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§ 13 Dnr 2023-00093 000 

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 13 ledamöter och 5 ej tjänstgörande 
ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida. 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan adjungera in 
kommunfullmäktiges ordförande på kommunstyrelsens sammanträden. 
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§ 14 Dnr 2023-00094 000 

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Sebastian Olsson (S) som justerare av protokollet 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Sebastian Olsson (S) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justering sker digitalt genom Ciceron 
assistent. 
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§ 15 Dnr 2023-00095 000 

 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3).  
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§ 16 Dnr 2023-00010 000 

 

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.    

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen. Ordföranden informerar kommunstyrelsen om: 

• extrainsatt regionalt råd- kommer att komma ett nytt samverkansavtal om 
krissamverkan 

• möte med Trafikverket och diskuterat projekt som berör Alvesta kommun 
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§ 17 Dnr 2023-00014 006 

 

Information från kommunchef/VD för Alvesta Kommunföretag 
AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.         

Sammanfattning 
Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen. Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om att: 

• ekonomichefen ska presentera preliminärt resultat för årsredovisningen 

• haft en del vattenläckor i kommunen 

• planeringsprocess för budgetdagar i mars- digital inbjudan har kommit 

• Civil beredskap och försvar- kommer att komma en del ärenden kopplat till 
detta under året 
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§ 18 Dnr 2023-00009 000 

 

Information från ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen.  Ordföranden informerar kommunstyrelsen om att de har möte i 
eftermiddag. 
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§ 19 Dnr 2023-00059 000 

 

Beslut om ombyggnation och renovering av särskilda boendet 
Furuliden  

Beslut 
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ge startbesked för ombyggnation och renovering av hus C på särskilda boendet 
Furuliden i Moheda enligt tilldelat anbud. 

2. Godkänna investeringsutgiften på totalt ca 50,3 miljoner kronor för 
ombyggnation och renovering.   

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat ett inriktningsbeslut om process inför 
ombyggnation och renovering av särskilda boendet Furuliden (KS § 73, 2022-06-07). 
Renoveringen kommer att utföras etappvis för att viss verksamhet ska kunna vara i 
gång även under den period som renoveringen pågår. Första etappen avser hus C, 
höghusdelen, som behöver prioriteras på grund av behovet av förbättrat 
brandskydd med sprinklers och två oberoende utrymningsvägar. Renoveringen 
omfattar, utöver brandskyddet, bland annat: 

• Underhåll av lägenheter, korridorer och allrum 

• Renovering av tillagningskök och restaurangdel 

• Omdisponering av plan 2 till personalutrymmen 

• Ny reservkraftanläggning 

• Installation av ny personhiss 

• Nytt verksamhetsanpassat miljöhus 

Sedan inriktningsbeslutet fattades i juni 2022 har arbetet med kommunens 
beredskap intensifierats. Frågan kring elförsörjning har blivit allt viktigare och det 
finns ett behov av att säkra energiförsörjningen för omsorgsförvaltningens 
verksamhet i den norra kommundelen. En ny reservkraftanläggning är därför av stor 
vikt för verksamheten. 

Kommunstyrelsen gav, i samband med inriktningsbeslutet, Allbohus i uppdrag att 
genomföra upphandling för renovering och ombyggnation enligt etapp 1 som 
omfattar Furulidens C-hus. Upphandling är genomförd och anbudet inklusive 
byggherrekostnader och exklusive moms är totalt ca 42,9 miljoner kronor. 

Omsorgsnämnden har fattat beslut om att godkänna den beräknade ökade 
hyreskostnaden för Furuliden på 2,6 miljoner kronor årligen för de första fem åren 
och därefter 2,4 miljoner kronor årligen. Den ökade hyreskostnaden finansieras 
inom omsorgsnämndens budgetram (ON § 78, 2022-12-15).    
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Yrkanden 
Mats Johnsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
se kallelsen för bilagda handlingar 

Beslutet skickas till 
Allbohus 

Omsorgsnämnden  

Ekonomichef 
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§ 20 Dnr 2022-00522  

 

Beslut om investering avseende lastbil och släp till Allbo 
Lärcenter 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att tillföra medel från strategiska investeringar till 
nämnden för arbete och lärande på två miljoner kronor för inköp av lastbil och släp 
för budgetåret 2023.    

Sammanfattning 
Nämnden för arbete och lärande har vid sitt sammanträde den 20 december 2022 
behandlat ärendet om investering avseende lastbil och släp till Allbo Lärcenter. För 
att Allbo Lärcenter ska kunna erbjuda en yrkesförarutbildning för godstrafik med 
hög kvalitet krävs nyinvesteringar med jämna intervall. Nuvarande lastbil är inköpt 
2008 år och har därmed inte den senaste tekniken som krävs för att bedriva en 
utbildning med hög kvalitet. Nämnden för Arbete och lärande har en 
investeringsbudget på 600 tkr för 2023 vilket inte täcker kostnaden för en 
investering av lastbil och släp.   

Yrkanden 
Sebastian Olsson (S), Claudia Crowley Sörensson (M) och Mats Johnsson (SD) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 5, 2023-01-24 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Nämnden för arbete och lärandes beslut § 110, 2022-12-20  

Nämnden för arbete och lärandes tjänsteskrivelse, daterad den 2022-11-24  

Årlig driftskostnad och investeringskalkyl, 2022-11-24   

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbete och lärande 

Ekonomichef  
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§ 21 Dnr 2023-00062 059 

 

Beslut om upphandlingsplan för år 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att anta upphandlingsplanen för 2023.  

Sammanfattning 
Inköpschefen har fått in önskemål från kommunens förvaltningar och Bolag 
gällande upphandlingsbehovet under 2023. 

Behovet har sammanställts och finns i bifogad upphandlingsplan. Enligt KS 
delegationsordning för upphandlingsfrågor ska upphandlingar med ett värde 
överstigande 2Mkr beslutas av upphandlingsutskottet. Upphandlingar som 
understiger 2Mkr hanteras via Inköpschefens delegation under förutsättning att KS 
inte finner att det finns några upphandlingar som är av särskild principiell vikt. 

För att följa gällande delegationsordning bör KS gå igenom bifogad 
upphandlingsplan och ange om där finns några upphandlingar med ett 
upphandlingsvärde under 2Mkr som ska beslutas av upphandlingsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Upphandlingsutskottets beslut § 5, 2023-01-24 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Upphandlingsplan 2023 

Beslutet skickas till 
Inköpschef  
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§ 22 Dnr 2022-00517 002 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag.   

