef Camilla Holmqvist, VD för Alvesta utveckling Kjell 
Rosenlöf samt förvaltningschef Magnus Wigren. Arbetsgruppen har haft ett möte 
den 18 februari 2020. 

Yrkanden 
1. Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till motionen    

Beslutsgång 
 Ordförande Per Ribacke (S) konstaterar att kommunstyrelsen har två förslag att ta 
ställning till; Lars-Olof Franzéns (AA) bifallsyrkande till motionen samt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, 2020-09-01 § 92 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 
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Motion (AA) om infrastrukturgrupp för järnvägsfrågor 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
33(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 124 Dnr 2020-00129 001 

 

Svar på motion (M) om medborgarkontor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen 
med hänvisning till att en studie pågår om förutsättningar att införa ett 
kontaktcenter/medborgarkontor för Alvesta kommunkoncern 

Sammanfattning 
Tomas Öhling (M) har i en motion till kommunfullmäktige daterad 2020-01-15, 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa ett medborgarkontor för 
förbättrad service för kommunens invånare och besökare. 

I samband med genomlysning av gemensamma stöd- och serviceprocesser i 
kommunkoncernen har fördelar med ett kontaktcenter/medborgarkontor för 
framförallt kommunens invånare, men även för den interna servicen, blivit 
uppenbart. I kommunfullmäktiges budget 2020 finns ett särskilt uppdrag att arbeta 
mot ökad samordning mellan kommundelen och de kommunala bolagen för en mer 
effektiv kommunkoncern. De stöd- och serviceprocesser som avses i ett första steg 
är ekonomi/upphandling, HR/löneadministration samt IT/digitalisering.  

I ett steg två i uppdraget är att ge förslag på samordning av kommunikation 
/säkerhet /lokalsamordning och kundtjänst/administration i kommunkoncernen.  

Målet med de två stegen är att skapa en modern och effektiv kommunkoncern som 
ska säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare oavsett 
förvaltning eller bolag. En invånare i Alvesta kommun ska få ett likvärdigt och gott 
bemötande från våra medarbetare och inte "bollas runt" mellan olika delar av 
organisationen för att få svar på sina frågor. Detta ger också bra förutsättningar för 
att kommunens resurser används på ett effektivt sätt för kommunens bästa. 

Även internt är de förväntade positiva effekterna att vi får en större samsyn i hela 
kommunkoncernen kring styrning, arbetssätt, effektivitet och uppföljning. Att 
samordna och samutnyttja resurser och kompetens gör att sårbarhet kan byggas 
bort och ensamarbete undviks. Gemensam kompetensutveckling och 
omvärldsbevakning inom kompetensområdet är viktigt och en större likvärdighet 
för alla kommunens förvaltningar och bolag i form av tillgång till stöd och 
serviceprocesser är viktigt för samarbetet. 

Ett uppdrag är därför lämnat till konsultbolaget Millwater att genomföra en 
utredning och kartläggning av nuläget i kommunkoncernen och förslag på nya 
arbetssätt och genomförande. Utredningen kommer att genomföras under maj-juni 
2020. Alla bolags VD:ar, förvaltningschefer, stabschefer samt nyckelpersoner inom 
respektive område kommer att intervjuas som underlag i utredningen vilket är 
oerhört viktigt för att få en nulägesbild och ge förslag på hur vi kan arbeta framöver. 
Omvärldsbevakning och goda exempel på hur andra kommuner arbetar med 
frågorna kommer också att belysas i utredningen. Tanken är att vi ska hitta en bra 
väg framåt som passar oss i Alvesta kommun. 
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Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 93 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion (M) om medborgarkontor 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 125 Dnr 2020-00064 133 

 

Svar på motion (KD) om introduktionsanställningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Den 6 februari inkom en motion från Kristdemokraterna gällande 
introduktionsanställningar. Motionärerna menar att det behövs fler enkla jobb på 
arbetsmarknaden för nyanlända. Introduktionsanställningen ska enligt motionen 
vara en vanlig anställning och ingen arbetsmarknadsåtgärd. Ingångslönen ska vara 
75% av lägstalönen eller ingångslönen enligt kollektivavtal. Detta då 25% av 
arbetstiden förväntas gå åt till att praktiskt lära sig jobbet.  

Alvesta kommun har att följa de lagar och avtal som reglerar anställningar på 
arbetsmarknaden och inom den kommunala sektorn. Därmed kan Alvesta kommun 
inte skapa nya anställningsformer. 

Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). De 
kommunala avtalen regleras i Allmänna bestämmelser (AB) och de till avtalet 
hörande särskilda bestämmelser.  

Då lagstiftningen omöjliggör det för Alvesta kommun att skapa egna 
anställningsformer samt att det idag redan finns olika arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och anställningsalternativ ser vi inte att det finns vare sig förutsättningar 
eller behov av introduktionsanställning. 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 49 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion (KD) om introduktionsanställningar, 2020-02-06  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 126 Dnr 2020-00111 104 

 

Återrapportering av partistöd för år 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
återrapporteringen av partistöd för år 2019.   

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. 

I årets återrapportering av partistöd har enbart sju av nio partier inkommit med 
sina redovisningar inom angiven tidsram. Moderaterna inkom med sin redovisning 
till kommunen den 1 juli 2020 och Vänsterpartiet inkom med sin redovisning den 18 
augusti 2020. 

Enligt kommunfullmäktiges Regler om kommunalt partistöd och utbildningsstöd ska 
enbart partistöd utbetalas om redovisningen har inkommit innan juni månads 
utgång. I kommunallagens 4 kap. 31 § används dock en mer öppen benämning där 
det står att fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas ut till ett parti som inte 
lämnar in redovisningen inom angiven tidsram. Detta indikerar att det inte är ett 
måste.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 95 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen för år 2019 

Redovisning av Vänsterpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-08-18 

Redovisning av Moderaternas partistöd för år 2019, inkom 2020-07-01 

Redovisning av Socialdemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-29 
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Redovisning av Centerpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-06-22 

Redovisning av Liberalernas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-18 

Redovisning av Sverigedemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-06-08 

Redovisning av Alvesta Alternativets partistöd för år 2019, inkom 2020-06-04 

Redovisning av Miljöpartiets partistöd för år 2019, inkom 2020-04-29 

Redovisning av Kristdemokraternas partistöd för år 2019, inkom 2020-03-02 

Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd, antogs av fullmäktige 2019-12-
17  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 127 Dnr 2020-00274 042 

 

Anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete 
och lärande för 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete och 
lärande. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade 

3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att omfördela i 
budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 

4. Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga  

Sammanfattning 
Den 25 maj 2020 behandlade nämnden för arbete och lärande den ekonomiska 
månadsrapporten per april 2020, och beslutade på mötet att uppdra till nämndens 
ordförande att anmäla nämndens prognosticerade budgetunderskott för år 2020 till 
kommunfullmäktige. 

I ett meddelande till kommunfullmäktige daterat den 23 juni redogör ordförande 
för nämnden för arbete och lärande om det prognosticerade budgetunderskottet 
om cirka -19,4 miljoner. 

Den största negativa avvikelsen mot budget återfinns under posten övriga 
kostnader, där det prognosticeras en negativ avvikelse mot budget motsvarande      
-21,1 miljoner kronor. De poster som utgör de störta avvikelserna återfinns inom 
”köp av utbildning” och ”utbetalt ekonomiskt bistånd”. Cirka tre miljoner kronor av 
underskottet kan härledas till den rådande pandemin med anledning av Covid-19.  

En åtgärdsplan för budget i balans upprättades under oktober månad 2019 och 
åtgärdsplanen har sedan löpande uppdaterats och redovisats för nämnden för 
arbete och lärande. 

Vid den ekonomiska månadsrapporten per maj månad förbättrades resultatet 
något och den negativa avvikelsen gentemot budgeterade anslag uppgick till cirka    
-18,6 miljoner kronor. 
Nämnden tillskriver kommunfullmäktige att det i dagsläget inte går att se någon 
möjlighet till en budget i balans vid årets slut, men att nämnden fortsätter med sitt 
arbete med åtgärder för att nå en budget i balans.  

Yrkanden 
1. Per Ribacke (S) yrkar att beslutsförslaget kompletteras med ytterligare två 

punkter: 
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• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att 
omfördela i budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 

• Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga   

Beslutsgång 
 Ordförande Per Ribacke (S) konstaterar att det finns två förslag att ta ställning till; 
arbetsutskottets förslag och Per Ribackes (S) tilläggsyrkande. Ordföranden frågar 
om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med båda yrkandena. Via acklamation 
finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag samt Per Ribackes (S) tilläggsyrkande.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 96 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Meddelande om överskridande av budget, nämnden för arbete och lärande, 2020-
06-23 

Nämnden för arbete och lärandes beslut om budgetöverskridande, 2020-05-25 § 36 

Nämnden för arbete och lärandes åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans, 2020-
06-25 

Ekonomisk månadsrapport per april månad 2020 för nämnden för arbete och 
lärande, 2020-06-25 

  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
40(57) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-15 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 128 Dnr 2020-00282 042 

 

Anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden för 
2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade 

3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att omfördela i 
budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 

4. Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga   

Sammanfattning 
Den 23 juni 2020 hade omsorgsnämnden sammanträde där ekonomisk 
månadsrapport per april och maj månad 2020 behandlades. Den ekonomiska 
månadsrapporten för maj månad visade på en negativ avvikelse mot budget på        
-12,6 miljoner kronor. Detta var en förbättring med 1,8 miljoner kronor från 
prognosen för april månad. Dock bedöms prognosen som mycket osäker på grund 
av rådande situation med Covid-19. Bokförda merkostnader är för tillfället 2,1 
miljoner kronor och förhöjda sjuklöner jämfört med 2019 är cirka 1,9 miljoner 
kronor. Prognosen utgår dock från att dessa kostnader kommer att ersättas. 
Underskottet är av en sådan dignitet att omsorgsnämnden har bedömt att det 
skulle få alltför stora negativa konsekvenser att hämta hem hel underskottet under 
2020, och därför sträcker sig åtgärdsplanen över mer än ett år. 

Inom förvaltningen pågår arbete med de åtgärdsplaner som omsorgsnämnden 
beslutat om samt med den långsiktiga strukturomvandlingen i enlighet med 
kommunfullmäktiges strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre 
medborgare (KF § 64/2018).   

Yrkanden 
1. Per Ribacke (S) yrkar att beslutsförslaget kompletteras med ytterligare två 

punkter: 

• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att 
omfördela i budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 

• Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga   

2. Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till Per Ribackes (S) yrkande 
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Beslutsgång 
 Ordförande Per Ribacke (S) konstaterar att det finns två förslag att ta ställning till; 
arbetsutskottets förslag och Per Ribackes (S) tilläggsyrkande. Ordföranden frågar 
om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med båda yrkandena. Via acklamation 
finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag samt Per Ribackes (S) tilläggsyrkande.   

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 97 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Anmälan om budgetöverskridande från omsorgsnämnden, 2020-07-06 

Beslut från omsorgsnämnden § 31, 2020-06-23  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 129 Dnr 2020-00303 042 

 

Anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden 
för 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden. 

2. Uppdra åt nämnden att genomföra de åtgärdsplaner som redan är 
beslutade 

3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att omfördela i 
budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 

4. Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga   

Sammanfattning 
Den 22 juni behandlade utbildningsnämnden ekonomiska månadsrapporter för april 
och maj månad 2020. 
I ett meddelande till kommunfullmäktige daterat den 17 augusti redogör 
ordförande för utbildningsnämnden om det prognosticerade budgetunderskottet 
om cirka -7,4 miljoner kronor. 

 Avvikelsen ligger inom LSS där orsaken är den stora kostnadsökningen av köp av 
plats som skett från december 2019 och framåt. Den står för 7,0 miljoner av 
underskottet. På de grundskolor som gick med underskott 2019 pågår ett 
omfattande arbete att lägga en anpassad organisation inför läsårstart i augusti, 
vilket gör att de förväntas komma i balans 2020 och framåt.  

Yrkanden 
1. Per Ribacke (S) yrkar att beslutsförslaget kompletteras med ytterligare två 

punkter: 

• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att 
omfördela i budgeten för att nämnden ska få en förbättrad situation 

• Att föreslå för kommunfullmäktige att göra budgetjusteringar som 
framkommit är möjliga   

Beslutsgång 
 Ordförande Per Ribacke (S) konstaterar att det finns två förslag att ta ställning till; 
arbetsutskottets förslag och Per Ribackes (S) tilläggsyrkande. Ordföranden frågar 
om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med båda yrkandena. Via acklamation 
finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag samt Per Ribackes (S) tilläggsyrkande.   
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Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 98 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut § 38, 2020-06-22 

Utbildningsnämndens ekonomiska månadsrapport per maj månad 2020 

Stoppljus UF maj 2020 

Anmälan om överskridande av budget från utbildningsnämndens ordförande, 2020-
08-17  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 130 Dnr 2020-00248 042 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta 
kommuns del  

1. Godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2019 

2. Bevilja ledamöterna i direktionen för förbunden ansvarsfrihet för år 2019 

Jäv 
Sebastian Ohlsson (S) och Claudia Crowley Sörensson (M) anmäler jäv och deltar 
därför inte i beslutet. Se uppgift om tjänstgörande ersättare på protokollets 
förstasida. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

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. Genom ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att höja familjerådgivningens kvalitet 
och tillgänglighet, tar VoB Kronoberg ansvar för att tillgodose 
medlemskommunernas behov och att avsatta medel förvaltas så effektivt som 
möjligt. Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. 
Familjerådgivningen redovisar för verksamhetsåret 2019 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.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut 2020-09-01 § 99 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB 2019 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 131 Dnr 2020-00268 042 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för kommunalförbundet 
Sydarkivera 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta 
kommuns del bevilja ledamöterna i förbundsstyrelsen i kommunalförbundet 
Sydarkivera ansvarsfrihet för år 2019.  

Jäv 
Per Ribacke (S) anmäler jäv och deltar därför inte i beslutet. Se uppgift om 
tjänstgörande ordförande och ersättare på protokollets förstasida. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Sydarkivera har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2019 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar. 
Verksamhetsåret 2019 är det 27 medlemmar anslutna till förbundet. Sydarkivera är 
en organisation med målet att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för 
förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en 
gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala 
arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas organisationer för 
systemförvaltning. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det 
förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos 
förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför 
utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv vilket på sikt 
syftar till att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande 
enklare och mer kostnadseffektivt.  

Bilagor 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-01 § 100 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Protokoll från förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Sydarkivera 2020-06-12 

Granskning av årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Sydarkivera  

Protokoll från styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera 2020-03-06 

Revisionsberättelse 2019 för kommunalförbundet Sydarkivera 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 132 Dnr 2020-00057 000 

 

Information från kommunstyrelsen ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Ordförande Per Ribacke (S) informerar kommunstyrelsen om att han inte lämnar 
någon information på denna punkt idag utan återkommer med information på 
efterföljande informationspunkter istället.:  
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 133 Dnr 2020-00059 000 

 

Information från ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB, Frida Christensen (S), informerar 
kommunstyrelsen om aktuella frågor inom bolagskoncernen. Kommunstyrelsen 
informeras bland annat om: 

• Pågående ägardialoger 

• Översynen av bolagsstrukturen   
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§ 134 Dnr 2020-00058 000 

 

Information från kommunchef/VD för Alvesta Kommunföretag 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Kommunchefen informerar bland annat kommunstyrelsen om: 

• Att det har varit en förhållandevis lugn sommar, smittspridningen gick ner 
och vi hade ingen smitta och en låg sjukfrånvaro. 

• Vi har fått extra positiv feedback från vårt arbete med sommarjobben i år 
(feriearbeten). Vi fick inledningsvis kämpa för att omplacera 
sommarjobbare från omsorgsförvaltningen till andra verksamheter i och 
med covid-19. Positiv respons och verksamheterna har tagit stort ansvar i 
att försöka hitta platser till sommarjobbarna.  