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 2021-11-09 § 162. Behov finns att 
förtydliga delegationsordningen i några avseende rörande bland annat hur 
delegationsbesluten anmäls till kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen 
har upprättat ett förslag till reviderad delegationsordning och föreslår följande 
förändringar av delegationsordningen: 

- Uppdatering av text under allmänt om delegation utifrån kommunallagens regler, 
bl.a. har möjlighet införts i kommunallagen att delegera beslutanderätt till en 
automatiserad beslutsfunktion. 

- Förtydligande vad som gäller vid för förfall för ordinarie delegat samt vid förfall för 
kommunchefen. 

- Förtydligande av hur anmälan av delegationsbeslut ska göras. Ett tillägg görs att 
anmälan ska ske fortlöpande till kommunstyrelsen och att det är respektive delegat 
som ansvarar för detta. Beslut som är fattade med stöd av vidaredelegation från 
kommunchefen ska anmälas till kommunchefen som i sin tur anmäler dem till 
kommunstyrelsen. Beslut enligt 6 kap. 39 § KL (brådskandebeslut) måste alltid 
anmälas till kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Övriga 
beslut som tas med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen vid nästa 
sammanträde eller, om så inte kan ske, så snart som möjligt. I protokollet anges att 
kommunstyrelsen tagit del av delegationsbeslut inkomna under viss tidsperiod. 

- För punkt 1.5 förtydligas att det inte gäller laglighetsprövning, då utfärdande av 
fullmakt att föra kommunstyrelsens och Alvesta kommuns talan vid domstolar och 
andra myndigheter eller vid förrättningar av olika slag, i dessa fall beslutas av 
kommunstyrelsen. 

- Under inköpsärenden förtydligas att avrop på befintliga ramavtal utgör 
verkställighet under punkt 6.1 och 6.2 samt att punkt 6.7 ändras till uppsägning av 
avtal.  

- Översyn av titlar på avdelningschefer och övriga chefer utifrån gällande 
organisation.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 7, 2023-01-24 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-15 

Kommunstyrelsens delegationsordning med förslag till revidering 
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§ 23 Dnr 2022-00436 002 

 

Svar på revisionsrapport om granskning avseende beslut samt 
delegation av beslutsrätt inom kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens yttrande över 
revisorernas granskning av beslut samt delegation av beslutsrätt inom 
kommunstyrelsen som sitt eget svar på revisionsrapporten. 

Sammanfattning 
Revisorerna i Alvesta kommun har genomfört en granskning av beslut samt 
delegation av beslutsrätt inom kommunstyrelsen. Granskningens syfte är att 
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att beslut fattas inom ramen för 
tilldelat verksamhetsområde samt att delegation av beslutsrätten är lag- och 
ändamålsenlig. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentligt 
säkerställt detta.  

Revisorerna önskar ett svar från kommunstyrelsen där styrelsen redogör för 
åtgärder avseende de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande som 
kommunstyrelsen föreslås anta som sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 8, 2023-01-24 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-10 

Kommunledningsförvaltningens skrivelse om förslag på yttrande avseende 
granskning av beslut och delegation av beslutsrätt , 2023-01-10 

Missiv från revisorerna – granskning av beslut samt delegation av beslutsrätt inom 
kommunstyrelsen, 2022-11-11 

Revisionsrapport – Granskning avseende beslut samt delegation av beslutsrätt inom 
kommunstyrelsen, november 2022 

Beslutet skickas till 
Revisionen  
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§ 24 Dnr 2021-00248 003 

 

Nya reglementen för kommunstyrelsen och nämnder i Alvesta 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, nämnden för 
arbete och lärande, kultur- och fritidsnämnden, nämnden för myndighetsutövning, 
valnämnden och krisledningsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige antar gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Alvesta kommun. 

De nya reglementena gäller från och med 2023-03-01 och ersätter tidigare 
beslutade reglementen. 

Sammanfattning 
Nuvarande reglementen för nämnder och styrelser har reviderats vid ett flertal 
tillfällen och det finns behov av en översyn gällande både innehåll och struktur. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram förslag till nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna i samråd med övriga förvaltningar. Den 
gemensamma nämnden Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg och 
kommunens revisorer har inte ingått i översynen.  

Syftet är att säkerställa att reglementena följer kommunallagens krav och 
kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör vedertagen praxis inom 
kommunen. Avsikten är också att ge reglementena en mer logisk struktur och 
förtydliga verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer. En utgångspunkt har 
varit Sveriges kommuner och regioners underlag ”Reglementen för styrelse och 
nämnder” från 2019. I kommunledningsförvaltningens skrivelse beskrivs olika 
överväganden som har gjorts. 

Förslagen har remitterats till respektive nämnd och samtliga nämnder har svarat 
och ställer sig bakom förslagen. Remissvaren framgår av bilagor.  

En konsekvensanalys bedöms inte vara aktuell i detta ärende.        

Beslutsunderlag 
arbetsutskottets beslut § 9, 2023-01-24 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-04 

Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2023-01-04 

Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2022-11-22 

Reglemente för utbildningsnämnden, daterat 2022-11-03 

Reglemente för omsorgsnämnden, daterat 2022-11-03 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
17(47) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2022-11-18. 

Reglemente för nämnden för arbete och lärande, daterat 2022-11-03 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, daterat 2022-11-15 

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning, daterat 2022-11-18 

Reglemente för valnämnden, daterat 2022-11-03. 

Reglemente för krisledningsnämnden, daterat 2022-11-03 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Alvesta kommun, 
daterat 2022-11-03 

Protokollsutdrag SBN 2022-12-06 §95 

Protokollsutdrag NUT 2022-11-28 §99 

Protokollsutdrag VN 2022-11-24 §58 

Protokollsutdrag KFN 2022-12-06 §103 

Protokollsutdrag NMY 2022-12-13 § 40 

Protokollsutdrag ON 2022-12-15 § 81 

Protokollsutdrag NAL 2022-12-20 § 112 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
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§ 25 Dnr 2022-00513 012 

 

Information om nämndernas verksamhetsplaner med 
internbudget för år 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera informationen.    

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 Mål och budget för 2023 med plan 
2024-2026. Budgeten innehåller vision, politiska riktningar, fokusområden, 
resultatmål, nyckeltal och särskilda uppdrag för verksamheten samt 
nettobudgetramar för nämnder och styrelse.  

Nämnderna ska inom ramen för tilldelad budgetram upprätta en Verksamhetsplan 
med internbudget för 2023, vilken utgör planeringsverktyg för det kommande 
verksamhetsåret. I verksamhetsplanen fastställer nämnderna och kommunstyrelsen 
bland annat egna nämndsmål och resultatindikatorer som bygger på 
kommunfullmäktiges resultatmål 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 10, 2023-01-24 

Beslut och verksamhetsplan med internbudget för år 2023 för: 

kommunstyrelsen 

nämnden för arbete och lärande 

omsorgsnämnden 

samhällsbyggnadsnämnden 

nämnden för myndighetsutövning 

kultur- och fritidsnämnden 

utbildningsnämnden 
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§ 26 Dnr 2022-00516  

 

Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och 
nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta plan mot alkohol, 
narkotika, dopingmedel, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar.  

Sammanfattning 
kommunövergripande samsyn. ANDTS-planen ska fungera som ett stöd och en 
vägledning inom kommunens förvaltningar, nämnder och verksamheter för att 
uppnå det övergripande målet för Sveriges ANDTS-politik om ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av 
alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter 
(Socialdepartementet).  

ANDTS-planen tar sin utgångspunkt i FN:s globala program för hållbar utveckling 
(Agenda 2030) och Sveriges folkhälsomål. Mål och insatsområden i planen grundar 
sig på den nationella ANDTS strategin (Skr. 2021/22:213) samt den regionala 
handlingsplanen för Kronobergs län.  

Kommunen har en central roll i ANDTS-arbetet då det förebyggande arbetet i stor 
utsträckning bedrivs där människor lever och verkar. Flera av de insatser som görs 
för att minska tillgänglighet, främja och förebygga samt erbjuda stöd och vård är 
kommunens ansvar. 

Fokus i ANDTS-planen ligger främst på insatser för att begränsa och försvåra 
tillgängligheten av alkohol, narkotika, dopingmedel och tobak men även attityd- och 
kunskapshöjande insatser. I ANDTS-planen finns även insatser som handlar om att 
erbjuda lättillgängligt stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras 
anhöriga.  

ANDTS-planen har utarbetats i samverkan med representanter från barn- och 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, förvaltningen för arbete 
och lärande, samhällsbyggnadsförvaltningen, utvecklingsavdelning och HR-
avdelningen inom kommunledningsförvaltningen samt Polismyndigheten.  

Nämnden för arbete och lärande har ett samverkansavtal med Växjö kommun kring 
alkoholtillsyn. Tillsynen och andra insatser som ingår i avtalet utförs av 
alkoholhandläggare från Växjö.  

Konsekvensanalys 

Barn 

Barnkonventionen som lag innebär att det i alla beslut som rör barn ska barnets 
bästa beaktas (artikel 3), insatser ges utan någon form av diskriminering (artikel 2), 
bidrar till goda förutsättningar för barnets utveckling (artikel 6) och till en skälig 
levnadsstandard (artikel 27) samt till skydd för barnet (artikel 19). Barnets 
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perspektiv lyftes in genom aktuell forskning kring barns utveckling, riskfaktorer och 
ANDTS.  

Invånare 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det av största vikt att arbeta med ANDTS-området för 
att förebygga ohälsa. Det är även centralt ur ett jämlikhetsperspektiv eftersom 
användning och skadorna av ANDTS skiljer sig åt mellan olika grupper i 
befolkningen.  

Ytterligare konsekvensanalys bedöms inte vara aktuell i detta ärende.        

Beslutsunderlag 
arbetsutskottets beslut § 11, 2023-01-24 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-15 

Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter samt 
spel om pengar, 2023-01-04    

Beslutet skickas till 
HR-chef 

Författningssamlingen  
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§ 27 Dnr 2022-00518 000 

 

Avgifter för kopia och avskrift av allmänna handlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta avgifter för 
allmänna handlingar och upphäver gällande avgiftstaxa för kopior 

Sammanfattning 
Som en del av det demokratiska arbetet ingår att ge tillgång till eller lämna ut 
allmänna handlingar. Enligt 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen har kommunen rätt 
att ta avgifter i samband med utlämning av kopia och avskrift av allmän handling 
och i Alvesta kommun regleras detta i avgiftstaxa för kopia, beslutad av 
kommunfullmäktige xx §/år.  

Nuvarande avgiftstaxa behöver uppdateras med avseende på bl.a. digital hantering 
av allmänna handlingar samt avgiftsnivåer. Kommunledningsförvaltningen har tagit 
fram ett förslag på avgifter för kopia och avskrift av allmänna handlingar och 
dokumentet innehåller förklaringar till de avgifter som tas ut i samband med en 
begäran och uppdaterade versioner på avgifter som används i ett flertal kommuner. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 12, 2023-01-24 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-27 

Avgifter för kopia och avskrift av allmänna handlingar, 2023-01-11 

Avgiftstaxa för kopior   

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Författningssamlingen  
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§ 28 Dnr 2023-00071 000 

 

Upphävande av inaktuella styrdokument 

Beslut 
1.Kommunstyrelsen beslutar att upphäva riktlinjer och rutiner för rehabilitering, 
policy för dokumenthantering och diarieföring samt policy för elinköp.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva policy för 
klagomål, synpunkter och förslag från medborgare, internationell policy, 
konkurrenspolicy, policy för introduktion av nyanställda, policy mot diskriminering i 
arbetslivet samt IT-policy.     

Sammanfattning 
Som en del av arbetet att skapa ordning och struktur för Alvesta kommuns 
styrdokument har en genomgång gjorts för att identifiera de dokument som inte 
längre är aktuella utifrån ålder och innehåll. Innehållet kan exempelvis vara 
inaktuellt utifrån lagstiftning eller att det av andra anledningar inte passar in i den 
verksamhet som bedrivs idag. Innehållet kan också ha ersatts av en annan politisk 
styrning eller förts samman med ett annat dokument utan att det tidigare 
styrdokumentet inte har upphävts. Samråd har skett med berörda avdelningar inom 
kommunledningsförvaltningen. Nedan sammanställs de styrdokument som 
kommunledningsförvaltningen föreslår ska upphävas. De styrdokument som 
beslutas av annan än kommunfullmäktige föreslås att kommunstyrelsen upphäver.  