• Coronaläget – Det är just nu en ökad smittspridning. Vi har haft 
clustersmitta och har just nu smitta på ett särskilt boende. Det som ter sig 
annorlunda just nu är att man inte blir så sjuk som man blev tidigare under 
pandemin. De smittade uppvisar få symptom. Det är just nu en låg 
påverkan på verksamheten förutom något högre sjukfrånvaro i enstaka 
verksamheter. 

• Rekryteringsinformation. – Vi rekryterar just nu en ny VD för AllboHus. 
Ekonomichefen Anna Rosander slutar denna vecka och det är Per Elmgren 
(tidigare processansvarig) som blir vår nya ekonomichef från den 1 
september. Vi ser också över alla våra anställningsavtal på alla chefer just 
nu och har börjat implementera nya sorts avtal på de nyrekryterade 
cheferna.  

• Kommunledningsförvaltningen arbetar intensivt med Budget 2021 och för 
att klara av tidsplanen. Samtidigt är det även ett stort fokus på att 
sammanställa delårsbokslutet.  

• I förra veckan ägde det rum ett ”VD-råd”, ett möte med VD:ar från 
näringslivet i kommunen. Det var ett positivt möte och är ett led i strategin 
att utöka vår samverkan med näringslivet.   
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§ 135 Dnr 2019-00371 000 

 

Återkoppling av uppdraget om samordning av 
koncerngemensamma stöd- och serviceprocesser  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Kommunchef och tillika VD för Alvesta Kommunföretag AB informerar 
kommunstyrelsen om uppdraget om att samordna koncerngemensamma stöd- och 
serviceprocesser. Kommunchefen har upprättat en delrapport som har bilagts till 
utskicket till sammanträdet. Kommunchefen informerar bland annat om: 

• Samordningen av HR-, IT- och ekonomifunktioner.  

• Koncernövergripande katergoristyrningsprojekt inom upphandlingsområdet 

• Samordning av kommunikation/säkerhet/lokalsamordning och 
kundtjänst/administration 

• Utredning och rapport från konsultuppdraget Millwater 

• Utredning om bolagsstrukturen 

• Koncernledningen har arbetat fram ett antal områden som förslagsvis 
skulle kunna samordnas för få en bättre effektivitet och kvalitet i 
verksamheten. Exempel på några av dessa områden som kan beröras är en 
samordnad grönytesskötsel, samordnad organisation för LSS, samordnad 
kostorganisation m.fl.  
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§ 136 Dnr 2020-00325 610 

 

Information om skolutredningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef informerar kommunstyrelsen om 
resultatet av den genomförda skolutredningen. Kommunstyrelsen informeras bland 
annat om: 

• Skolutredningen har redan presenterats för utbildningsnämnden 

• Uppdraget var att ta fram en hållbar lokalförsörjningsplan för 
utbildningsförvaltningen och Allbo Lärcenters verksamheter 

• Swecos utredningar ligger till delar som underlag till den utredning som nu 
har genomförts av Mats Hoppe, tidigare chef för omsorgsförvaltningen 

• De tidigare befolkningsprognoserna och uppgifter om barn som inte går i 
kommunal skola/förskola har inte överensstämt med det underlag som 
Sweco arbetade med – vilket är en av fler anledningar till varför Swecos 
utredningar inte har resulterat i några mer konkreta förslag 

• Utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband 
med den nya utredningen gjort en ny prognos av demografin som bättre 
överensstämmer med verkligheten 

• Kommunchefen visar några exempel på statistik över antal elever på 
Prästängsskolan och Hagaskolan samt diskuterar behovet av att införa ett 
beslut om kapacitetmått per skola 

• Vi ser ett svagt minskande elevunderlag under de närmaste 10 åren 

• Skolornas och förskolornas utemiljö behöver utvecklas för att bättre passa 
dess målgrupp 

• Det finns ett stort behov av en ny idrottshall i Alvesta tätort 

• Alvesta tätort/kommun växer mot Gemla och det nya sjukhuset 

• Utredningen föreslår att vi bör planera för en ny stor tomt för förskola och 
skola på östra sidan av Alvesta/i samband med ytterligare expansion av 
samhället mot Växjö 

• Utredningen fastställer också att det inte finns något behov att bygga ny 
skola i Alvesta tätort, däremot behöver vi bli bättre på att utnyttja de 
lokaler som finns 

• Det föreligger behov av nybyggnation för att ersätta paviljonger vid t.ex. 
Allbo Lärcenter och förskolan i Moheda 
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• Det föreligger ett stort behov av att bygga ny skola i Grimslöv 

• Det föreligger också ett behov av åtgärd för förskolan i Hjortsberga 

• På lite längre sikt finns det behov av en ny förskola i Alvesta på 6 
avdelningar 

• Det finns möjligheter att organisera om och göra smärre förändringar 
mellan förskolorna i Alvesta tätort  

• Det finns intresse av att starta flera uteavdelningar inom förskolan 

• Underhållsbehovet är stort på flera enheter 

• Det behöver göras en mer djupgående utredningen om Vislandaskolan  
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§ 137 Dnr 2020-00062 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.  

Bilagor 
1. Delegationsbeslut 2020-01-22 av kommunstyrelsens ordförande om 

fullmakt 

2. Delegationsbeslut 2019-12-20 av kommunstyrelsens ordförande om 
yttrande i 5135-19 

3. Delegationsbeslut 2019-12-19 av kommunstyrelsens ordförande om 
dataskyddsombud 

4. Delegationslista från upphandlingschef 2020-03-10 

5. Delegationsbeslut från upphandlingschef 2020-03-23 om avslag om 
begäran om allmän handling 

6. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande om fördelning av 
statlig ersättning till förvaltningarna gällande sjukfrånvaron i april, 2020-06-
17 

7. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande om 
upphandling av nybyggnation av gator och VA i Lekaryd, 2020-07-09 

8. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande om fördelning av av 
statlig ersättning till förvaltningarna gällande sjukfrånvaron i juni 

9. Delegationslista från upphandlingschef 2020-08-19 

10. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande om fördelning av 
statlig ersättning till förvaltningarna gällande sjukfrånvaron per maj månad, 
2020-06-24 

11. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande om fördelning av 
statlig ersättning till förvaltningarna gällande sjukfrånvaron per juli månad 

12. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande om nominering av 
vigselförrättare 

13. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande om yttrande till 
förvaltningsrätten avseende rivningen på Rönnelund 2020-06-09 
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14. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande om tillförordnad 
kommunchef under semesterperioden 
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§ 138 Dnr 2020-00022 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.  

Bilagor 
1. Protokoll för Bredband i Värend AB 2020-05-19 

2. Protokoll för Alvesta Energi AB 2020-05-19 

3. Protokoll för Alvesta Elnät AB 2020-05-19 

4. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-05, § 39 om avgift för 
laddplatser för elbilar 

5. Kundnöjdhetsundersökning för Alvesta Renhållning AB 

6. Protokoll för Alvesta Renhållnings AB 2020-05-27 

7. Protokoll för Växjö Småland Airport AB  2020-04-27(ordinarie årsstämma) 

8. Protokoll för Växjö Småland Airport AB  2020-04-27 (nr 4) 

9. Arbetsutskottets protokoll 2020-05-12 

10. Upphandlingsutskottets protokoll 2020-0512 

11. Protokollsutdrag från nämnden för arbete och lärande 2020-05-25 § 40 - 
Information om eventuell byggnation av ny utbildningslokal vid 
Hjärtenholmsvägen, Allbo Lärcenter  

12. Protokoll från Föreningen Energikontor Sydost 2020-05-29 

13. Åtgärdsplan från arkivtillsynen avseende områdena intern service och 
samhällsservice 2020-06-10 

14. Bostadsmarknadsanalys för kronobergs län 2020 

15. Granskning av nämnden för arbete och lärandes arbete med integration av 
nyanlända 2020-06-12 
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16. Protokoll från Kommunalförbundet Sydarkivera 2020-06-12 

17. Synpunkt om klimathotet 

18. Information från nämnden för arbete och lärande om eventuell byggnation 
av ny utbildningslokal vid Hjärtenholmsvägen Allbo Lärcenter 
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§ 139 Dnr 2020-00017 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen har några övriga ärenden de vill 
aktualisera på dagens möte.  

Två övriga ärenden aktualiseras på dagens möte: 

1. Fredrik Jonsson (-) frågar om artikeln i SMP angående avslutandet av 
tidigare utbildningschefens anställning 

2. Hagart Valtersson (C), kommunfullmäktiges ordförande, informerar 
kommunstyrelsen om att kommunfullmäktiges möte hålls från klockan 
14:00 i Thalia i Folkets Hus. Kommunsekreteraren kommer att placera ut 
ledamöterna med större avstånd dem emellan i Thalia. 

 



   

Bilaga 1 – Närvaro- och voteringslista  
 

Kommunstyrelsens sammanträde den 15 september 2020 
§ 107    

Ja = Avgöras idag 
Nej = Inte avgöras idag    

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

1. Per Ribacke S 1   1            

2. Thomas Haraldsson C 1   1            

3. Thomas Johnsson M 1   1            

4. Frida Christensen S 1   1            

5. Ros-Marie Larsson S - Sebastian Ohlsson 1 1            

6. Lars-Olof Petersson S 1   1      
 

     

7. Mikael Lindberg C 1   1      
 

     

8. Hans Svensson V 1   1      
 

     

9. Claudia Crowley Sörensson M 1   1      
 

     

10. Ulf Larsson L 1     1    
 

     

11. Fredrik Jonsson - 1   1            

12. Jan-Erik Svensson AA -  Juan Carlos Moreno 1   1    
 

     

13. Lars-Olof Franzén AA 1     1      
 

   

RESULTAT  11  2 10  3      
 

   

                                                               

 



Alvesta kommunfullmäktiges ärende nr 8 den 15.6 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Undertecknad Lars-Olof Franzén föreslår  
 
att styrelsen för Alvesta Kommunföretag AB och dess VD ej medges ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret med följande motiveringar: 
 

1. Styrelsen har brutit mot fullmäktiges givna ägardirektiv när det gäller principer för 
koncernbidrag och ägartillskott. Man har i stället för att återföra 78 % av bolagens 
redovisade resultat behållit hela resultatet om 13,4 miljoner kronor i det egna bolaget 
och därefter fördelat 6,3 miljoner kronor till AllboHus AB där flertalet av 
styrelseledamöterna också innehar samma roll som i Alvesta Kommunföretag AB. 
Några mindre belopp har gått till Alvesta Utveckling och BIVA. I praktiken innebär 
det att man plundrat Renhållningsbolaget och Energibolagen. Bilaga A § 19 och E. 

 
2. Den 7 maj  2018 skrivs ett nytt avtal mellan Alvesta kommun och Stefan Karlsson nu 

som t.f. kommunchef och därefter som samhällsstrateg vilket undanröjer tidigare avtal. 
En lön om 90.000 kronor i månaden sätts i det nya avtalet. Den 9.5 2019 attestera VD 
Camilla Holmqvist fakturan 14115083 ställd till Alvesta Kommunföretag AB 
avseende arvode och personalkostnader för Stefan Karlsson för tiden 1.1 – 31.12 2019. 
Beloppet 598 147,20 motsvarar 40% av en lön på 90.000 inkl. personalkostnader. Till 
detta skall läggas 25 % moms eftersom bolaget inte är registrerat för moms eftersom 
ingen verksamhet bedrivs i bolaget. Inga handlingar som styrker varken anställning 
eller belopp finns i beslutsform hos Alvesta Kommunföretag AB. Bilaga B och F 

 
 
3. Den 13.2 2019 attestera ordföranden Per Ribacke fakturan 14111686 ställd till Alvesta 

Kommunföretag AB avseende arvode och personalkostnader för VD Camilla 
Holmqvist för tiden 1.1 – 31.12 2019 á kronor 805 837 kronor. Detta motsvarar 40 % 
av en lön på 97000 kronor inkl. personalkostnader och 25 % i moms. Inget 
anställningsavtal eller beslut om arvode finns i Alvesta Kommunföretag AB. Noterbart 
är också att VD Camilla Holmqvist anställdes först den 1.2 2019. Bilaga C 

 
4. Alvesta Kommunföretag AB har genom sitt agerande ökat lönekostnader för bolaget 

med 1 242 816,90 + 310 704 i moms som ej är lyftbar då bolaget inte är 
momsregistrerat. Dessa kostnader om totalt 1 553 521 kronor är inte protokollförda. 
Bilaga B och C 

 
5. Bolaget har ingen budget för sin verksamhet och någon sådan har heller aldrig varit 

uppe till diskussion enligt protokollen från 2018, 2019 och 2020.  
 

 
6. Alvesta Renhållnings AB är i grunden ett renhållningskollektiv där eventuella vinster 

skall återinvesteras i verksamheten. Det framgår inte om detta varit möjligt då Alvesta 
Kommunföretag AB behållit hela vinsten. Bilaga A § 19. 

 
7. God revisionssed säger att kostnader skall belasta den verksamhet som nyttjar objektet. 

Att bolaget skulle nyttja 40 % av kommunchefens och samhällsstrategens tid låter 



orimligt med tanke på den verksamhet som beskrivs i ägardirektiven. Där går att 
utläsa: ”Övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga 
och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Alvesta kommun genom att 
utfärda specifika ägardirektiv till dotter bolagen.” Med omvänd ordning åtgår det 
enbart 60 % av kommunchefens arbetstid att leda och styra kommunen.  

   
8. Styrelsen i Alvesta Kommunföretag AB har givit order till Utvecklingsbolaget att 

genomföra uppgifter som inte hör till deras grannlaga verksamhet och som i grunden 
utgör inblandning i en styrelse med egen juridisk person. Styrelsen har vidare initierat 
utbetalningar från samma dotterbolag som inte skattemässigt är hänförligt till 
näringsverksamhet. Detta innebär att dessa utbetalningar från dotterbolaget skall 
återföras vid inkomstbeskattning. Detta innebär en ökad belastning för kommunen 
jämfört med direkta bidrag via Kultur & Fritid. Bilaga H. 

 
 

9. Kommunfullmäktige beslöt den 2018-06-19 att ge Kultur & Fritidsnämnden i uppdrag, 
att i samråd med det lokala föreningslivet, vidare utreda möjligheten att inrätta en 
aktivitetsplats och lekplats i Moheda. 2019-01-30 § 7 beslutar styrelsen i Alvesta 
Kommunföretag AB att uppdra till Alvesta Utveckling AB att lämna ett bidrag på 75 
tkr till Moheda Intresseförening för en förstudie av intresse och möjligheter att bygga 
en skatepark i Moheda. I Alvesta Utvecklings protokoll från den 2019-03-14 § 9 
behandlas uppdraget från Kommunföretag. I protokollet redovisas att 
överenskommelse har träffats med föreningen och bidraget betalats ut. Frågan är 
varför ett uppdrag från fullmäktige till Kultur & Fritidsnämnden utan någon form av 
beslut tagits över av ett kommunalt bolag? Bilaga  G, H och I. 

 
10. Styrelsen har inte låtit fullmäktige ta ställning till viktiga och principiella beslut som      

lagen kräver. 
     Se  kommunallagen 10 kap 3 § punkt 4. att det anges i  bolagsordningen 

att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
innan de fattas, 

 
Alvesta den 1 september 2020 
 
Lars-Olof Franzén 
 
Alvesta Alternativet   
 

 



ALVESTA  KOMMUfSIFöRET  AG AB

Org.nr  556696-1602
Styrelseprotokoll  2/2020
2020-03-02

Plats  och tid Kommunhuset,  våning  5 2020-03-02,  kl. 13:00  -  13:05

Beslutande Frida  Christensen,  ordförande

Per Ribacke

Thomas  Haraldsson

Fredrik  Jonsson

Ej närvarande  Thomas  Johnsson

Tjänstemän Camilla  Holmqvist,  VD, sekreterare

Paragrafer

Sekreterare

16 - 21

Camilla Holmqvist

usterare

Thomas  Haraldsson



2020-03-02

% 16 Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och hälsar  ledamöter  och övriga  närvarande  välkomna.

Närvaron  fastställs  enligt  ovan.

E) 17  Val av justerare

Till att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Thomas  Haraldsson.

E) 18 Dagordnin@
Utsänt  förslag  till dagordning  godkänns.

E) 19 Koncernbidra@  2019
Vid senaste  styrelsemötet  tisdag  25 februari  informerades  om Kommunföretags  och

dotterbolagens  preliminära  resultat  innan  boksIutsdispositioneri  årsbokslut  2019.

Alternativa  upplägg  med koncernbidrag  och ägartillskott  där  de från  2019  nya

begränsningarna  av ränteavdrag  hanteras  blev  diskuterat.  Efter  diskussion  tog  styrelsen

beslut att @odkänna  informationen  samt vid extra styrelsemöte måndag 2 mars 2020 kl

13.00,  fortsätta  behandlingen  av frågan  om koncernbidrag.

Styrelsen  beslutade  att  anta nedanstående  förslag  till  fördelning  av koncernbidrag  för

2019.

Koncernbidrag Skickade Mottagna Netto

Alvesta  kommunföretag  AB 7 871 680 13  483  566 5 611 886

Allbohhus  Fastighetsföretag  AB 6 368 000 6 368 000

Alvesta  Utveckling 805  996 805  996

Alvesta  Energi  AB 12  850 586 5 055 880 -7 794  706

Alvesta  Energi  Elnät  AB 5 055 880 687  967 -4 367  913

Biva 687 967 697 684 g 717

Arab 632 980 -632  980

Summa 27 ogg 093 27 ogg 093 o

Alvesta  Energi  koncern 18  594 433 6 441 531 -I2  152  902

% 20 Övriza  frå@or
Inga övriga  frågor  avhandlades.

E121 Mötet  avslutas

Ordförande  avslutade  mötet.
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Författningssamling 
 
Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda 
aktiebolag 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen 
Antagen: KF § 66/2018 

Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag 

Ägardirektiv för Alvesta kommunföretag 
AB 
Kommunfullmäktige utövar ägarstyrning över dotterbolagen genom 
Moderbolaget och Moderbolagets verksamhet syftar till att: 

- vara kommunstyrelsens förlängda arm till dotterbolagen och rådgöra med 
dessa om vilka frågor som ska lyftas till kommunfullmäktige för 
ställningstagande respektive godkännande 

- övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga 
och förvalta aktier och andelar i de bolag som ägs av Alvesta kommun genom 
att utfärda specifika ägardirektiv till dotterbolagen 

- genom samordnat ägaransvar för kommunens bolag på sikt nå ökad 
effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser 

- genom de kommunala bolagens verksamhet bidra till kommunens tillväxt 

- genom de kommunala bolagens verksamheter göra Alvesta till en attraktiv 
kommun att bo och verka i samt uppleva 

- uppnå samma beskattningssituation som gäller då verksamheten bedrivs i 
förvaltningsform 

- skapa flexibilitet vad gäller koncernbidrag och betalning av löpande 
avkastning från kommunens bolag till ägaren Alvesta kommun i form av 
utdelning, räntebetalning och liknande ekonomiska transaktioner. Principer för 
koncernbidrag och ägartillskott framgår av bilaga. 

 
Moderbolaget ska utöva Alvesta kommuns övergripande ägarroll i förhållande till 
av kommunen delägda bolag. 

Verksamhetens inriktning 
Moderbolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i 
kommunala bolag. Moderbolaget ska utgöra Moderbolag i en koncern som omfattar 
Alvesta kommuns helägda bolag. Moderbolaget är underordnat ägaren Alvesta kommun 
och har att följa av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen från tid till annan 
utfärdade kommunal vision, koncernmål, riktlinjer, direktiv, program och andra 
styrdokument under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordningen, tvingande 
lag eller annan författning. 
 
Moderbolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I 
den rollen ligger att övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens 
verksamheter och utöva aktiv ägarstyrning av bolagen i enlighet med detta ägardirektiv 
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2 
Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag 
 
 

samt riktlinjer, program och andra styrdokument som ägaren delger Moderbolaget. 
Moderbolaget ska se till att de övriga bolagen i koncernen följer av kommunfullmäktige 
beslutad kommunal vision och antagna koncernmål samt för respektive bolag utfärdade 
ägardirektiv, under förutsättning att dessa inte strider mot bolagsordning, tvingande lag 
eller annan författning. Moderbolaget ska ha en löpande kommunikation med 
dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår de långsiktiga 
målen som fastställts i ägardirektiven. Moderbolaget ska genomföra resultat- och 
skattemässiga dispositioner inom Alvesta kommuns bolagskoncern för att optimera 
koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning och se 
till att de kommunala bolagen aktivt arbetar för en hållbar utveckling i sina 
verksamheter. 

Ekonomiska och finansiella mål 
Moderbolaget ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation. Bolaget 
ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med 
utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. 
Bolaget ska verka för att koncernens soliditet ska uppgå till minst 10 % i genomsnitt 
under de fem senaste åren. Undantag för enskilt år kan beslutas av kommunstyrelsen. 
Moderbolaget ska se till att dotterbolagen marknadsvärderas vid behov. 
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3 
Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag 
 

Bilaga 1 
Principer för koncernbidrag och ägartillskott 

Alvesta Kommunföretag AB bildades hösten 2006. Kommunföretag har ingen egen 
verksamhet utan har en funktion som den kommunala ägaren av fyra helägda 
kommunala bolag. Uppdraget är att samordna och styra dotterbolagen till en helhet för 
bästa kommunnytta. 
Kostnader i Kommunföretag är vissa omkostnader samt kostnader som är hänförliga 
till köpet från kommunen av de helägda kommunala bolagen (räntor på lån och 
borgensavgifter). Modellen för att täcka kostnader i moderbolaget och uppnå det krav 
på överskott/vinst som kommunstyrelsen ställt om 2,5 prisbasbelopp per år, har 
finansierats genom koncernbidrag från dotterbolagen AllboHus Fastighets AB, 
Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållning AB samt Alvesta Utveckling AB. 
I syfte att utveckla koncernen i ett ytterligare steg i samordning för kommunnytta där 
de lokala resurserna tillvaratas på bästa sätt, har en för Alvesta ny modell tagits fram. 
Arbetssättet ska gälla från bokslutet 2017. Den föreslagna modellen används ofta i 
andra kommunala koncerner. 
En förändring är att bilden av dotterbolagens resultaträkningar kommer att se sämre ut, 
men den totala ekonomin och balansräkning med soliditet kommer att vara på samma 
sätt för dotterbolagen. 
 
Modellen innebär sammanfattningsvis praktiskt tre steg 
 Dotterbolagen lämnar som koncernbidrag hela skattemässiga resultatet före  

koncerngemensamma dispositioner och skatt till moderbolaget 
 Kommunföretag återför 78 procent (resultatet minus de 22 procent bolagen normalt 

skulle betalat i skatt) av koncernbidraget som ägartillskott till berört bolag, som 
bokar upp tillskottet under fritt eget kapital 

 Kommunföretag täcker sina kostnader och får om utrymme finns möjlighet att t ex 
lämna ägartillskott, finansiera gemensamma verksamheter/aktiviteter eller lämna 
utdelning till kommunen. I de fall erhållna koncernbidrag enligt denna modell inte 
räcker för att täcka Kommunföretags egna kostnader eller om det finns andra 
särskilda skäl, t ex skattemässiga, kan det bli aktuellt med annan modell med 
koncernbidrag från dotterbolagen. 

 
 



5 åTffiaun
KSmt"#sty"l§"
Per Rib3ckB
Ordrriåndg
Tei. 04?Z. 1 5S W
B-post:pgr.ribsckörggä!vgq§agäg

ÄrSrlde
gmtum

2018~85fl7

-.     :'...i

€h€fsffir®i.dnand€ - ko mplE«erande änställmimgsavtal
AivSgtakonmmharundffqprilmånäd2$18anEität©ffifek#ringsföretagföratthi#aenlämplig
petmm att anställa ssm ®rd'inarie kflmmmShef, tillika VD fa:`f Ålvesta Kömmunför€tag ÅB oGh vi¢e
VP for Ålvgsta "ye#kling AB. En ny kSrrmuHShsf skan tinträda Sin €jänst snamst.

Detta ä\ftal regler&r ffirordnfflde för Stefm Karlsson gom ksmmuffi£h£f tillili:;å± VD rö¥ Åiv£st3
KommunfQrstag AB cffifi vicä VD fiir Ålves€ä Utveckling AB, §aairi därsflör tiden söm
samhällss€fateg eflligt d© t.idgr som änges ovan, samt i ptffllsterma 1 och 3 flgdffli.

£ .   St©fan Karlssön är römrdnad scm "KommurLöhef S - tillika VD för Ajvesta K®mmmförstag
AB Öch vice VD ffir Älvesta Utvffikling AB - i Alvtist& kor}]i:!mn ff.o.m. d®n 7 m&j 2®1 8
oSh längst {.o.m.` a# ny komnumch€f tilltiäd3f tjää±s#n mSd ov"tåffide åmsvar (s±e»iffit dgn
1 jffl"ari 2Ö l 9).. Sti3fm Karissofi mödv®rksr i inflödriktiomen av ny o#dinrie kQimrnmahsf
undqf en sammanhängande tid av två månad®r, marimalt tiål "b med dön 38 föbruari 2019*

2.   Eft£r det aft;fly ordinarie kommunch€f tillträ# öv€rgff Stefi}n Kflrisson tili ¢n anstäliming
gom"Samhäl!sstrateg"tillochmäd201S-£2-31,mstomfa#n€nghältäd®€hbibshållmlön
o€h mställ ningsviilkQf. A*€tsupFgift€ma utgörs m®tsvarand¢ åSnior hafldlåggar€ ut"
pergos}a] - Ö¢h ekönomiansvar.

3¢   Befifflingefl som kammunch©f~ ti"ka rollen VD respektiv§ vice VD ror Ålv©sta
Utvöckling ÄB ~ imebär a# vara i "ffirgtagsledffld£ st"nin#"{ LagSm om mgtällningsskydd
o¢hAfbS€stidsÅagenärdärmedri*ötillåmpLiga.ÖvrigaanståihångsvilLkorr€glcrasgemom
kollektivavtalet "Allmänm Ees±ämnslsiBr {AB}" oGh lokåls tiliämp} iga k®1iekiivavtal med
nedäfi anstvrffi undaffitÅg.

4.   Stefm Karissofl €#fiållff löm mst 9ö 0ÖÖ kr per måmaä ¢xkl. PÖ, vimEet «kBä omfatm
arb€tsgivarensavrift€rförp€nsionsir!betaLningarsrorhslaperiodmtillochmst201#-}2-31S
dä Stefafl Karlssön avs€r st! avBlutä s£n angtällmimg i Alvesta kommum B€fat€!ringen
omfattasifl€ea¥ävtali€riiglömerevision.Igöngälderiållsk®mp©nsationmedfemb€talda

:eg|eis:e¥ffimar#=#ru:tåvårS;¥?feni#iffäså;.€:år#i#::,&å:#::öåä#å"depg:#in¥¥pä=i
s3mestördagartiilåmpas.

5,   Vid egen uppsägnång av mstälining Öch förofldnamd€ gom kommun€hef, €mika VD för
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ALVESTA  KOMMUNFöRET  AG AB

Org.nr  556696-1602

Styrelseprotokoll  1/2019

2019-01-30

Platsochtid  Kornmunhuset,Spånen2019-O1-30,kl.09:OO-10:15

Beslutande

Tjänstemän

Per  Ribacke,  ordförande

Thomas  Haraldsson

Thomas  Johnsson

Rose-Marie  Larsson

Frida  Christensen,  tjänstgörande  suppleant

Camilla  Holmqvist,  VD

Kjell  Rosenlöf,  vVD,  sekreterare

Thomas  Ottosson  VD,  AllboHus,  {S, 4

Paragrafer 1-8

Sekreterare

Ord'förande

Rosenlöf: ,/7

Justerare



e3 I Närvaro
Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och  hälsar  ledamöter  och  tjänstemän  välkomna.

Förslag  till  dagordning  godkänns.

fi 2 Val av justerare
Till  att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Thomas  Johnsson.

@ 3 Beslut om firmateckninq
Beslut  om  firmateckning  behöver  ändras  efter  att  ny  VD  tillträtt  från  24 januari

2019.

Styrelsen  beslutade  att  bolagets  firma  skall  tecknas,  förutom  av styrelsen

gemensamt,  av Per  Ribacke,  Thomas  Johnsson,  Camilla  Holmqvist  eller  Kjell

Rosenlöf  två  i förening.  Bolagets  verkställande  direktör  äger  dessutom  rätt  att

ensam  teckna  bolagets  firma  i löpande  förvaltningsåtgärder.

q 4 Nybyqgnation  av  flerbostadshus,  Björklövet

Dotterbolaget  Allbohus  har  tagit  fram  ett förslag  till  en nybyggnation  av ett

hyreshus  på fem  våningar  på Björklövet,  Sköldstavägen/Stenlyckegatan  i Alvesta.

Byggnationen  planeras  att ske via  ett avrop  från  de avtal  som  är upphandlade  via

SKL.  Detta  för  att  prisnivån  skall  bli  acceptabel,  och  för  att  bolagets  skall  kunna

få igång  en snabb  byggstart.  Antalet  lägenheter  uppgår  till  ca 30 stycken.  Huset

(etapp  1) förläggs  i den  östra  delen  av det  detaljplanerade  området,  för  att göra

minst  ingrepp  i den  nuvarande  utemiljön.

I samband  med  byggande  av etapp  1 kommer  AllboHus  följa  intresset  på

marknaden  för  lägenheterna.  Om  efterfrågan  på bostäderna  i området  är stort,  kan

AllboHus  avropa  ytterligare  ett  hus (etapp  2) via  avtalet  som  då förläggs  i den

västra  delen  av området.

Eftersom  den  föreslagna  investeringen  kornmer  att  hamna  på över  30 mkr  per

etapp  behöver  frågan  föras  vidare  till  kommunstyrelse  och  fullmäktige.

Styrelsen  beslutade  att  rekommendera  kornmunstyrelsen  och

kommunfullmäktige  att  godkänna  att  AllboHus  påbörjar  en investering  projekt

Björklövet  etapp  1, samt  att om  intresset  för  lägenheterna  är stort,  även  godkäru'ia

en investering  av etapp  2.

"';;?3, l)ub G.')



q 5 Ekonomisk  rapport

Kjell  Rosenlöf,  vVD,  informerar  om  indikativa  ekonomiska  resultat  (mkr)  för

dotterbolagen  jämfört  med  prognoser  från  delårsrapporten  per  augusti:

AllboHus

A  Energikoncern

varav  energibolaget

dito  elnätbolaget

dito  BIVA

Alvesta  Renhållning

Alvesta  Utveckling

Delårsrapport  2018

+15,5

+15,5

+9,7

+6,0

prel  resultat  2018

+17,5

+19,5

+12,0

+7,2

+0,8

+0,4

-0,7

Vidare  rapporterades  att  ett  av Komrnunföretags  två  lån  lagts  om  från  att  med

lånebeloppet  31 rnkr  ha varit  bundet  ifem  år till  att  bli  bundet  iåtta  år, men  till

halverad  årsränta.

Styrelsen  beslutade  att godkänna  informationen

@ 6 Mötesdaqar 2019

Styrelsen  beslutade  att  nästa  möte  med  styrelsen  blir  e m 9 april  2019  för

behandling  av bland  annat  årsredovisning.  Vidare  beslutades  att  från  årsstämrnan

tillträdande  ordföranden  Frida  Christensen  får  uppdraget  att  planera  för

komrnande  sammanträden  2019  med  Kornmunföretag.