- Policy för klagomål (KF § 18/2004), synpunkter och förslag från medborgare 
bedöms inte längre vara aktuell då införandet av Kontaktcenter ersätter behovet av 
denna policy.   

- Den internationella policyn (KF § 46/2004) är inte längre aktuell då det 
internationella arbetet är mer utbrett idag och därför genomsyrar flertal dokument 
i kommunen, däribland Alvesta kommuns mål och budget.  

- Konkurrenspolicy (KF § 52/2002 med tillägg § 76/2002) bedöms inte längre vara 
aktuell.  

- Policy för introduktion av nyanställda (KF § 92/2001) bedöms inte längre vara 
aktuell och nya rutiner för detta hanteras av förvaltningsnivån. 

- Policy mot diskriminering i arbetslivet (KF § 36/2001) bedöms inte längre vara 
aktuell. 

- Riktlinjer och rutiner för rehabilitering (KSAU § 77/2008) bedöms inte längre vara 
aktuella utan har ersatts av nya rutiner. 

- Policy för dokumenthantering och diarieföring (KS § 34/2002) är inaktuella och 
innehåller beskrivningar hur registrering och diarieföring ska ske. Detta bedöms 
framöver vara en verkställighetsfråga. Nya rutiner finns framtagna. 

- IT-policy (KF § 86/2011 föreslås upphävas, då det finns andra styrdokument som 
täcker området. 
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Policy för elinköp (KS § 159/2012) bedöms vara inaktuell och det finns inte behov 
att ersätta den med en ny.     

Beslutsunderlag 
arbetsutskottets beslut § 13, 2023-01-24 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-12 

Beslutet skickas till 
Författningssamlingen  

Samtliga nämnder 
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§ 29 Dnr 2022-00059 291 

 

Svar på motion (SD) angående Stenlyckesalen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad 
med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande. 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och 
fritidsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att se över ansvaret för 
lokalbokningen av Stenlyckesalen. 

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

Sammanfattning 
Robin Berg (SD) föreslår i motionen ”motion till Alvesta kommunfullmäktige 
angående Stenlyckesalen” att det informella samarbetet ska sägas upp gällande 
Stenlyckesalen och att lokalbokningen tar över uthyrningen av Stenlyckesalen. Idag 
finns det en muntlig överenskommelse mellan Folkets hus och Hagaskolan som går 
ut på att Folkets hus sköter uthyrningen av Hagaskolans lokal. Partiet har tidigare 
försökt boka Stenlyckesalen men blivit nekade av biträdande rektor på skolan att 
verka i lokalen under kvällstid vilket påpekas inte vara främjande för ett 
demokratiskt arbete.  

Vid utbildningsnämndens sammanträde 26 september behandlades motionen där 
utbildningsförvaltningen redogör för nämnden att avtalet som finns idag beror på 
att skolan själv inte har resurser till att administrera för utlämning av nycklar, 
städningen, uthyrningskontakt med mera. Utbildningsnämnden påpekar även att 
det är noga att de policys och riktlinjer som finns efterlevs och är öppna för att 
diskutera möjligheten att lokalbokningen tar över uthyrningen av Stenlyckesalen 
med kultur- och fritidsförvaltningen, som då skulle vara ansvariga för dess regi.   

Yrkanden 
Mats Johnsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att Stenlyckesalen ska vara öppen för alla att hyra men 
att uthyrningen fortsatt sker genom Folkets Hus. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut samt Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämnden beslut, 2022-09-26 
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Utbildningsnämndens yttrande över motion till Alvesta kommunfullmäktige 
angående Stenlyckesalen (SD) 
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§ 30 Dnr 2022-00264 000 

 

Svar på motion (MP) om återbruksverksamhet i kommunal regi 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad 
med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt att Alvesta 
Renhållning AB ska ta motionen i beaktande i sin utredning av 
återbruksverksamhet. 

Sammanfattning 
I en motion från Hanna Evelyndotter och Anita Thörn von Rosen (MP) föreslås 
kommunfullmäktige ge Alvesta Renhållning AB i uppdrag att starta en 
återbruksverksamhet på någon eller några av återvinningscentralerna i kommunen. 

Idag har Alvesta Renhållning AB fyra återvinningscentraler i Grimslöv, Vislanda, 
Alvesta och Moheda. Just nu pågår ett arbete med ny placering av 
återvinningscentral för Alvesta tätort. I arbete med ny återvinningscentral ingår 
även hur återbruksverksamhet skulle kunna se ut. 

På återvinningscentralerna i Grimslöv, Vislanda och Alvesta finns idag att man kan 
lämna in material för återanvändning. I Alvesta är det en större container 
(sjöfartscontainer) och i Grimslöv och Vislanda finns en mindre variant.  

Alvesta renhållning samarbetar med Emmaus i Torpsbruk (nära Moheda och därav 
ingen inlämning som sker på Mohedas återvinningscentral) och årligen fås statistik 
på hur mycket som de har samlat in från återvinningscentralerna. Se tabell nedan. 

År Kläder, ton Prylar, ton 

2021 38,5 22,5 

2020 43,0 23,9 

2019 56,5 25,5 

2018 49,0 20,5 

2017 55,5 18,0 

Enligt avfallshierarkin ska man i första hand arbeta för att förebygga avfall, därefter 
återanvända, materialåtervinna, energiåtervinna och i sista hand deponera. 
Avfallshierarkin visar prioritetsordningen för lagstiftningen och insatser inom 
avfallsområdet. Avfallshierarkin är gemensam för hela EU. Genom att vi 
återanvänder mer material så minskar kostnader för förbränning och mindre 
jungfruliga material används. 

I ledet att återanvända är Alvesta Renhållning idag således en aktiv part liksom flera 
andra aktörer i Alvesta kommun, både kommersiella, ideella och enskilda. Second-
hand-saker säljs och byts av både organisationer och via appar/nätet. Exempel på 
organisationer i Alvesta kommun och generella appar framgår av listan på nästa 
sida.  
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Återanvändning bör ske så nära användarna som möjligt – användare till användare, 
användare till återbruksaktör och i sista hand användare till återvinningscentral 
(ÅVC). Hamnar material på ÅVC där inte återbruksaktör tar hand om det, t ex 
Emmaus, blir det ett ”onödigt åtagande” för kommunen och renhållningskollektivet. 
Det kommunen kan göra är att stimulera användarna återbruk så nära användarna 
som möjligt. 