@ 7 Förstudie samhällsinvestering
Ordföranden  informerar  om  förslag  som  lämnats  och  diskussioner  som  förts  om

att  ordna  lekplatser  och  skatepark  i Moheda.  Intresseföreningen  i Moheda  har

varit  drivande.

Ett  sätt  att  komma  vidare  i att  undersöka  om  vilka  stöd  som  kan  finnas  för

byggande  av en skatepark  och  vilka  tekniska  och  ekonomiska  krav  som  ställs,  är

att  genomföra  en förstudie.  Intresseföreningen  Moheda  bedöms  vara  en lämplig

part  att  utreda  frågan  vidare.  En  förstudie  ligger  i linje  med  sarnhällsinvestering

för  komrnunutveckling.

Styrelsen  beslutade  att  uppdra  till  Alvesta  Utveckling  AB  att  lämna  ett  bidrag

på 75 tkr  till  Moheda  Intresseförening  för  en förstudie  av intresse  och

möjligheter  att  bygga  en skatepark  i Moheda.

q 8 Övriga  fråqor

Då  inga  övriga  frågor  förelåg  förklarade  ordföranden  sammanträdet  avslutat.
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Plats o tid Sjöborgens restaurang, Moheda och kommunhuset, Alvesta, 2019-03-14,  

 kl 13.00 – 15.00 
  
  

Beslutande Roland Axelzon, ordförande 

 Claudia Crowley Sörensson 

 Per-Anders Nordahl 

 Peter Johansson 

 Anders Sandgren 

  

  

 

 

 
Övriga närvarande   
 Peter Comstedt, M&P på Sjöborgen, § 1 
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 

 Miriam Sjödén-Fransson, ekonomichef 

 Marie Glanzén, controller 

 

 

  

 

 

 

 

 

Paragrafer 1 - 14 
 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 

Kjell Rosenlöf 

 

 
 

Ordförande …………………………………….. 
Roland Axelzon 

 

 
 

Justerare …………………………………….. 
 Anders Sandgren
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§ 1 Information om M&P på Sjöborgen, Moheda 
Inför avslut av innevarande mandatperiod för nuvarande styrelse får styrelsen en 

guidning av Peter Comstedt om restaurangen och företaget P&B Sjöborgen samt 

avslutande lunch. 
 
 
§ 2 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter och tjänstemän 

välkomna. 

 

 

§ 3 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Sandgren. 

 

 

§ 4 Dagordning 
Förslag till dagordning godkänns.  

 

 

§ 5 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 6 december 2018 anmäldes och 

lades till handlingarna.  

 

 

§ 6 Information från ordförande och VD 
Ordföranden lämnar information om följande 

▪ 17.1 inställt styrelsemöte 

▪ 22.1 Företagarnas medlemsmöte (info om Framtidsdagen 2019) 

▪ 30.1 möte med Wexnet om bredband i Blädinge 

 

VD rapporterar om 

▪ Statistik över omlastningar 2018 vid omlastningsterminalen och kommunens 

kombiterminal samt Alwex byggnation av ett till lagertält 

▪ Transportstyrelsen har lämnat nytt säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare 

av sidospår, som gäller fem år 

▪ Det statliga bolaget Terracoms koncept Air2fibre har sålts till bolaget BlueCom 

▪ Regionens planer på upphandling av bredband för att bygga bort vita fläckar 

har ”parkerats” i avvaktan på samordning av strategi för länen i södra Sverige 

 

 

§ 7 Studie om multimodala terminalers framtid 
VD rapporterar om den pågående studien av NetPort Sciensce Park om 

multimodala terminalers framtid.  

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
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§ 8 Framtidsdagen 2 april 
VD informerar om planeringsläget inför Framtidsdagen 2 april. Nio organisationer 

är medarrangörer detta året och lämnar ekonomiskt stöd till arrangemanget. 

Programmet bedöms av flera vara intressant och anmälningar strömmar in 

löpande. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 

 
 
§ 9 Stöd till förstudie av skatepark i Moheda 
Bolaget har fått i uppdrag av ägaren Alvesta Kommunföretag att som en del av en 

samhällsinvestering lämna stöd med 75 tkr till Moheda Intresseförening för en 

förstudie av en skatepark i Moheda. Överenskommelse har träffats med 

föreningen och bidraget har betalats ut. 

 

 

§ 10 Årsredovisning 2018 
Förslag till årsredovisning för år 2018 redovisas vid styrelsemötet. Driftresultatet 

är en förlust på 732 tkr, vilket i huvudsak beror på underskott på fastigheten 

Lillsjön 3 (omlastningsterminalen). Årets resultat blev dock enbart minus 10 tkr 

tack vare mottaget koncernbidrag.  

 

Styrelsen beslutade  

1. Godkänna årsredovisning 2018 

2. Föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 8 816 054 kr. 

3. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2018 stämmer med 

bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget 

 

 

§ 11 Budget 2019 
Förslag till budget 2019 redovisas. Budgeten visar på ett minusresultat på 2 243 

tkr framförallt beroende på uppdrag av ägaren att lämna bidrag (1 300 tkr till 

utvecklingsprojekt med luftburet bredband och 75 tkr till förstudie av skatepark i 

Moheda) samt kalkylerat driftunderskott för fastigheten Lillsjön 3 

(omlastningsterminalen). 

 

Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2019. 
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§ 12 Behörighet i internetbanken 
Controller Marie Glanzén har fått Miriam Sjödén-Franssons uppdrag att sköta 

ekonomiadministration åt Alvesta Utveckling. Ett beslut om behörighet behöver 

därför fattas. 

 

Styrelsen beslutade att utse Marie Glanzén till företagsanvändare för Alvesta 

Utveckling AB i Swedbanks internetbank företag. Marie Glanzén får fullmakt att 

verkställa betalningar och beordra andra uppdrag, enligt behörigheten ”Två i 

förening”, tillsammans med annan företagsanvändare på Alvesta Utveckling AB. 

 

 

§ 13 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen (preliminärt – den nya styrelsen kan välja annan tid 

efter årsstämman) blir onsdag den 14 maj kl 13.00. 

 

 

§ 14 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet och tackar ledamöter och tjänstemän för gott och 

trevligt samarbete under mandatperioden. 



 

 
Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunledningsstaben 
Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 
0472 – 150 39 
E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

 

 

 
 

Ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag AB 2019 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna tidigare beviljad ansvarsfrihet för styrelse och VD i Alvesta 
Kommunföretag AB 2019. 
 

Sammanfattning 
Årsstämman med Alvesta Kommunföretag AB beviljade den 21 april 2020 styrelse och 
verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen 2019.  
Inför beslutet förelåg revisionsberättelse från den auktoriserade revisorn med en 
tillstyrkan om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. Den av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorn 
sammanfattade i sin granskningsrapport att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets 
interna kontroll varit tillräcklig. 
 
Vid kommunfullmäktiges möte 15 juni 2020 i ärendet om revisionsberättelse för år 
2019 för Alvesta kommun och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, 
lämnades ett yrkande om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta Kommunföretag AB. 
Yrkandet togs tillbaka eftersom ordföranden vägrade lägga fram yrkandet med 
motiveringen att kommunfullmäktige inte kan besluta om ansvarsfrihet för ett 
aktiebolag. Dessutom anger de av kommunfullmäktige utfärdade generella 
ägardirektiven för de helägda kommunala bolagen (avsnitt 5.1.3) att det ankommer på 
kommunfullmäktige att:” Ta ställning till fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamot och 
VD i de fall revisorerna inte har föreslagit ansvarsfrihet och i de fall lekmannarevisorn 
har riktat anmärkning mot styrelseledamots eller VD:s agerande”. 
 
Beroende på att frågan i yrkandet om att inte bevilja ansvarsfrihet för Alvesta 
Kommunföretag inte hade beretts av kommunstyrelsen och att särskilt stämmodirektiv 
saknades för ägarombudet, bör kommunfullmäktige behandla frågan om ansvarsfrihet 
för 2019 genom att godkänna tidigare stämmobeslut från 21 april 2020.  
 
Utöver det bör ordningen för att utse ägarombud och kompletterande stämmodirektiv 
till de av kommunen helägda bolagens stämmor ändras. Förslag på ny ordning redovisas 
i särskilt ärende. 
 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 



 

Datum 
2020-09-07 

Referens 
Diarienummer 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutet skickas till 
Alvesta Kommunföretag 



 

 
Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunledningsstaben 
Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 
0472 – 150 39 
E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

 

 

 
 

Ny ordning för ägarombud och stämmodirektiv till de av 
kommunen helägda aktiebolagen 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  
 

1. för bolagen i koncernen Alvesta Kommunföretag (Alvesta Kommunföretag AB, 
AllboHus Fastighets AB, Alvesta Renhållning AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Elnät AB, Bredband i Värend AB) ändra i respektive bolags 
bolagsordning med att ange att kallelse till bolagsstämma ska ske med” e-post” 
(”brev med posten” stryks) 

2. uppmana respektive bolag att på extrastämma godkänna ändringen i 
bolagsordningen och anmäla den till Bolagsverket 

3. i det generella ägardirektivet för Alvesta kommuns helägda aktiebolag stryka 
punkt 6 om att utse ombud och utfärda stämmodirektiv i avsnitt 5.1.3 och 
förtydliga texten och ändra den i avsnitt 5.4.1 stämmoombud till: 
”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” 

4. kommunen kommer att utse nya ombud för årsstämmorna från och med år 
2021 enligt ovan i samband med att kallelse till årsstämma görs. Detsamma 
gäller vid eventuella extra stämmor. 

 

Sammanfattning 
I fråga om rutiner för årsstämmor med de helägda kommunala bolagen, utseende av 
ägarombud och stämmodirektiv har det uppmärksammats att rutiner kan förbättras för 
en mer rationell hantering. I detta ärende föreslås att 
 Det ska vara tillåtet formellt rättsligt att kalla till stämma med e-post och inte med 

papper med ordinär post 
 Ombud till års/bolagsstämmor ska utses årligen 
 Ombuden ska utses av respektive ägarfunktion enligt den struktur som finns i Alvesta 
 Ombuden ska förses med instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman 

 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 
Kanslichef 



 

Datum 
2020-09-07 

Referens 
Diarienummer 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutet skickas till 
Alvesta Kommunföretag AB 
AllboHus Fastighets AB 
Alvesta Renhållning AB 
Alvesta Utveckling AB 
Alvesta Energi AB 
Alvesta Elnät AB 
Bredband i Värend AB) 
Hagart Valtersson 
Tomas Hedevik 
Frida Christensen 
Thomas Haraldsson 



3 kap. Kommunernas och regionernas organisation och 
verksamhetsformer 
 

Fullmäktigeberedningar 
2 §   Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av 
fullmäktige. 
 

12 kap. Revision  

Revisorernas uppgifter  
1 §   Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god 
revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar på samma 
sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska 
personer enligt 10 kap. 2-6 §§, även verksamheten i de juridiska 
personerna.  
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig.  
 

Revisionsberättelse  
12 §   Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med 
redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under 
det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen.  
Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som 
har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § ska också bifogas 
revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen för sådana kommunalförbund som kommunen eller 
regionen ingår i ska också bifogas revisorernas berättelse utom i det fall 
som avses i 9 kap. 13 §. Vidare ska revisionsberättelsen för aktiebolag, 
handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller 
regionen lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 10 
kap. 2-6 §§ bifogas revisionsberättelsen. Lag (2019:835). 

 

10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter 

Överlämnande till helägda bolag 



3 §   Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln 
av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska 
fullmäktige 
   1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
   2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
   3. utse samtliga styrelseledamöter, 
   4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning 
till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt innan de fattas, 
   5. utse minst en lekmannarevisor, och 
   6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom 
avtal lämnas över till privata utförare. 
Lag (2019:835). 
 
 





ALVESTA KOMMUNFöRETAG  AB

Org.nr  556696-1602

Protokoll  från  årsstämma  2020

2020-04-21

Plats o tid Furen,  kommunhuset,  Alvesta,  2020-04-21,  kl 13.15  -  13.20

Beslutande Hagart  Valtersson

Övriga närvarande

Styrelsen  Frida Christensen,  ordförande

Övriga Kjell Rosenlöf,  vVD, sekreterare

Camilla  Holmqvist,  VD

Thomas  Haraldsson,  styrelseledamot  Alvesta  Kommunföretag  AB

Anna  Rosander,  ekonomichef  Alvesta  kommun

Per Ribacke,  styrelseordförande  AllboHus  Fastighets  AB

Linda Gustavsson,  styrelseordförande  Alvesta  Renhållnings  AB

Tomas  Hedevik,  styrelseordförande  Alvesta  Utveckling  AB

Anita  Lindstedt,  styrelseordförande  Alvesta  Energi  AB

Mats  Karlsson,  VD Alvesta  Energi  AB

Marie  Stabel,  Kommunal

Anna  Palusa,  Kommunal

Paragrafer

Sekreterare
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Ordförande

Justerare

Frida Chryj,ätensen

!ff.
Haga  Valtersson



ALVESTA KOMMUNFöRETAG  AB

Org.nr  556696-1602

Protokoll  från  årsstämma  2020

2020-04-21

E) 1 Stämmans  öppnande  och val av ordförande

Årsstämman öppnades  av Frida Christensen,  vilken  utsågs  till ordförande.

E) 2 Godkännande  av röstlängd

Förteckning  över  vid stämman  närvarande  aktieägare  upprättades.  Samtliga  aktier

är representerade  vid stämman  varför  följande  förteckning  godkändes  som

röstlängd:

Närvarande  aktieägare

Alvesta  kommun  genom

Befullmäktigat  ombud

Hagart  Valtersson

antal  aktier  antal  röster

1000  1000

E13 Val av justerare

Till justerare  av dagens  protokoll  utsågs  Hagart  Valtersson.

% 4 Godkännande  av dazordninz  och kallelse  till  stämman

Förslag  till  dagordning  för  stämman  godkändes.  Stämman  prövade  också  om

stämman  blivit  behörigen  sammankallad  och konstaterade  att  den blivit  det.

E) 5 Årsredovisninz  för 2019
Styrelsens  förslag  till  årsredovisning  för  år 2019  inklusive  resultat-  och

balansräkningar  för  bolaget  noterades.

Revisionsberättelse  samt  lekmannarevisorns  granskningsrapport  behandlades

också.

Samtliga  dokument  biläggs  protokollet.

% 6 Resultat- och balansräkninz  samt resultatdisposition
Resultaträkning  och balansräkning  fastställdes  och styrelsens  förslag  till

vinstdisposition  godkändes.

Å" W '1'0,'4a;;',yJ" a F, - L   
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Org.nr  556696-1602

Protokoll  från årsstämma  2020

2020-04-21

E) 7 Ansvarsfrihet  för  2019

Styrelse  och verkställande  direktör  beviljades  ansvarsfrihet  för  förvaltningen  av

det  gångna  året.

% 8 Arvode

Stämman  beslutade  att  arvode  och ersättning  till  styrelseledamöter,  revisorer  och

lekmannarevisorer skall fö5a de regler som kommunfullmäktige  i Alvesta kommun
beslutat  om eller  kommer  att  besluta  om under  verksamhetsåret.

Vidare  beslutade  stämman  att  arvode  eller  ersättning  till  auktoriserad  revisor  skall

betalas  enligt  avtal  och taxa.

% 9 Val av revisor

Noteras  att  årsstämman  2016  utsåg  auktoriserad  revisor  Thomas  Olofsson,  Ernst

& Young,  från  årsstämman  2016  till  och med  årsstämman  2020.  Årsstämman

2018  utsåg  Kristina  Lindstedt  till revisorssuppleant  fram  till  och med  årsstämman

2020.

E) 10 Anmälan förändrinz  styrelse m m
Noteras  att  någon  anmälan  om förändring  av styrelse  m m är inte  aktuell  för

stämman  2020.