 

Exempel loppmarknader och antikhandlare i Alvesta kommun 

La Boutique   Alvesta 

Skattkammaren  Alvesta 

Östregårds antikt och loppis  Moheda 

Gottåsa Antikt och loppis  Gottåsa 

Lekaryds antikt och loppis  Lekaryd 

Emmaus Åkvarn loppis  Torpsbruk 

Röda Korset Kupan  Vislanda 

Antons Prylar   Hjortsberga 

Form Design Scandinavia  Alvesta 

Lions Club   Alvesta 

Vindsröjans loppis  Moheda 

Tyrolens loppis  Blädinge 

Olofs handelsbod”  Moheda 

Antik Hörnan   Alvesta 

 

Exempel på appar för återbruk, second-hand 

Blocket 

Tradera 

Marketplace 

ReAppli 

Dacke by CCB 

Tipptapp 

CCBuild 

PS Auction App 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 15, 2023-01-24 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion (MP) om återbruksverksamhet i kommunal regi 
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§ 31 Dnr 2022-00213 000 

 

Svar på motion (MP) om framtagande av en koldioxidbudget 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med 
följande att-satser: 

- att kommunstyrelsen utreder behov av en koldioxidbudget för territoriella utsläpp 

- att kommunstyrelsen utreder möjligheten till att inkludera utsläppskrav i det 
kategoristyrda arbetssättet vid upphandling och uppföljning av avtal  

- att kommunstyrelsen uppmanar Region Kronoberg att ta fram en regional 
koldioxidbudget 

Sammanfattning 
Hanna Evelyndotter (MP) och Anita Thörn von Rosen (MP) föreslår i motionen 
”Framtagande av koldioxidbudget” att kommunfullmäktige beslutar att:  

- kommunen tar fram en koldioxidbudget 

- koldioxidbudgeten utgör ett styrdokument för all kommunal verksamhet 

- koldioxidbudgeten följs upp årligen 

- revidering sker av kvarvarande utsläppsutrymme som kommunen förfogar över 

I Alvesta kommun utgör Agenda 2030 grunden för styrning och 
verksamhetsutveckling. Där ingå bland annat arbetet med att bekämpa 
klimatförändringarna. Motionärerna lyfter behovet av att mäta utsläpp i kommunen 
i en koldioxidbudget för att ha som underlag för klimatbeslut. En koldioxidbudget är 
den totala mängden koldioxid som kan släppas ut under en definierad tidsperiod, 
givet att ett visst temperaturmål ska nås. Den sätter ett tak för utsläppen i ton 
koldioxid. En koldioxidbudget täcker ett helt territorium, inte bara kommunens 
verksamhet.  

En fördel med koldioxidbudget är illustrera hur bråttom det är att minska 
utsläppen. Att illustrera utsläppen kan underlätta samt öka förståelsen i frågan vid 
kommunikation med invånare, politiker, kommunanställda och näringsliv. Det ger 
ökade förutsättningar för att implementera åtgärder som gör att kommunen på 
lång sikt kan nå klimatmålen (att den globala medeltemperaturen hålls under 2 
grader och eftersträva att den begränsas till 1,5 grader). Redan nu har 
medeltemperaturen globalt ökat till 1,2 grader och i Sverige till 1,9 grader. Enligt 
rapporter från FN räcker inte ländernas åtaganden för att halvera utsläppen till 
2030, tvärtom är prognosen att utsläppen kommer att öka. 

En utmaning med koldioxidbudgeten är att kommunen saknar full rådighet över 
flera sektorer, exempelvis transport och energi. Koldioxidbudgeten tar inte med 
konsumtionsutsläppen, exempelvis utsläpp som skapas i ett annat land till följd av 
konsumtion inom det kommunala territoriet.  
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För att nå utsläppsminskningar och omställning på systemnivå, inom exempelvis 
energi och transporter, behövs samverkan mellan olika aktörer. Därför är det viktigt 
att Alvesta kommun samverkar med aktörer inom kommunen, men även med 
andra kommuner i länet. Ett sätt är att uppmana Region Kronoberg att ta fram en 
regional koldioxidbudget för att synliggöra och skapa förutsättningar för 
systemskifte. Region Kronoberg håller på att ta fram en ny Regional 
utvecklingsstrategi (RUS) där frågan om regional koldioxidbudget bör tas med.   

Alvesta kommuns kommande energi- och klimatplan kommer inkludera 
målområden inom utsläpp, energi och konsumtion. En energi- och klimatplan 
ersätter inte en koldioxidbudget, däremot kan åtgärder i energi- och klimatplanen 
kopplas till en koldioxidbudget.  

Det finns en rad olika konsultbyråer som erbjuder kommuner att ta fram lokala 
koldioxidbudgetar. Exempelvis Klimatsekretariatet som använder sig av Climate 
Visualizer för att visualisera utsläpp. Kostnaden för en koldioxidbudget från nämnd 
aktör är en fast avgift på 50 000 SEK och sedan 25 000 SEK per år.  

Motionen föreslår att koldioxidbudget ska utgöra ett styrdokument för 
verksamheten, vilket är svårt då koldioxidbudget hanterar territoriella utsläpp. 
Däremot finns det andra sätt att påverka utsläpp i verksamheterna. Alvesta 
kommunkoncern beslutade våren 2021 att införa kategoristyrt arbetssätt. 
Kategoristyrning är en tvärfunktionell process som involverar olika förvaltningar och 
bolag med koncernnyttan i fokus. Effekter skapas genom att noggrant analysera och 
implementera specifika strategier utifrån de mål som ska uppnås för respektive 
kategori. Ansvar tydliggörs och kunskap och insikter i kategorin ökar. Målsättningen 
med kategoristyrning är att sänka kommunkoncernens kostnader samt att uppnå 
en högre måluppfyllelse utifrån politiska mål, inte minst utifrån Agenda 2030. 
Genom att inkludera utsläppskrav i kategoristyrningen skulle vi kunna minska 
utsläppen i verksamheterna. Det behöver dock utredas hur utsläppskrav ska 
implementeras i kategoristyrningen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 16, 2023-01-24 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion (MP) om framtagande av en koldioxidbudget 
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§ 32 Dnr 2022-00323 000 

 

Svar på motion (SD) om resa på särskilt boende 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

Reservation 
Lena Nikolausson (SD) och Mats Johnsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Den 28 juni 2022 lämnade Sverigedemokraterna in en motion. I denna motion ger 
Sverigedemokraterna (SD) förslag på att uppföra tågkupéer på de särskilda 
boendena med en TV-skärm i fönstret som visar miljöer sett från ett tågfönster. 
Syftet är att möjliggöra en tågresa som aktivitet för de boende med möjlighet att 
samtidigt serveras fika. Omsorgsnämnden fick motionen från kommunstyrelsen för 
beredning och har behandlat den på sitt sammanträde den 10 november 2022 § 68. 