% 1l  Tack  för  året

Representanten  för  ägaren  Hagart  Valtersson,  framförde  ett  stort  tack  till  styrelse

och VD för  en bra och väl genomförd  verksamhet  under  2019.

{3 12 Avslutnin

Då inga övriga  ärenden  förelåg  förklarade  ordföranden  årsstämman  avslutad  och

tackade  för  intressant  och utvecklande  uppdrag  under  föregående  mandatperiod.

Årsredovisning  2019  inklusive  revisionsberätte1se  och granskningsrapport  från

lekmannarevisor

ft  /:",t.



Alvesta  KommunföretagAB
Org  nr  556696-1602

Styrelsen  och  verkställande  direktören  för

Alvesta  Kommunföretag  AB

Org.nr.  556696-1602

får  härmed  avge

o

Arsredovisning

och  koncernredovisning

för  räkenskapsåret  2019-01-01--2019-12-31

Innehåll: sida

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning,  koncern  och  moderbolag

Balansräkning,  koncern  och  moderbolag

Kassaflödesanalys,  koncern  och  moderbolag

Tilläggsupplysningar,  noter



Alvesta  Kommunföretag  AB
Org nr 556696-1602

FörvaItningsberätteIse

Styrelsen  och verkstätlande  direktören  för Alvesta Kommunföretag  AB får härmed  avtämna årsredo-

visning och koncernredovisning  för räkenskapsåret  2019-01-01  - 2019-12-31.  Koncernredovisningen

omfattar  Alvesta Kommunföretag  AB med helägda dotterbolagen  AllboHus  Fastighets  AB, koncernen

Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings  AB samt Alvesta Utveckling  AB.

Verksamhet

Bolagets  syfte är att  äga och förvalta  aktier  och andelari  kommunala  företag  inom Alvesta kommun,

Koncernen  har tillstånds-  och anmälningspliktig  verksamhet.

Historik

Bolaget bildades  2006-01-11  och har genom köpeavtal  daterat  2006-06-21  förvärvats  av kommunen.

Bolaget har förvärvat  samtliga av Alvesta kommunägda  aktier i AllboHus  Fastighets AB, koncernen

Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings  AB samt Alvesta Utveckling  AB per 2006-12-15.

Ägarförhållanden

Bolaget  är helägt  av Alvesta kommun  (212000-0639).

Styrelse

Kommunfullmäktige  utsåg 2018-12-18  nya styrelseledamöteroch  styreIsesupp1eanterförtiden  från  och

med årsstämman  2019 fram till årsstämman  2023.

För tiden  1 januari  till och med stämman  2019-04-25  var dock styrelsen

Styrelseledamöter  Styrelsesupp1eanter

Per Ribacke, ordförande  Frida Christensen

Ros-MarieLarsson  BirgitAndersson

Thomas  Haraldsson  Christina  Haraldsson

ThomasJohnsson  MikaelJohansson

Lars-OlofFranzån  KaukoAntbacke

För tiden  från stämman  2019-04-25  till och med 31 december  2019 var styrelsen

Styrelse1edamöter  Styrelsesuppleanter

Frida Christensen,  ordförande  Ros-Marie  Larsson

PerRibacke  Lars-OlofPetersson

ThomasHaraldsson  DavidJohansson

ThomasJohnsson  Claudia Crow1eySörensson

FredrikJonsson  RobinBerg

Verkställande  direktör

Camilla Holmqvist

Revisorer

Auktoriserade  revisorn  Thomas  Olofsson,  Ernst & Young AB.

Kommunfullmäktige  valde 2019-06-17  som ordinarie  lekmannarevisor  Johnny  Lundberg  och vid mötet

2019-09-24  som suppleant  Suzanne Karlsson för  tiden  från bes!uten  i kommunfullmäktige  2019 fram ti)l

årsstämman  2023.

Sammanträden

Styrelsen  har under  året hållit  sex protokollförda  sammanträden.



Alvesta  Kommunföretag  AB
Org nr 556696-1602

Extra bolagsstämma  genomfördes  2019-01-14  då reviderad  bolagsordning  fastställdes.

Årsstämma  hölls 2019-04-25.

Resultat  i koncernen  och  moderbolag

Koncernens  ekonomiska  resultat  2019 före skatt  blev 8,7 mkr (33,2 mkr). Årets resultat  efter  skatt  blev
5,5 mkr (26,1 mkr).

Motsvarande  siffror  för moderbolaget  var 2,8 mkr (27,9 mkr) och 2,2 mkr  (21,8 mkr).
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Viktiga  händelser  under  året

(Vid redovisning  av resultat  nedan anges 2018  års motsvarande  resultat  inom parentes)

Moderbolaget  i koncernen  Alvesta Kommunföretag  AB driver  inte någon egen verksamhet  utöver  upp-
draget  att äga och förvalta  dotterbolagen.

Grund  för  ekonomin  är ägandet/köpet  av dotterbolagen,  vilket  finansierats  med lån. Bolagets kostnader
täcks med koncernbidrag  från dotterbolagen.

För samordning  och utveckling  av koncernen  har ett  flertal  dialogmöten  med dotterbolagens  ledningar

genomförts.  Fokus har varit på strategiska  frågor  om till exempel  arbetssätt  inom koncernen  med

dia1oger, rapporter,  rutiner,  fastighetsinvesteringar  samt centralisering  av stöd- och serviceprocessertiIl
kommunen.

Resu1tatet före bokslutsdispositioner  och skatt  uppgårtil)  -2,8 mkr (-2,2 mkr). Årets resultat  efter

bokslutsdispositioner  och skatt  uppgår  till 2,2 mkr (21,8 mkr). Arbetssätt  med koncernbidrag  och
ägartillskott  inom koncernen  genererar  resu!tatet.

AllboHus  Fastighets  AB

Resultatet före  bokslutsdispositioner  och skatt  uppgårtill  0,7 mkr (15,3 mkr). Årets resultat  efter  skatt

uppgår  till 6,5 mkr (4,7 mkr). Bokslutsdisposition  med erhållit  koncernbidrag  uppgår  ti1l 6,4 mkr.

Läget med få outhyrda  bostäder  präglade året. Två större nya projekt  var dels nybyggnation  på

Taggvägen, vilken hyrdes  ut rekordsnabbt  )ångt innan inflyttningsdatum,  dels det andra stora projektet

benämnt  Söderbacka, Alvestas nya 65+ boende. AliboHus höll ett framgångsrikt  öppet hus på

Söderbacka med flera hundra intresserade  besökare. Uthyrningen  hade bra fart  tiH en början,  men

mattades  av i samband  med  att  omsorgsförvaltningens  beslut  att  inte  etablera  en

mötespIats/gemensamhetslokal  i huset.

I övrigt  har ett  flertal  byggprojekt  varit  aktuella  under  året

Mohedaskolan

Biblioteket  och utbyggnad  av lågstadiet  blev klartförsta  kvartalet  och följs av uppförande  av ny sportha1l
samt iordningställande  av utemiljö.

Paviljonger  Vegby  och Vislanda

Uppförande  av ytterligare  paviljonger  på Vegbybackens  förskola  och Vis)andaskolan  med tillhörande
utemiljö  har skett.

Basbohus Alvesta

Det populära  konceptet  med basbohus  fortsätter  i Alvesta. 24 nya lägenheter  produceras  på väster  i
Alvesta och man beräknar  vara k!ar i början  på 2020.

Trygghetsboende  Vislanda

1l  nya trygghetsbostäder  har påbörjats  i Vislanda  bredvid  äldreboendet  Björkliden.  Dessa beräknas  stå
klara i slutet  av 2020.

Kv Björklövet

30 nya lägenheter  har börjat  produceras  på Björklövet.  Det är koncepthus  via SABO som uppförs  av JSB

Construction.  Första etappen  räknas vara klar till november  2020.

Kv Smeden Vislanda

I Vislanda har 29 lägenheter  fått  nytt  värmesystem,  nytt  tappvatten  samt nya ytskikt  i badrum  med
tillhörande  porslin.  Alla fönster  och fönsterdörrar  byttes  också ut.

4
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Alvesta  Energi  AB (energikoncernen)

Koncernen  Alvesta  Energi  redovisar  ett  positivt  resultat  före  bokslutsdispositioner  och skatt  på 13,5  mkr
(20,4  mkr).  Årets  resultat  efter  skatt  uppgår  till 1,2  mkr  (0,5 mkr).
Moderbolaget  Alvesta  Energi  AB har ett  positivt  resu1tat  före  bokslutsdispositioner  och skatt  på 7,8 mkr
(12,0  mkr).

Dotterbolaget  Alvesta  Elnät  AB redovisar  ett  positivt  resultat  före  bokslutsdispositioner  på 5,1 mkr  (7,6)
mkr,  och Bredband  i Värend  AB (BIVA) redovisar  ett  positivt  resultat  före  boks1utsdispositioner  på 0,7
mkr. Koncernens  investeringar  uppgick  tili 20,3 mkr  (11,5 mkr)

Produktionen  av fjärrvärme  vid produktionsanläggningarna  i Alvesta,  Moheda  och Vislanda  har varit
effektiva  under  året.  99,4  % av värmen  har producerats  med biobränslen  och den totala  producerade
volymen  uppgick  till 99,8  (101,4)  GWh. Bolaget  har under  året  endast  behövt  använda  61 m3 olja för
fjärrvärmeproduktion  vid underhål1  av biobränslepannor.  Vid Moheda  värmeverk  har en turbin
installerats  för  att  lokalt  göra el av biobränsle.  Turbinen  beräknas  kunna  producera  halva  värmeverkets
behov  ca 180  000 kWh/år.  Ytterligare  ett inslag  för  låg miljöpåverkan  är att vid utbyte  av servicebi1ar
övergår  bolaget  til) biogasbilar.

Under  året har e1nätet  förstärkts  och moderniserats  på flera ställen.  Ett hett nytt  elnät  med nya
transformatorer  och ersättning  av luftledningar  med markkabel  samt  rör  för  bredband  har s)utförts  i
området  ut mot  Blädinge  och i Ursteryd/Törnåkra. Nya matningar  för  el till nya bostadsområden  och
industriområden  har  byggts  bådei  Alvesta  och Moheda  samt  även förstärkningar  av befintliga  näti  dessa
orter.  I samband med all ledninBsdragning  som görs av bolaget och där tomrör  för fiber saknas,  sker
förläggning  av tomrör  för  fiber  i samarbete  med  Wexnet  AB vilket  gör  att  de senaste  två åren  ca 150
fastigheter fått möjliBhet  till fiberanslutning inom bolagets koncessionsområde.

Alvesta  Renhållnings  AB

Resultatet  före  bokslutsdispositioner  och skatt  uppgår  till 0,6 mkr  (0,4 mkr).  Årets  resultat  efter  skatt
uppgår  till 0 mkr  (O mkr).

Antalet  besök  vid de bemannade  återvinningscentralerna,  Alvesta,  Vislanda,  Moheda  och Grimsiöv  är
fortsatt  stort.  Bolaget  har  under  året  sam)at  in och behandlat  ungefär  lika mycket  avfall  som tidigare  år
och antalet  kunder  såvä! hushål1 som verksamheter  är fortsatt  stabiit.

Insamlingssystemet  för  hushållsavfall  med  optisk  sortering  av gnöna och röda  påsar  fungerar  nu mycket
bra. Påsarna går till Ljungby  för  utsortering  och de övriga,  röda, går till  förbränning  vid Ljungsjöverket,
även det  i Ljungby.

Bolaget  har  under  våren  och  sommaren  utfört  ett  större  anläggningsarbete  på Grimslövs
återvinningscentral.  Där har bolaget  utökat  centralen  för att få p1ats med f1er containrar  och flak.
Dessutom  är nya staket,  grindar  och belysning  förbättrad  på området.

Alvesta  Utvecklin@  AB
Resultatet  före  boksIutsdispositioner  och skatt  uppgår  till -3,4 mkr  (-0,7  mkr).  Årets  resultat  efter  skatt
uppgår  till -2,6  mkr  (O mkr). Beaktas  aktieägartillskott  under  året  blir  resultatet  -0,6  mkr.
Utvecklingsprojektet  om luftburet  bredband  tillsammans  med Blädingebygdens  Bredbandsförening  har
fortsatt  under  året. Ett 40-ta1 hushåll/företag  är uppkopplade  och 15 väntar  på inkoppling.  Ytterligare
anslutningar  är möjliga/p1aneras.  Det gemensamma  projektet  för  luftburet  via radiolänk  bredband  har
tili syfte  att visa på konkreta  erfarenheter  av radiolänksteknik,  som ett  komplement  och alternativ  till
nedgrävt  bredband  med  fiber,  i område  som har  en svag marknad  för  kommersie11  utbyggnad.

För att  utveckia  omiastningscentra!en  på fastigheten  Lillsjön  3, som arrenderas  av Alwex  Intermodal  AB,
och  få ännu  större  volymer  är  att  uföka  kapaciteten  med  korttidslagring  i anslutning  tiH
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omIastningscentraIen.  Bolaget har gett Alwex Intermodal  tillstånd på vissa villkor att uppföra ytterligare
en lagerbyggnad på 3 150 kvm på fastigheten.  Byggnaden färdigställdes  våren 2019.

På ägaren Kommunföreta@s uppdrag har utvecklingsbolaget  lämnat stöd till två utvecklingsprojekt;  dels
ett stöd till Moheda Intresseförening  för en förstudie  av en skatepark i Moheda, dels bidrag till Alvesta
GiF för två konstgräsplaneri  Alvesta, där moderbolaget  lämnat finansierande  ägartillskott

Förväntad  utveckling/framtid
Kommunföretag  kommer fortsätta  att ha en aktiv uppföljning  och dialog med dotterbolagen  om ut-

veckling av verksamhet  och ekonomi, behov av förändringar,  samarbeten  etc.

Alvesta kommun har goda förutsättningar  för utveck)ing, men också stora utmaningar.  Kommunföretag

kommer  til1sammans med dotterbolagen  och kommunen att öka fokuseringen på att ytterligare  sam-

ordna våra gemensamma resurser för att utveckla Alvesta. Det kan främst ske genom ökat samarbete
eller centralisering  av stöd- och serviceprocesser  samt förnyad strukturi  bolagskoncernen.

AllboHus  Fastighets  AB

Rivning av tre hus på Rönnelund i Alvesta tätort  kommer  att slutföras. Det finns ännu ingen plan för hur

marken  skall användas.

Efterfrågan på bostäder är stor. På Björklövet  byggs för närvarande 30 lägenheter  i ett  femvåningshus.

Ytterligare ett hus med 25 lägenheter  kommer  att byggas i området.  I Grimslöv har vi precis påbörjat

byggnationen  av 6 lägenheter  i s.k basbohus. Dessa beräknas vara klara under 2020. Byggnationen av

24 lägenheter  på Taggvägen i Alvesta är i det närmaste klar. Vi håller också på att titta på ytterligare

byggnationer  av bostäder för de kommande åren. Nybyggnation av ny försko1a i Moheda kan också bli
aktuell. Byggnation av trygghetsboenden  kommer  att färdigställas i Vis)anda.

Bolaget håller på att ta fram ett relativt  omfattande  renoveringsprogram  för fastigheterna  Hagen och
Ängen på Rönnedalsområdet,  med totalt  162 lägenheter.

Centraliseringen av vissa funktioner  till kommunen, kommer att ge en anledning att se över
organisationen,  så att rätt saker görs på rätt sätt.

Implementering  av ny och betydligt  mer modern webb kommer  att slutföras under 2020. AII IT-drift
kommer  att läggas över till Alvesta kommun.

Uppgörelse har träffats  med Hyresgästföreningen  om hyrorna för 2020 och för 2021. Från den I januari
2020 höjs hyrorna med 2,3 % och från I januari 2021 med 1,9 %.

Alvesta Enerzi AB (energikoncernen)

Energibranschen är ilikhet  med många andra branscher under förändring.  Alternativa  sätt att spara  på

energi och andra energislag än el och fjärrvärme  med ökade krav på leveranssäkerhet, ställer stora
krav och är nyckelfrågor  för såväl bolaget som branschen i sin helhet.

I verksamheten  med elnät pågår ett långsiktigt  arbete att ersätta den del av luftledningar  som bolaget

har kvar på landsbygden med nergrävda kablar för att uppfylla myndighetskrav,  minska avbrottsrisken

och säkerställa ett modernt  ledningsnät, Moderniseringen  är också nödvändig för att säkra upp mot

allt mer väderberoende  produktion  )okalt och småskaligt samt minska avbrottstider  och säkerställa
erforderlig  kapacitet i nätet. Investeringsnivån  ligger därfi5r på historiskt  hög  nivå.
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Under  2020  kommer  frågan  om vad som skall ske med produktionsanläggningen  av fjärrvärme  i
Alvesta  att  behöva  utredas  och ett  beslut  behöver  tas om tidp!an,  lokalisering  och storlek.  Delar  av den
befintliga  anläggningen  börjar  nå slutet  för  den tekniska  livslängden.

Utbyggnaden  av fjärrvärme  under  de närmaste  åren kommer  endast  vara aktueil  vid förtätningar  inom
det  redan  utbyggda  fjärrvärmenätet.  Detta  då konkurrensen  av alternativa  uppvärmningsformer  är hård
och värmebehovet  bland nybyggföation är lågt vilket  gör att utbyggnad  av fjärrvärmenäten  till nya
områden  normalt  saknar  R5nsamhet

Alvesta  Renhållnings  AB

Under 2018 beslutade  regeringen  om nya regler  om  producentansvar  för förpackningar  och
returpapper,  att insamlingen  ska ske bostadsnära  (fastighetsnära)  och att det är producenterna  av
förpackningar  och tidningspapper  som ska bekosta  insamlingen.  Boiaget  väntar  nu på preciserande
beslut  hur  producentansvaret  ska utformas  och hur  ekonomin  kring  ansvaret  blir.

Ett stort  projekt  framöver  för  bolaget  är en önskan  att  flytta  befintlig  återvinningscentral  från  Aringsås
deponin  ti1l ett  mer  lättillgängligt  och större  område  i eller  strax  utanför  Alvesta  tätort.  Den nuvarande
återvinningscentralen  byggdes  i mitten  på 1990-tatet  och är anpassad  för  den tidens  återvinning,  på

senare år har utvecklingen på återvinning gått framåt och höBre  krav ställs på att sortera och återvinna
material.

Den befint1iga  återvinningscentralen  är nu för  liten,  svårtillgänglig  och omodern,  men  framför  allt

behöver trafiksäkerheten inne på området och på väBen dit säkras upp och ses över.

Alvesta  Utvecklings  AB

Bolaget  har lagt  fast  en verksamhetsplan  för  2020  som bland  annat  målsatt  att  bolaget  behöver  stärka
sin löpande  ekonomi  genom  någon  form  av strukturförändring.  Planen  tar  i övrigt  upp åtgärder  som
ansluter  till de uppdrag  som lämnats  i det  specifika  ägardirektivet  om till exempel  långsiktig  utveckling
av omlastnings-  och  kombiterminalerna,  bredbandsfrågor  och  specifika  uppdrag  från  ägaren
Kommunföretag.

Flerårsöversikt  koncern  (tkr)

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella  poster

Rörelsemarginal  (%)

Avkastning  på eget  kapital  (%)

Balansomslutning

Soliditet  (%)

Antal  anställda  (st)

Flerårsöversaikt  moderföretaget  (tkr)

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella  poster

Rörelsemarginal  (%)

Avkastning  på eget  kapital  (%)

Balansoms1utning

Soliditet  (%)

Antal  anställda  (st)

2019

311 506

8 658

10,51

2,68

1591  510

12,90

140

2019

o

-2 772

o

2,71

164  927

49,89

o

2018

303 284

33 163

10,93

13,1

1614  747

12 ,38

13 1

2018

o

-2 192

o

27,21

160  832

49,77

o

2017

310 180

35 769

11,53

16,1

1517  530

11 ,8

12 5

2017

o

-2 275

o

14,74

140  073

45,38

o

2016

311 196

27 965

8,99

15,7

1513  664

9,92

128

2016

o

100

o

0,17

1 21 735

44,51

o
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Eget kapital

KONCERNEN

1ngående  balans  2018-01-01

Aktieägartillskott

Årets  resultat

Utgående  balans  2018-12-31

Årets  resultat

Utgående  balans  2019-12-31

Aktie-

kapital

100

o

o

100

Övrigt

tillskjutet

kapital

o

o

o

o

Annat  eget

kapital  inkl  årets

resultat

178  947

-5 300

26 103

199  750

5 504

205 254

UB

179  047

-5 300

26 103

199  850

5 504

205 354

MODERBOLAGET

Ingående  balans  2018-01-01

Omföring  resultat  föregående  år

Återförtaktieägartillskott

Årets  resultat

Utgående  balans  2018-12-31

Omföring  resultat  föregående  år

Årets  resultat

Utgående  balans  2019-12-31

Aktie-  Balanserat

kapital  resultat

ioo

o

o

o

100

o

o

IOO

54 090

9 369

-5 300

o

58 159

21 783

o

79 942

Årets

resu1tat

9 369

-9 369

o

21 783

21 783

-21 783

2 232

2 232

UB

63 559

o

-5 300

21 783

80 042

o

2 232

82274

Förslag  till  vinstdisposition

Till årsstämmans  förfogande  står  följande  medel  (kr):

Balanserat  resultat

Årets  resultat

79 941 608

2 232 116

82 173  724

Styrelsen  föreslår  att  vinstmed!en  överförs  i ny räkning  med  82 173  724 kr

Beträffande  koncernens  och bolagets  resultat  och ställning  i övrigt  hänvisas  ti!l efterföljande  resultat-

och balansräkning  samt  noter.
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RESULT ATRÄKNING
(tkr)

Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Rörelsens  kostnader

Externa  kostnader

Övriga  rörelsekostnader

Personalkostnader

Avskrivning  av materiella

anläggningstillgångar

Not  Koncernen  Moderbolaget

2019-01-01  2018-01-01  2019-01-01  2018-01-01

2019-12-31  2018-12-31  2019-12-31  2018-12-31

1  311506  303284  0 0

2 23520  34241  0 0

335026  337525  0 0

3

4

5

-161  955

-2 250

-80 236

-57 844

-302 285

-149  955

-1 081

-75 424

-55 851

-282 311

o

-1 920

o

o

-1 920

o

-862

o

o

-862

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella

investeringar

Resultat  från  andelar  i

koncernföretag

Ränteintäkter

Räntekostnader

Resultat  efter  finansie1la  poster

Erhållna  koncernbidrag

Lämnade  koncernbidrag

Skatt  på årets  resultat

Uppskjuten  skatt

Årets  resultat

6 32 741  55 214  -1 920  -862

20 o

1667

-25 750

8 658

o

o

-3 648

494

-20

1729

-23 760

33 163

o

o

-7 234

174

o

46

-898

-2 772

13  484

-7 872

-608

o

o

49

-1 379

-2 192

30 841

-722

-6 144

o

5 504  26 103  2 232  21 783
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BALANSRÄKNING
(tkr)

TILLGÅNGAR

ANUGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella  anläggningstiIlgångar

Byggnader  och mark

Tekniska  anläggningar

Maskiner  och inventarier

Pågående  nyanläggningar

Finansiella  anläggningstiIIgångar

Andelar  i koncernföretag

Andra  långfristiga  fordringar

Summa  anläggningstiIIgångar

Not  Koncernen

2019-12-31  2018-12-31

7

8

9

10

1052  485

197  197

26 222

141  121

o

45 274

1462  299

1055  629

190  425

27 086

62 298

o

46 344

1381  782

Moderbolaget

2019-12-31  2018-12-31

o

o

o

o

141  255

o

141  255

o

o

o

o

139  255

o

139  255

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Kortfristiga  fordringar

Fordringar  hos koncernföretag

Fordringar  hos kommunen

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

Kassa och bank 18

Summa  omsättningstiIlgångar

2 388

o

IO OOO

36 015

15 406

65 402

129  211

2 455

o

10  000

37 109

16741

166  660

232 965

o

13  484

10  000

o

o

188

23 672

o

6 722

IO OOO

o

o

4 855

21 577

SUMMA  TILLGÅNGAR 1591  510 1614747 164  927 160  832

lO
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EGET KAPITAL  OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet  eget  kapita!

Aktiekapital

Fritt  eget  kapital

Annat  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

AVSÄTTNINGAR

Avsättning  pensioner

Uppskjuten  skatt

Övriga  avsättningar

Summa  avsättningar

SKULDER

Långfristiga  sku)der

Långfristiga  skulder  till kreditinstitut

Långfristiga  skulder  till kommunen

Övriga  långfristiga  skulder

Summa  långfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder

Leverantörssku1der

Skatteskuid

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Checkräkningskredit

Skuld till kommunen

Skuld  till  koncernen

Summa  kortfristiga  skulder

Summa  skulder

SUMMA  EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not  Koncernen

2019-12-31  2018-12-31

100

199  750

5 504

205 354

15

712

13  584

2 776

17  072

16

1234  000

o

2 728

1236  728

39 670

789

24 221

32 489

o

35 187

o

132  356

1369  084

1591  510

IOO

173  647

26 103

199  850

543

13 878

980

15  401

1237  000  0

o

20 953

1257  953

33 694

6 339

24 996

34 964

o

41 550

o

141  543

1399  496

1614  747

Moderbolaget

2019-12-31  2018-12-31

100

79 942

2 232

82 274

o

o

o

o

66 000

o

o

66 000

o

608

o

484

o

53

15 508

16  653

82 653

164  927

100

58 159

21 783

80 042

o

o

o

o

66 000

o

o

66 000

o

6 144

o

982

o

28

7 636

14  790

80 790

160  832

Il
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KASSAFLöDESANALYS

(tkr)

Den löpande  verksamheten

Resultat  efter  finansiella  poster

Justering  postersom  inte  ingårikassaflödet

Avskrivningar

Resultatandelar  intressebolag

Resultat  vid avyttring  av anläggningstillgångar

Erhållna  Koncernbidrag

Lämnat  Koncernbidrag

Lämnat  Aktieägartillskott

Förändringar  i avsättningar

Betald  skatt

Kassaflöde  från  den löpande  verksamheten

före  förändringar  av rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringar  i rörelsekapital:

Ökning  (-) minskning  (+)  varulager

Ökning  (-) minskning  (+)  av kortfristiga

fordringar

Ökning  (+)  minskning  (-} kortfristiga  skulder

Kassaf1öde från  den k5pande  verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Nettoinvesteringar

Förvärv  av materiel1a  anläggningstiligångar

Rjrvärv  av finansiella  tillgångar

Försäljning  av materiella  anläggningstilIgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Förändring  av långfristiga  skulder

Förändring  av långfristiga  fordringar

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Förändring  av likvida  mede1

Likvida  medel  vid årets  början

Likvida  medel  vid årets  slut

Koncern

2019-12-31  2018-12-31

8 658

57 844

2 165

o

o

o

-9 198

59 469

67

2 429

-3 637

58 328

o

-141  554

1070

2 123

-138  361

-21 225

o

-21 225

-101  258

166  660

65 402

33 163

55 851

o

-12 713

o

o

o

-3 758

72 543

750

-7 852

22 191

87 632

o

-105  169

o

45 401

-59 768

50 953

-3 143

47 810

75 674

90 988

166  660

Moderbolag

2019-12-31  2018-12-31

-2 772

o

o

o

13 484

-7 872

-2 000

o

-6 144

-5 304

o

-6 761

7 398

-4 667

o

o

o

o

o

o

o

o

-4 667

4 855

188

-2 192

o

o

o

o

o

o

o

-2 651

-4 843

o

1842

1483

-1 518

5 300

o

o

o

5 300

o

o

o

3 782

1073

4 855

12
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Års- och koncernredovisningen  har upprättats enligt årsredovisningslagen  och Bokförin@snämndens
allmänna  råd 2012:1  Årsredovisning  och koncernredovisning  (K3). De viktigaste  redovisnings-  och
värderingsprinciperna  sammanfattas  nedan.
I de fall moderföretaget  tillämpar  awikande  principer  anges  dessa under  Moderföretaget  nedan.

Koncernförhållanden

Bolaget  är ett  av Alvesta  kommun  (212000-0639)  helägt  aktiebolag  med säte i Alvesta.  I koncernen  ingår
helägda  dotterbolagen  AllboHus  Fastighets AB (556519-5236i  Koncernen  Alvesta  Energi AB (556525-
6228),  Alvesta  Renhållnings  AB (556119-3391)  samt  Alvesta  Utvecklings  AB (556421-5639).

Koncernredovisning

Koncernens  resultat-  och ba)ansräkning  omfattar,  förutom  moderbolaget,  även dotterbolagen  (100  %)
enligt  ovan. Koncernredovisningen  har upprättats  enligt  förvärvsmetoden.  Förvärvsmetoden  innebär
att eget kapital  i det förvärvade  företaget  elimineras.  I redovisningen  ingår  endast  eget kapita)  som
intjänats  efter  förvärvet.  Innehav  av intressebolag  har redovisats  enligt  kapitalandelsmetoden.

Koncerninterna  fordringar,  skulder,  intäkter,  kostnader,  vinster  och förluster  som uppkommit  genom
transaktioner  mellan  koncernföretag  elimineras  i sin helhet  vid upprättande  av koncernredovisningen.

Intäktsredovisning

Intäkterna  består  huvudsakligen  av hyresintäkter,  renhållningsintäkter,  e1- och fjärrvärmeintäkter  samt
intäkter  avseende  tillhandahållandet  av elnät.

Intäkterna  redovisas  i resultaträkninggn  fe5r den period  tillhandahållandet  avser.

Belopp  som erhål1s för  annans  räkning  ingår  inte i koncernens  intäkter.  I de fall varor  och tjänster  byts
mot  likartade  varor  och tjänster  redovisas  ingen  intäkt.

Intäkterna  redovisas  till verkligt  värde  av vad som erhållits  eller  kommer  att  erhållas.  Hänsyn  har  tagits
till rabatter.

Leasing

Operationella  leasingavtal  föreligger  då ekonomiska  risker  och förde1ar  som är förknippade  med
tillgången  inte har övergått  till koncernen.  Leasingavgifterna  redovisas  som en kostnad  linjärt  över
leasingperioden.

Ersättning  till  anstäl)da

Koncernens  ersättningar  till anställda  innefattar  löner,  sociala  avgifter,  semester,  bonus,  bilersättningar
och pensioner.  Redovisning  skeritakt  med  intjänandet.

Avgiftsbestämda  pensionsplaner

Koncernen  har  uföver  för  koncernen  oväsent)iga  712 tkr  endast  avgiftsbestämda  pensionsplaner.

Lånekostnad

Samtliga  lånekostnader  bokförs  i den period  som de hänförs  till  och redovisas  i posten  Räntekostnader
och liknande  resuftatposter.

13
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Alvesta  Kommunföretag  AB
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Skatt

Total  skatt  utgörs  av aktuell  skatt  och uppskjuten  skatt. Skatter  redovisas  i resultaträkningen,  utom  då
underliggande  transaktion  redovisas  direkt  mot  eget  kapital  varvid  tillhörande  skatteeffekt  redovisas  i
eget  kapital.

Avskrivningar

Avskrivningar  beräknas  på tillgångens  anskaffningsvärde  minskat  med ett restvärde  om detta  är
väsentligt. Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillBångarnas  eller komponenternas
förväntade  nyttjandeperiod.

Materiella  anIäggningstillgångar  har  delats  upp i komponenter  när komponenterna  har väsent1igt  olika
nyttjandeperioder.