Omsorgsförvaltningen redogör för att det idag finns möjlighet för omsorgstagarna 
inom äldreomsorgen att resa med buss genom Trivselbussarna som finansieras av 
Familjen Kamprads stiftelse. Det är då mindre grupper av boende som reser 
tillsammans med personal till något resmål man önskar, exempelvis till hemtrakter 
eller till lokala besöksmål. Verksamheten genomför runt 30-40 sådana resor per år.  

På de särskilda boendena finns även möjlighet till andra aktiviteter för de boende 
som delvis uppfyller förslagets syfte. Det finns exempelvis VR-glasögon och 
clevertouch på vilka man kan visa olika resmål och lokala vyer. Dessa är inte låsta till 
en fast plats på samma sätt som tågkupén, de har dessutom även andra 
användningsområden för de personer som inte är lockade av en tågresa. På 
youtube finns mycket material på temat tåg som skulle kunna visas på exempelvis 
clevertouchen, bland annat finns tågresor filmade. På grund av utrymmesskäl är det 
tveksamt om det skulle gå att installera tågkupéer på alla enheter, eventuellt kunde 
det fungera på någon enhet. Tågkupén och ytan den upptar är sedan i princip låst 
till endast ett syfte.  

Det som bedöms ge ett mervärde för äldre är aktivering av god kvalitet anpassad 
för äldre som genomförs regelbundet på varje enhet. Det är också viktigt att det 
finns kompetent och kunnig personal som vägleder och ger stöd i aktiviteterna. På 
särskilt boende är många av omsorgstagarna multisjuka och det är ofta tillräckligt 
att sitta med och lyssna och vara i sammanhanget. En satsning på att utveckla 
mötesplatserna har möjliggjorts genom statsbidrag som omsorgsnämnden fått 
under 2021 och 2022 med syfte att motverka ensamhet bland äldre och ökad 
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.  

Även om tanken bakom förslaget är god så bedömer omsorgsförvaltningen att det 
finns andra möjligheter inom verksamheten att kunna uppnå ett liknande syfte som 
det som är motionens intention. 
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Yrkanden 
Lena Nikolausson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut och Lena Nikolaussons (SD) yrkande om att bifalla motionen. Ordförande 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 17, 2023-01-24 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Omsorgsnämndens beslut § 68, 2022-11-10 

Motion (SD), 2022-06-28 
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§ 33 Dnr 2022-00193 611 

 

Svar på motion (AA) angående planering för ny förskola och F-6 
skola på östra Alvesta 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till utbildningsnämndens beslut § 83 om förskole- och skolverksamhet i 
östra Alvesta 

Reservation 
Mats Johnsson (SD) och Lena Nikolausson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Jan-Erik Svensson (AA) har lämnat in en gruppmotion från Alvesta Alternativet 
angående planering för ny förskola och F-6 skola på östra Alvesta. 
Kommunfullmäktige har i § 43/2022 beslutat att motionen får ställas och gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex 
månader. Motionen har skickats till utbildningsnämnden för yttrande. I motionen 
har följande framförts;  

”Att det i samband med detaljplaneringen av Spåningslanda 4 planeras för en tomt 
för förskola och F-6 skola enligt bifogad skiss.”  

Alvesta Alternativet framför vidare att behovet av skola och förskola på Östra 
Alvesta är stort. Placeringen av tomt för förskola och skola i de tidigare etapperna 
på Spåningslanda har legat utmed Fornvägen. Alvesta Alternativet anser inte detta 
vara en lämplig placering. Alvesta Alternativet föreslår en placering på 
Spåningslanda etapp 4 där samklang med naturen kan uppnås.  

Utbildningsförvaltningen konstaterar att Alvesta tätort växer, främst österut. Detta 
innebär att en översyn av hur strukturen av skolan och förskolan ska se ut på det 
området är central. Den senaste befolkningsprognosen (mars 2022) visar att östra 
Alvesta kommer att öka med:  

* ca 80 barn i åldrarna 0 – 5 år  

* ca 30 barn i åldrarna 6 – 9 år  

* ca 45 barn i åldrarna 10 – 12 år.  

Utbildningsförvaltningen har därför under 2022 arbetat med ett 
lokalförsörjningsunderlag, för att komma fram till en strategi som kan följas när 
befolkningen ökar.  

SamhäIlsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag på en detaljplan 
för Spåningslanda etapp 4. Det uppdrag som finns från samhällsbyggnadsnämnden 
avser upprätta och samråda detaljplan för i huvudsak bostäder. 
Detaljplaneprocessen får utvisa om det finns skäl att förlägga ett område avsett för 
förskola och skola inom etapp 4.  
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Vidare finns det ett uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden att upprätta och 
samråda detaljplan för förskola och skola på Aringsås 14:4 mellan gamla deponin 
och befintliga bostäder. Den ringled som ska utgöra förlängning av Fornvägen mot 
Gemlavägen kommer gå öster om den nedlagda deponin och berör således inte det 
område som planläggs för förskola och skola. 

Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde den 28 november 2022 § 83 beslutat 
om förskole- och skolverksamhet i östra Alvesta.   

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA), Lena Nikolausson (SD), Mats Johnsson (SD) och Jan-Erik 
Svensson (AA) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut samt bifallsyrkande till motionen från Lars-Olof Franzén (AA) m.fl. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärd. 

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en JA-röst är en röst på 
arbetsutskottets förslag till beslut och en NEJ-röst är en röst på att bifalla motionen. 
med 7 JA-röster, 4 NEJ-röster och 2 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 18, 2023-01-24 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Utbildningsnämndens beslut § 94, 2022-11-28 

Utbildningsnämndens beslut § 83, 2022-11-28 

Motion (AA) angående ny planering av förskola och F-6 skola i östra Alvesta 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
35(47) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 34 Dnr 2022-00113  

 

Svar på motion (M) om nya skolor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till utbildningsnämndens beslut § 83 om förskole- och skolverksamhet i 
östra Alvesta. 

Sammanfattning 
Thomas Johnsson (M) har inkommit med motion om nya skolor i Alvesta kommun. 
Kommunfullmäktige har i §18/2022 beslutat att motionen får ställas och gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex 
månader. Motionen har den 6 april 2022 skickats för yttrande till 
utbildningsnämnden.  

I motionen från Moderaterna (M) har det framförts att de skolor och förskolor som 
idag finns i Alvesta är trångbodda och har fler elever/barn än vad de är byggda för. 
M vill därför att det omgående byggs en ny förskola på det projekterade 
nybyggnationsområdet Spåningslanda etapp 3 samt en ny förskola och skola åk 1-6 
på nya Aringsås-området. Moderaterna yrkar i motionen att:  

1. Alvesta kommun omedelbart tar mark i anspråk och bygger en ny förskola i 
Spåningslandaområdet med minst 8 avdelningar.  

2. kommunen planerar och reserverar väl tilltagna markområden på nya 
Aringsåsområdet och projekterar för förskola, skola och idrottshall. Detta för att 
klar behoven för kommande år.  

3. kommunen omedelbart tar kontakt med Folketshusföreningen för att undersöka 
möjligheten till att hyra, cirka 300 m2, på övervåningen i Alvesta Folkets hus för 
Hagaskolans räkning, samt även de lokaler som finns lediga i bottenvåningen.  

Utbildningsnämndens yttrande på motionen beslutades på nämndens 
sammanträde den 26 september § 66 med hänvisning till det utredningsarbete som 
sedan beslutades på utbildningsnämndens sammanträde den 28 november § 83. 

Den tomt som nämns i yrkande ett i motionen, inom Spåningslanda etapp 3, har 
beslutats säljas till exploatör för byggnation av flerbostadshus och kan sålunda inte 
bli aktuell. Det finns inga andra lämpliga tomter i området.  

Alvesta tätort växer, främst österut. Detta innebär att en översyn av hur strukturen 
av skolan och förskolan ska se ut på det området är central. Den senaste 
befolkningsprognosen (mars 2022) visar att östra Alvesta kommer att öka med:  

* Ca 80 barn i åldrarna 0 – 5 år  

* Ca 30 barn i åldrarna 6 – 9 år  

* Ca 45 barn i åldrarna 10 – 12 år.  
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Utbildningsnämnden ska under hösten 2022 fatta beslut om en strategi för hur 
skola och förskola ska utformas på östra sidan – ett uppdrag som 
utbildningsnämnden givit förvaltningen.  

Det finns ett uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden till sin förvaltning att 
upprätta och samråda en detaljplan för förskola och skola på Aringsås 14:4. Denna 
tomt kommer vara tillräckligt stor för att möjliggöra för byggnation av såväl 

förskola, skola som tillhörande lokaler. Denna tomt ligger strategiskt mellan 
befintliga bostadsområden och kommande bostadsområden på Aringsås.  

Med tanke på den prognosticerade befolkningstillväxten i Alvesta kommer även 
behov av ett ökat antal utbildningsplatser för elever i årskurs 7–9 att uppstå på sikt.  

Hagaskolans utformning och lokalbehov ingår i den lokalförsörjningsplan och 
strategi som utbildningsförvaltningen arbetar fram. Det har tagits kontakt med en 
arkitektfirma som håller på att titta på hur Hagaskolan kan byggas ut. Behövs lokaler 
kan lokaler i Folkets hus absolut vara intressant. I dagsläget klarar vi dock 
åtminstone ytterligare ett läsår med befintliga lokaler. 

Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde den 28 november 2022 § 83 beslutat 
om förskole- och skolverksamhet i östra Alvesta.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 19, 2023-01-24 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Utbildningsnämndens beslut § 66, 2022-09-26 

Motion (M) om nya skolor 
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§ 35 Dnr 2022-00038 611 

 

Svar på motion (AA) om ny skola på öster i Alvesta 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till utbildningsnämndens beslut § 83 om förskole- och skolverksamhet i 
östra Alvesta. 

Sammanfattning 
Lars-Olof Franzén (AA) har inkommit med en motion om behovet av en ny skola på 
öster i Alvesta. Kommunfullmäktige har i § 17/2022 beslutat att motionen får ställas 
och gett kommunstyrelsen i uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex 
månader. Motionen skickades till utbildningsnämnden för yttrande.  

I motionen från Alvesta Alternativet (AA) framförs följande  

- Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan för en 
förskola samt en F-6 skola i nästa del av planeringen av Spåningslanda 3. Lekevallen 
vore ett lämpligt objekt för detta.  

- Att Stenlyckeskolan återanpassas för i första hand F-6 verksamhet och i andra 
hand blir ett komplement för Hagaskolans 7-9 verksamhet.  

Utbildningsnämndens yttrande beslutades på nämndens sammanträde den 26 
september § 67. 

Detaljplanen för Spåningslanda etapp 3 del 3 (vilken berör Lekevallen) var under 
2022-02-12—2022-03-05 ute på samråd. Föreslagen användning i detaljplanen av 
det område som utgör Lekevallen är bostäder för flerbostadshus samt delvis 
naturområde. Det har i samrådet inte framförts några yrkanden gällande 
detaljplanens föreslagna användning och det finns ingen möjlighet att bygga en 
förskola på föreslaget område.  

Utbildningsnämnden anser sammanfattningsvis att en förskola på östra sidan bör 
ligga närmare den kommande utbyggnaden av bostäder i Aringsåsområdet och att 
Hagaskolans lokaler kompletteras i form av en ny modern tillbyggnad.  