Följande  nyttjandeperioder  tillämpas

Materiella  anläggningstiIlgångar

Byggnader  och Mark

Kontors  och lagerbyggnad

Markanläggning

VattenkraftanIäggning

VärmekraftanIäggning

Byggnader

Stomme  o grund

Innerväggar,  innertak,  inredning

Installationer

Fönster/entråpartier

Fasad/balkonger

Yttertak

Övrigt

Maskiner  och andra  tekniska  anläggningar

Vattenkraftanläggning

\/ärmekraftanläggning

Nätanläggningar

Inventarier,  verktyg  och installationer

Inventarier,  verktyg  och installationer

Byggnadsinventarier

Datautrustning

30-75  år

20-25 år

50 år

50 år

20-25  år

80 år

50 år

15-40  år

50 år

30-80  år

25-50  år

15 år

25 år

5-40  år

5-30  år

3-10  år

5-10  år

3 år

Nedskrivning

Nedskrivning  sker  vid  bestående  värdenedgång.  Vid  nedskrivningsbehov  beräknas  tillgångens
återvinningsvärde  som det högsta  av nyttjandevärdet  och nettoförsä1jningsvärdet.  Återvinningsvärdet
fastställs  om  möjligt  för  enskilda  taillgångar,  annars  fastställs  återvinningsvärdet  för  den
kassagenererande  enhet  tillgången  tillhör.  Nedskrivningen  belastar  resultaträkningen.
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Alvesta  Kommunföretag  AB
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Koncernbidrag

Lämnade  och erhållna  koncernbidrag  redovisas  som bokslutsdispositioner

Materiella  anläggningstillgångar

Materiella  an1äggningstiI1gångar  värderas  till anskaffningsvärde  med avdrag  för  ackumulerade  av- och
nedskrivningar.  I anskaffningsvärdet  ingårinköpspriset  och utgifter  som är direkt  hänförbara  till  inköpet
och syftar  att bringa  tillgången  på plats. Anskaffningsvärdet  reduceras  med offentliga  bidrag  som
erhållits  för  förvärv  av anläggningstiIlgångar.

Reparationer  och underhåll  kostnadsförs  löpande

Varulager

Varu!agret  har värderats  enligt lägsta värdets  princip,  dvs.  det lägsta  av anskaffnings-  och
nettoförsäIjningsvärdet  på balansdagen.  Anskaffningsvärdet  utgörs  av inköpspris  och utgifter  direkt
hänförli@a till inköpet. NettoförsäljninBsvärdet  utgörs  av det uppskattade  försäljningspriset  i den
löpande  verksamheten  med avdrag  för uppskattade  kostnader  för färdigstäl1ande  och för att
åstadkomma  en försäljning.

Fordringar,  sku1der  och avsättningar

Kortfristiga  fordringar  till  det  lägsta av dess anskaffningsvärde  och det  belopp  varmed  de beräknas  bli
reglerade  dvs.  med avdrag för osäkra fordringar.  Långfristiga  sku)der värderas  ti!)  upp)upet
anskaffningsvärde.  Övriga skulder  och avsättningar  värderas  till de belopp  varmed  de beräknas  bli
reglerade.  Övriga  tillgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  om inget  annat  anges  ovan.

Bokslutsdispositioner

I företagen  inom koncernen  redovisas  de obeskattade  reserverna  som en särskild post i balans-
räkningarna.  I resultaträkningarna  redovisas  avsättning  till obeskattade  reserver  under  rubriken
boksIutsdispositioner.  Obeskattade  reserver  redovisade  i de enskilda  koncernföretagen  uppdelas  i
koncernens  balansräkning  i en kapitaldel  och en skattedel.  Kapitaldelen  har  förts  til1 bundna  reserver.
Skattede1en  redovisas  som avsättning  under  rubriken  uppskjuten  skatt.

Koncernmellanhavande

Varken  försäljningar  el!er  inköp  från moderbolaget  till  dotterbolagen  har  skett  under  året.
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Noter  till Resultat  och Balansräkning
Tkr

Not  1.  Nettoomsättning

Hyresintäkter

Energiintäkter

Renhållningsintåkter

Summa

Not  2. Övriga  rorelseintäkter

Aktiverat  arbete  för  egen  räkning

Sålda städtjänster

Forvaltningsarvode

Ovriga  förvaItningsintäkter

Vinst  vid avyttring  av anIäggningstilIgångar

Övriga  rörelseintäkter

Summa

Not  3. Övriga  externa  kostnader

Revisionsarvode

Not  4.

revision

konsultation

Öwiga  kostnader

Summa

Personalkostnader

Medelantal  anställda

VaraV rnän

varav  kvinnor

Summa

Löner,  andra  ersättningar

Styrelseledamöter  och VD

Övriga  anställda

Summa

Sociala  kostnader

Styrelseledamöter  och  VD

Ovriga  anställda

Summa

Pensioner

Styreise1edarm5ter  och VD

Övriga  anställda

Sumrna

Könsfördelning  företagsledning

Män

Kvinnor

Summa

Koncernen

2019-12-31

214 119

71 294

26 093

311  506

893

13  898

1292

3 647

33

3 757

23 520

241

70

1939

2 250

77

64

141

2 821

51 342

54 163

869

16  833

17  702

450

4 072

4 522

20

5

25

Koncernen

2018-12-31

207 731

70 039

25 514

303 284

o

13 144

1235

2 192

12  848

4 822

34 241

234

15

832

1081

73

58

131

2 461

47 973

50 434

832

16  863

17  695

343

3 580

3 923

21

4

25

Moderbolaget

2019-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

15

10

1895

1920

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

1

5

Moderbolaget

2018-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

15

15

832

862

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

1

5

16
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Alvesta  Kommunföretag  AB
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Not  5 Avskrivning  av materiella

anIäggningstillgångar

Avskrivning  byggnader

Avskrivning  tekniska  anläggningar

Avskrivning  maskiner  och inventarier

Av- och nedskrivning  markanläggning

Summa

Not  6 Rörelseresultat

Fastighetsförvaltning

Renhållning

Energi

Övrigt

Summa

Not  7 Byggnader  och mark

Ingående  anskaffningsvärde

Justering nyanskaffn 2018 erh invest stöd
Inköp/förvärv

Omklassificeringar

Försäljningar/Utrangering

Utgående ack anskaffningsvärden
Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Återförd avskrivningförsäIjning/utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

Utgående  planen!igt  restvarde

Not  8 Tekniska  anläggningar

Ingående  anskaffningsvärde

Inköp/förvårv

Försäljningar/Utrangering

Utg5ende ack anskaffningsvärden
Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Årets  avskrivningar  uppskrivet  belopp

Försäljningar/Utrangering

Utgående  ack  avskrivningar

Utgående  planenligt  restvärde

Not  9. Maskiner  och inventarier

Ingående  anskaffningsvärde

Inköp/förvärv

Försäljning/Utrangering

utgående ack anskaffningsvärden
Ingående  avskrivningar

Åretsavskrivningar

R5rsä5ning/Utrangering
Återförd avskrivningförsäljning/utrangering

Utgående  ack  avskrivnjngar

Utgående  planenligt  restvärde

Koncernen

2019-12-31

37 993

12  170

7 523

158

57 844

19  470

549

14  642

-1 920

32 741

1515  956

1800

18  568

19  628

-8 623

1547  329

-460  327

-38 151

3 634

-494  844

1052  485

400  497

18  928

-917

418  508

-210  072

-11838

-218

817

-221 311

197  197

85 613

6 688

-11875

80  426

-58 527

-7 524

151

1l  696

-54 204

26 222

Koncernen

2018-12-31

37 016

12 204

6 473

158

55 851

34 451

35 0

21 274

-861

55 214

1518  504

o

24 314

18  849

-45 711

1515  956

-438  026

-37 255

14  954

-460  327

1055  629

391  035

9 814

-352

400  497

-198  407

-11  765

- 218

318

-210  072

190  425

85 955

9 765

-10  107

85 613

-61 890

-6 323

557

9 129

-58 527

27 086

Moderbolaget

2019-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

-1 920

-1 920

o

o

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

0

o

o

o

o

o

o

Moderbolaget

2018-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

-862

-862

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0

o
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Not  10  Pågående  nyanläggningar

Ingående  anskaffningsvärde

Under  året  nedlagda  kostnader

Försäljningar/utrangeringar

Omk!assificeringar

Utgående  anskaffningsvärde

Not  1l  Andelari  koncernföretag

Ingående  och utgående  anskaffningsvärde

Dotterföretag:  Alvesta  Renhållning  AB

Organisationsnummer:556119-3391

Säte:  Alvesta

Kapitalandel:  100%

Eget kapita1:8  908  tkr

Årets  resu1tat:-1,5  tkr

Antal  andelar:  5000  st aktier

Bokfört  värde:2  000  tkr

Dotterföretag:  Allbohus  Fastighets  AB

0rganisationsnummer:556519-5236

Säte: Alvesta

Kapita1andel:  100%

Eget kapita1:132  138  tkr

Årets  resu1tat:6  461  tkr

Antal  andelar:  50 st aktier

Bokfört  värde:  91 636  tkr

Dotterföretag:  Alvesta  Utvecklings  AB

0rganisationsnummer:556421-5639

Säte: Alvesta

Kapitalandel:  100%

Eget kapita1:8  875  tkr

Årets  resultat:  -2 564  tkr

Antal  andelar:  IOOO st aktier

Bokfört  värde:3  500  tkr

Dotterföretag:  Alvesta  Energi  AB

Organisationsnummer:  556525-6228

Säte: Alvesta

Kapitalandel:  100%

Eget kapital:  108  161  tkr

Årets  resultat:  1 186  tkr

Anta!  ande1ar:6  st aktier

Bokfört  värde:  18  000  tkr

Not 12  Andra  Långfristiga  fordringar

Långfristig  värdepappersinnehav

Övertagen  investeringsmoms

Övriga  långfristiga  fordringar

Summa

Koncernen

2019-12-31

62 298

99 344

o

-20 521

141  121

o

22 338

199

22 737

45274

Koncernen

2018-12-31

20 683

61 096

62

-19 543

62 298

o

22 338

1269

22 737

46 344

Moderbolaget

2019-12-31

o

o

o

o

o

141  255

o

o

o

o

Moderbolaget

2018-12-31

o

o

o

o

o

139  255

o

o

o

o

18
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Not  13  Övriga  fordringar

Kundfordran

Skattefordran

Övrig  fordran

Fordran  Alvesta  kommun

Summa

Not  14  Förutbetalda  kostnader  och  upp1upna  intäkter

Upplupna  intäkter  containertömning

Upplupna  intäkter

Övrigt

Sumrna

Not  15  Avsättningar

Ingående  avsättningar

Årets  avsättningar

Not  16  Långfristiga  skulder

Skulder  som  förfallerinom  1 år efter

balansdagen

Skutd  till  kreditinstaitut

Skulder  som  föfaller  senare  äri I  år

men  senast  5 år

Skuld  till  kreditinstitut

Skulder  som  förfaller  senare  än 5 år

efter  balansdagen

Skuld  till  kreditinstitut

Totalt  till  kreditinstitut

Totalt

Not  17  Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Upplupen  kostnad  elhandel

Upplupna  semesterlöner  och  sociala  avgifter

Förskott  från  kunder

Övrigt

Upplupna  räntekostnader

Not  18  Bank/Checkräkningskredit  skuld  till  kommunen

Inlåning  på koncernkonto

Skuld  till  kommunen

Koncernen

2019-12-31

1 l  900

2 842

21 273

10  000

46 015

177

13 731

14 98

15  406

i5  401

1671

17  072

347 000

347  000

874000

874000

15  728

15  728

1236  728

1236  728

4 277

4 465

9 491

1 l  268

2 988

3 2 489

65 402

35 187

35 187

Redovisning  av kassa/bank  samt  checkräkningskredit

avser  så kal!at  koncernkonto  inom  Alvesta  Komrnun

Koncernen

2018-12-31

22 1ll

4 313

10  685

10  000

47 109

27

14  850

1864

16741

15  431

-30

15  401

294  000

294  000

943  000

943  000

20 953

20 953

1257  953

1257  953

7 205

4 107

12  849

7 733

3 070

34 964

166  660

41 550

41 550

Moderbolaget

2019-12-31

o

o

o

10  000

10  000

o

o

o

o

o

o

o

35 000

35 000

31 000

66 000

o

o

66 000

66 000

188

o

o

Moderbolaget

2018-12-31

o

o

o

10  000

10  000

o

o

o

o

o

o

o

31 000

31000

35 000

66 000

o

o

66 000

66 000

o

o

o

70

940

IO10

4 855

o

o
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Koncernen

2019-12-31

Limit  checkräkningskredit

Allbohus  beviljad  kredit  uppgår  till 30 000  tkr

UtnytJad  kredit: O tkr
AUAB  beviljad  kredit  uppgår  till  3 000  tkr

Utnytt3ad  kredit: O tkr
ARAB beviljad  kredit  uppgår  till  250  tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

Alvesta  Energi  beviljad  kredit  uppgår  till IO OOO tkr

Utnyttjad  kredit:  0 tkr

Alvesta Elnät beviJad kredit uppgår ti115 000 tkr
Utnyttjad  kredit:  0 tkr

A)vesta  Kornmun  Foretag  beviljad  kredit  uppgår  ti116 000  tkr

Utnyttjad  kredit:  O tkr

Koncernen

2018-12-31

Moderbolaget

2019-12-31

Moderbolaget

2018-12-31

Not  19  Stä1lda säkerheter  och eventua)förpli)ctelser

Ställda  säkerheter

Eventualförp!iktelser  FASTIGO

Borgen

Not  20  Resultat  från  ande1ar  i koncernföretag

Resultat  vid  avyttring

o

682

o

682

o

651

o

651

o

o

o

o

o

o

o

o

Not  21  Skatt  på årets  resultat

Koncern

Aktuell  skatt

Uppskjuten  skatt

Moderföretag

Aktuell  skatt

Uppskjuten  skatt

Avstämnaing  effektiv  skatt

Koncern

Resultat  före  skatt

Skatt  enl!gf  gällande  skaffesa'Cs  21,4%  (22%)

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla  kostnader

Ej skattepliktiga  intäkter

Underskottsavdrag

Övrigt

Redovisad  effektiv  skatt

Effektiv  skattesats

-3 648

494

8 658

-1 853

-242

357

350

- 2 260

- 3 648

42,1%

Not  22  Förslag  till  vinstdisposition

Till årsstämmans  förfogande  står  följande  medel  (kr):

Balanseratresultat  79941608

ÅretsResultat 2232116

82 173  724

-7  234

174

33 163

-7 295

o

61

o

o

-7  234

21,8%

-608

2 840

-608

2 232

21,4o/o

-6 144

27 927

-6 144

21 783

22 o/o
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Alvesta  2020-03-31

Styrelsen

,;

PerRibacke  redrik-Jonsson  CamillaHolmqvist

Verkställande  direktör

revisionsberätte)se  har  angivits  2020-*q  #  ö

Auktoriserad  revisor
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Rapport  om  andca  kcav  en]Nqt  lagar  och  andra
fiSrfattninqar

UttalaMen

Utöver  miri  revision  av årsredovisningen  och koncern-
redovisningen  har jaq även utfört  en revision  av styrelsens  och
verkställande  direktörens  förvaltning  för  Alvesta  Kommunföretag
AB för  räkenskapsåret  2019-01-01  - 2019a12-31  samt av
förslaget  till dispositioner  beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust.

Jaq  tillstyrker  att bolaqsstämman  disponerar  vinsten enligt
förslaqet  i förvaltningsberätteIsen  och beviljar  styrelsens  leda-
mÖter och verksUllande  direktören  ansvarsfrihet  för räkenskaps-
året.

Grur»d f8r  uttalanden

Jag har utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Mitt
ansvar  enligt  denna beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.
Jag är oberoende  i förhållande  till moderbolaget  och koncernen
eriligt  qod revisorssed  i Sveriqe och har i övrigt  fullgjort  mitt
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser  att de revisionsbevis  jag har inhämtat  är tillräckliga  och
ändamålsen)iga  som grund  för mina utta)anden.

StyreM*ris  och verkstäfiande  direktörens  ansyar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för förslaget  till dispositioner
beträffande  botagets  vinst eller förlust.  Vid fÖrslag till utdelning
innefattar  detta bland annat  en bedömning  av om utdelningen  är
försvarlig  med hänsyn till de krav som bolagets  och koncernens
verksamhetsart,  omfattning  och risker ställer på storleken  av
moderbolagets  och koncernens  egna kapital,  konsoliderin;)sbehov,
likviditet  och stäl)ning  i Övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  bolagets  organisation  och förvaltningen  av
bo1agets angelägenheter.  Detta innefattar  bland annat  att fort-
löpande bedöma bolagets  och koncernens  ekonomiska  situation
och  att tillse att bolagets  organisation  är utformad  så att
bokföringeri,  medelsförvaltningen  och bolagets  ekonomiska
angelägenheter  i Övrigt kontrolleras  på ett betryggande  sätt.
Verkståtlande  direktören  ska sköta den löpande fÖrvaltningen
enligt  styrelsens  riktlinjer  och anvisningar  och bland annat  vidta  de
åtgärder  som är nödvändiga  för att bolagets  bokfÖring  ska full-
göras  iöverensstämmelse  med lag och för att  medelsförvaltningen
ska skÖtas på ett betryggande  sätt.

Revisorm  ansvar

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed  mitt
uttalande  om ansvarsfrihet,  är att inhämta  revisionsbevis  för att
med en rimliq  qrad  av säkerhet  kunna bedöma  om n%on  styrelse-
ledamoteIlerverkstäIIande  direktören  in%otväsentIigtavseende:

företagit  någon åtgärd  eller giort  sig skyldig till någon för-
sumrnetse  som  kan föranleda  ersättningsskyIdighet  mot
bolaget,  eller

på n%ot annat sätt handlat i strid med aktiebo1ags1a4en,
årsredovisningslagen  eller  bolagsordningen.

Mitt mål beträffande  revisionen  av förslaget  til1 dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  mitt  uttalande  om detta,  är
att  med rimlig  grad av säkerhet  bedÖma om förslaqet  är förenligt
med aktiebolagslagen.

Rimiig  säkerhet  är en hög grad av säkerhet,  men ingen garanti  för
att en revision  som utff5rs enligt  god revisionssed  i Sverige atltid
kommer att upptäcka åtgärder  eller försummelser  som kan
föranleda  ersättningsskyIdighet  mot  bolaget,  eller  att  ett förslag  till
dispositioner  av bolagets  vinst  el1er förlust  inte är förenliqt  med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision entigt god revisionssed  i Sverige
använder  jag professionellt  omdöme och har en professionellt
skeptisk  instäl!nint;)  under  hela  revisionen.  Granskningen  av
förvaltningen  och förslaget  till dispositioner  av bolagets  vinst  eller
förlust  grundar  sig främst  på revisionen  av räkenskaperna.  Vilka
tillkommande  granskningsåtgärder  som utförs baseras på rnin
professionella  bedömning  med utgångspunkt  i risk och väsent-
lighet. Det innebär att jag fokuserar  gransknin:)en  på sådana
åtgärder,  områden  och förhållanden  som är väsentliga  för verk-
samheten och där aysteg och överträdelser  skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation.  Jag går igenom och prövar
fattade bes!ut, beslutsunderlag,  vidtagna åtqärder  och andra
förhållanden  som är reievanta  för mitt  uttalande  om ansvarsfrihet.
Som underlag  för  mitt uttalande  om styrelsens  förslaq  till
dispositioner  beträffande  bolagets vinst eller föriust  har jag
granskat  orn fÖrslaget  är förenligt  med aktiebolagslagen.

Växjö den 3 april 2020

Thomas Olofsson
Auktoriserad  revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman  i Alvesta  Kommunföretag  AB, org.nr  556696-1602

Rapport  orn årsredovisnJrigera  oeh
koncernredovisninqen

Uttalanden

Jag har utfört  en revision  av årsredovisningen  och koncernredovis-
ningen  för  Alvesta  Kommuriföretag  AB för räkenskapsåret  2019-
O1-01-  2019-12-31.

Enligt  min  uppfattning  har  årsredovisnfögen  och koncern-
redovisningen  upprättats  i enlighet  med årsredovisningslaqen  och
ger en i alla väsentliqa  avseenden  råttvisande  bild av moder-
bolagets  och koncernens  finansiella  ställning  per den 31 december
2019  och av dessas finansiel1a resultat  och kassaflöden  fÖr året
enligt  årsredovisningsIagen.  FörvaltningsberätteIsen  är förenlig
med årsredovisningens  och koncernredovisningens  övriga  delar.

Jag  tillstyrker  därför  att bolagsstämman  fastställer  resultat-
räkningen  och ba!ansräkningen  för  moderbolaget  och koncernen.

Grund  för  uttalanden

Jag  har  utfÖrt revisionen  enligt International  Standards  on
Auditing  (ISA) och god revisionssed  i Sverige.  Mitt ansvar enligt
dessa standarder  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.
Jag är oberoende  i förhå)lande  till moderbo1aget  och koncernen
enliqt  qod revisorssed  i Sverige  och har i övrigt  fullgjort  mitt
yrkesetiska  ansvar  en)iqt  dessa krav.

Jag anser  att  de revisionsbevis  jag har inhämtat  är tillräck)iga  och
ändamålsenlR)a  som qrund  för  mina uttalanden.

Styreisens  «h  verkstäfilande  direktörms  ar»svar
Det är styrelsen  och verkställande  direktären  som har ansvaret för
att årsredovisningen  och koncernredovisningen  upprättas  och att
de qer en rättvisande  bild enligt  årsredovisningsiagen.  Styre)sen
och verkställande  direktören  ansvarar  även för  den interna  kontroll
som de bedömer  är nÖdvändig för att upprätta  en årsredovisning
och koncernredovisning  som inte innehåller  några väsentliga
felaktigheter,  vare  sig dessa beror  på oegentligheter  eller  misstag.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  och koncernredovisningen
ansvarar  styrelsen  och verkstållande  direktören  för bedÖmningen
av bolagets  och koncernens  förrriåga  att fortsätta  verksamheten.
De upplyser,  närså  är ti1lämptigt,  om förhållanden  sorn kan påverka
förmågan  att fortsätta  verksamheten  och att  använda  antagandet
om fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock inte
om styrelsen  och verkstäl)ande  direktören  avser att )ikvidera
bolaget,  upphöra  med verksamheten  eller  inte  har n%ot realistiskt
alternativ  till att qöra  n%ot  av detta.

Revisorns  ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig  grad av säkerhet  om att årsredo-
visningen  och koncernredovisningen  som helhet inte innehålJer
några väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror  på oegent-
ligheter  eller misstag,  och att lämna en revisionsberättelse  som
innehåller  mina uttalanden,  Rimliq säkerhet  är en hög grad av
säkerhet,  men är ingen  garanti  för  att en revision  som utförs  enlk)t
ISA och god revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att upptäcka  en
väsentlig  felaktighet  om en sådan finns.  Felaktigheter  kan uppstå
på grund  av oegent1igheter  eller  misstag  och anses vara  väsentliga
om de enskilt  eller tillsammans  rimliqen  kan förväntas  påverka  de
ekonomiska  beslut som användare  fattar  med grund i årsredo-
visningen  och koricernredovisningen.

Som del av en revision  enligt ISA använder  jag professionellt
omdöme och har en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela
revisionen.  Dessutom:

identifierar  och bedömer  jag riskerna  för  väsentliga  felaktig-
heter i årsredovisningen  och koncernredovisningen,  vare sig
dessa beror  på oegentligheter  eller misstag, utformar  och
utför  granskningsåtgärder  b)and annat  utifrån  dessa risker  och
inhämtar  revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamålsenliga
för att utgÖra en grund  för mina uttalanden.  Risken för  att  inte
upptäcka  en väsentlig  felaktighet  till följd  av oegentligheter  :år
hö;)re än för en väsentlig  felaktighet  som beror  pa misstag,
eftersom  oegentligheter  kaninnefatta  agerandeimaskopi,  för-
falskning,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  information  eller
åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  jag mig en förståelse  av den del av bolagets  interna
kontroil  som har betydelse  för min reviston  för att utforma
granskningsåtgärder  som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna,  men inte  för att uttala  mig om effektiviteten  i
den interna  kontrolien.

utvärderar  jag lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och rimligheten  i styrelsens  och  verkställande
direktörens  uppskattningar  i redovisningen  och tiNhörande
upplysnin:)ar.

drar  jag en slutsats  om lämpiigheten  i att styre!sen  och verk-
ställande  direktören  använder  antagandet  om fortsatt  drift  vid
upprättandet  av årsredovisninqen  och koncernredovisningen.
Jag drar också en slutsats,  med grund i de inhämtade
revisionsbevisen,  om det  finns  någon  väsentlig  osäker-
hetsfaktor  som avser  sådana händelser  eller  förhållanden  som
kan leda ti)l betydande  tvivel om tiolagets  och koncernens
förmåga  att fortsätta  verksamheten.  Om jaq drar slutsatsen
att det finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste jag i
revisionsberättelsen  fästa  uppmärksamheten  på upp-
lysningarna  i årsredovisningen  och koncernredovisningen  om
den  väsentliqa  osäkerhetsfaktorn  e1ler, om  sådana
upplysningar  är otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om års-
redovisningen  och  koncernredovisningen.  Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis  som inhämtas  fram  till datumet
för  revisionsberåtteIsen.  Dock kan framtida  håndelser  eller  för-
hållanden  göra att ett bolag och en koncern  inte långre kan
fortsätta  verksamheten.

utvärderar  jag den överqripande  presentationen,  strukturen
och innehållet  i årsredovisningen  och koncernredovisningen,
däribtand  upplysningarna,  och om  årsredovisningen  och
koncernredovisningen  återger  de underiiggande  trans-
aktionerna  och händeiserna  på ett  sätt  som ger  en rättvisande
bild.

inhämtar  jag tiHräckliga  och ändamålseniiga  revisionsbevis
avseende den finansiella  informationen  för enheterna  eller
affärsaktiviteterna  inom koncernen  för att  göra ett  uttalande
avseende koncernredovisningen.  Jag ansvarar  fÖr styrning,
övervakning  och utförande  av koncernrevisionen.  Jag är
ensam ansvarig  för  mina uttaianden.

Ja=g  måste informera  styrelsen  om bland annat revisionens
planerade  omfattning  och inriktning  samt tidpunkten  för  den. Jag
måste  också informera  om betydelseful)a  iakttagelser  under
revisionen,  däribland  de eventuella  betydande  brister  i den interna
kontrollen  som jag identifierat.
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Revissionsrapport  2019
2020-04-01  00:08

Till Bolagsstämman  för Alvesta Kommun  AB

Organisationsnummer  556696-1602

Granskningsrapport  för  år 2019

Jag, av kommunfullmåktige  i Alvesta  Kommun  utsedd  lekmannarevisor,

har  granskat  Alvesta  Kommunföretag  AB:s  verksamhet  under

räkenskapsåret  2019-01-01  - 2019-12-31.

Styrelsen och VD ansvarar  för att verksamheten  bedrivs  enligt  gällande

bolagsordning,  ågardirektiv  och beslut  samt  de lagar  och

föreskrifter  som gäller  för  verksamheten.

Lekmannarevisorn  ansvarar  för  att granska  verksarnheten  och intern

kontroll  samt  att pröva  om verksamheten  bedrivs  enligt

Kommunfullmäktiges  uppdrag  och mål samt  de lagar  och  föreskrifter  som

gäler  för verksamheten.

Granskningen  har utFörts enligt  aktiebolagslagen,  kommunallagen  och

god revisionssed  i kommunal  verksamhet.  Granskningen  har

genomförts  med  den  inriktning  och  omfattning  som behövs  för  att  ge en

rimlig  grund  för bedömning  och prövning

Jag bedömer  sammantaget  att bolagets  verksamhet  har  skötts  på ett

åndamålsenligt  och  från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsstållande  sått

samt  att bolagets  interna  kontroll  har varit  tillråcklig.

Alvesta  2020-03-31

Johnny  Lundberg

,Zl, "Å
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Författningssamling 

Reglemente för kommunrevisionen 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsstaben 
Gäller från: 1 januari 2020 
Antagen: KF § 183/2019  

Reglemente för kommunrevisionen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) för nämnder och dess verksamhet 
gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

1 kap.  Revisionens uppdrag och formella reglering 
Roll och uppdrag 
1 § 
Revisorerna och de sakkunniga biträden som revisionen anlitar är kommunfullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet 
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende 
åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig 
kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling. 
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 
fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften 
att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer 
som fullmäktige utser i företagen.   
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen 
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de 
tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar 
i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i 
företagen – med granskningsrapporter och revisionsberättelser.  

Revisionens formella reglering 
2 § 
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 
lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen. 
Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, 
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision 
utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns 
förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed 
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som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 
(Sveriges Kommuner och Landsting). 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande med mera i kommunallagen och kommunrevisionens 
reglemente. 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, 
dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har också att följa 
kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som 
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ 
revisorerna granskar.  

2 kap.  Revisorernas antal och organisation 
Antal revisorer 
3 § 
Kommunen har sex revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod.  
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  

Organisation 
4 § 
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 

Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag 
5 § 
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till 
kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som 
fastställs för varje enskilt företag. 

Sammankallande/ordförande 
6 § 
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice 
ordförande. Uppdraget är att vara ordförande och leda gemensamma sammankomster och 
sammanträden.  
Ordförande hämtas ur oppositionens partier i fullmäktige. 
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Uppdragstid  
7 § 
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna 
under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 
avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper 
revisorer.  
 

3 kap.  Revisorernas sakkunniga biträden 
Sakkunniga biträden 
8 § 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga biträden till sin granskning i 
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  
Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 

Sakkunnigas rätt till upplysningar   
9 § 

Bestämmelserna i kommunallagen (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt 
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 

4 kap.  Revisorernas ekonomi och förvaltning 
Beredning av revisorernas budget 
10 § 
Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast. 

Lekmannarevisorernas budget 
11 § 
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen och 
revisorerna i stiftelserna. 

Revisorernas förvaltningsbeslut 
12 § 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd.  
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5 kap.  Revisorernas sammankomster och sammanträden 
Revisorernas sammankomster och sammanträden 
13 § 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för 
mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. 
Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är 
möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid 
och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor. 

Mötesanteckningar 
14 § 
Mötesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

Protokoll  
15 § 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den. 

Skrivelse från revisorerna 

16 § 
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser. 

6 kap. Revisorerna och fullmäktige 
Revisorerna och fullmäktiges presidium 
17 § 
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger om 
året. Överläggningarna är inriktade på revisorernas arbete och bedömningar. 

Revisorerna och fullmäktige 
18 § 
Revisorerna har en stående punkt på fullmäktiges sammanträden vid vilken revisorerna kan 
informera om revisionens arbete och resultat. 
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I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige. 
 

Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 
19 § 
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin 
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när 
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt. 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har 
åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav 
rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden 
tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. 

7. kap  Revisorernas rapportering 
Löpande rapportering i fullmäktige 
20 §   
Revisionens granskningar tillställs ledamöterna i fullmäktige löpande under året. 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.  

Uttalande om delårsrapport 
21 § 
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till 
fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten. 

Revisionsberättelse  
22 § 
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige efter det att styrelsen överlämnat 
årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna. Lekmannarevisorernas 
granskningsrapporter biläggs revisionsberättelsen. 

8 kap.  Revisorerna är personuppgiftsansvariga 
Personuppgiftsansvar 
23 §  
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. 
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9 kap  Revisorernas arkiv 
Revisorernas arkiv 
24 § 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 
fullmäktige fastställt arkivreglemente. 
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