Som en del i uppdraget gällande Hagaskolans om- och tillbyggnad har frågan getts 
till aktuell arkitektfirma om Stenlyckeskolans lokaler skulle kunna återanpassas till 
skolverksamhet. Arkitekterna har både besökt Stenlyckeskolan och studerat 
ritningarna. Det konstateras att modern undervisning bedrivs i lärarlag där torg och 
grupprum är en central del av det pedagogiska upplägget. På senare år har även 
kraven på säkerhet ökat i skolans värld och faktorer som överblickbarhet och 
kontroll har blivit allt viktigare. Stenlyckeskolan är byggd som en traditionell 
skolbyggnad med kapprum i korridorer och enkelsidiga klassrum. Det skulle krävas 
en större och kostsam ombyggnad för att anpassa den till såväl F-6-verksamhet som 
högstadieverksamhet. Resultatet riskerar att bli en kompromisslösning där skolans 
behov får stå tillbaka på grund av byggnadens begränsningar samtidigt som 
Stenlyckeskolans bevarandesvärda arkitektur förvanskas. Arkitektfirman förespråkar 
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därför att Stenlyckeskolan används till verksamheter som passar i byggnaden som 
den ser ut idag. Hagaskolans verksamhet bör samlas i en egen byggnad, vilket också 
skulle vara ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ.   

Yrkanden 
Jan-Erik Svensson (AA) önskar dra tillbaka motionen från vidare behandling. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 20, 2023-01-24 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Utbildningsnämndens beslut § 67, 2022-09-26 

Motion (AA) om ny skola på öster i Alvesta 
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§ 36 Dnr 2023-00089 113 

 

Val av vice ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Thomas Haraldsson (C) till vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen väljer en vice ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott 
under mandatperioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Förtroendemannaregistret  

HR-avdelningen 
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§ 37 Dnr 2023-00090 113 

 

Val av vice ordförande till kommunstyrelsens 
upphandlingsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Per Ribacke (S) till vice ordförande i 
kommunstyrelsens upphandlingsutskott. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen väljer en vice ordförande till kommunstyrelsens 
upphandlingsutskott under mandatperioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Förtroendemannaregistret  

HR-avdelningen 
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§ 38 Dnr 2023-00091 113 

 

Val av vice ordförande till kommunstyrelsens personalutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Thomas Haraldsson (C) till vice ordförande i 
kommunstyrelsens personalutskott. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen väljer en vice ordförande till kommunstyrelsens personalutskott 
under mandatperioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Förtroendemannaregistret  

HR-avdelningen 
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§ 39 Dnr 2023-00085  

 

Val till ombud till föreningen Energikontor Syd  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Sebastian Olsson (S) till ombud och Claudia 
Crowley Sörensson (M) som ersättare. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska välja ett ombud och en ersättare till föreningen Energikontor 
Syd stämma. 

Beslutet skickas till 
Förtroendemannaregistret  

HR-avdelningen 
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§ 40 Dnr 2023-00092 113 

 

Val av vigselförrättare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hemställa hos Länsstyrelsen att utse Claudia Crowley 
Sörensson och Carina Elmqvist till borgerlig vigselförrättare. 

Sammanfattning 
För att bli utsedd till borgerlig vigselförrättare behöver kommunstyrelsen hemställa 
hos Länsstyrelsen att utse personer som borgerliga vigselförrättare. Prövning om 
lämplighet sker hos Länsstyrelsen som sedan upprättar ett förordnande under en 
viss tidsperiod. 

Claudia Crowley Sörensson samt Carina Elmqvist har uttryckt en önskan om att 
utses till borgerliga vigselförrättare.   

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Kronoberg 
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§ 41 Dnr 2022-00153 000 

 

Information om yttrande i mål 1181-22 av kanslichef 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen delges information om yttrandet till förvaltningsrätten i mål 
1181-22, överklagan av Christer B Fransson gällande allmänhetens frågestund. 

Beslutsunderlag 
Se kallelse för bifogat underlag    
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§ 42 Dnr 2023-00025 000 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.     

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

Beslutsunderlag 
Redovisning av fattade delegationsbeslut för kommunledningsförvaltningen i 
personalärenden, 2023-01-30 

Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande om kommunal borgen för 
Alvesta Tennisklubb 

Redovisning av fattade delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande per 
2023-01-30 
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§ 43 Dnr 2023-00001 000 

 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan 
verksamhet som bedrivs i kommunens företag. 

För att kommunstyrelsen ska hållas informerade om vad som sker både inom den 
egna nämnden som i hela kommunkoncernen delges kommunstyrelsen 
meddelanden innehållande information om vad som är på gång i kommunen. Det 
kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden eller protokoll från andra 
myndigheter som delges till kommunstyrelsen i detta ärende.     

Beslutsunderlag 
Se kallelsen för bilagda meddelanden 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
47(47) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 44 Dnr 2023-00021 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de har några övriga ärenden.  

Lars-Olof Franzén (AA) frågar om hur det går med frågan om arkivcentrum för 
Sydarkivera. 

 



  Närvaro- och voteringslista 

Kommunstyrelsens sammanträde den 7/2 2023 
§ 21 Motion (AA)    
JA= AU:s beslut  

NEJ= bifalla motionen 
   

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

1. Per Ribacke S X   X            

2. Thomas Haraldsson C X   X            

3. Claudia Crowley Sörensson M X    X           

4. Frida Christensen S X   X            

5. Sebastian Ohlsson S X   X            

6. Heléne Andersson C X   X      
 

     

7. Jessica Johansson KD X   X      
 

     

8. Linnéa Naess V X   X      
 

     

9. Kajsa Sivertson M X    X     
 

     

10. Mats Johnsson SD X     X    
 

     

11. Lena Nikolausson SD X     X          

12. Jan-Erik Svensson AA X     X    
 

     

13. Lars-Olof Franzén AA X     X      
 

   

RESULTAT  13   7 2 4      
 

   

Närvaro för ej tjänstgörande 
ersättare        

     
 

   

14. Torbjörn Svensson S            
 

   

15. Lavinia Strömberg från § 32 S X           
 

   

16. Lars-Olof Petersson S X           
 

   

17. Jennie Nilsson S X         
 

     

18. Anna Gilius C X         
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19. Björn Nilsson V X         
 

     

20. Josefine Ljungqvist KD          
 

     

21. Gunilla Gustafson M X               

22. Katarina Tuneskog M          
 

     

23. Robin Berg SD          
 

     

24. Oskar Andersson SD          
 

     

25. Jolanta Johansson AA          
 

     

26. Benny Lundh Johansson AA          
 

     

ANTAL  6         
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