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Kommunfullmäktiges protokoll 
  

Plats och tid Digitalt möte via Teams, tisdagen den 23 mars 2021 kl 14:00-19:11 
Ajournering 14:00-15:15 på grund av tekniska problem innan mötets uppstart, 16:30-16:50 
mellan §§ 25-26 
 Paragrafer §§ 19-34 
Paragraferna behandlades i följande ordning: §§ 19-23, §§ 25-34, § 24 

Beslutande Se sida 3 för närvarolista.  

Övriga närvarande Se sida 3 för närvarolista.  

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Kansliavdelningen, våning 5 i kommunhuset 
Utsedda att justera: Hans Svensson (V) samt Ulf Larsson (L) 
Utsedda att vara ersättare för ovan justerare: Björn Nilsson (V) samt Anita Thörn von Rosen (MP) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
  

 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Hagart Valtersson  

 Justerare 
  

 Hans Svensson                                             Ulf Larsson  
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Anslagsbevis för Kommunfullmäktige  
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis.    

  

Sammanträdesdatum 2021-03-23 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-26 Datum då anslaget tas ned 2021-04-20 

Tid för överklagande 2021-03-29 -2021-04-19 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, våning 5 i kommunhuset 
 

Underskrift 
  

 Therese Löfqvist  
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Närvarolista 
Beslutande Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Edina Maslac (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Anita Lindstedt (S) 
Rose-Marie Larsson (S) ersätter Robert Olesen (S) 
Lisbeth Holmqvist (S) ersätter Martina Holmkvist Lundström (S) 
Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande 
Lavinia Strömberg (S) 
Peter Johansson (S) 
Sofie Årdh (S) 
Otto Berglund (S) 
Linda Gustavsson (S) 
Thomas Haraldsson (C) 
David Joansson (C) ersätter Cristina Haraldsson (C) 
Hagart Valtersson (C), Ordförande 
Heléne Andersson (C) 
Nina Rydström (C) ersätter Jonas Engkvist (C) 
Monica Pihl (C) 
Sven-Åke Berggren (C) ersätter Sven Sunesson (C) 
Hans Svensson (V) 
Björn Nilsson (V) 
Anita Thörn von Rosen (MP) ersätter Hanna Evelyndotter (MP) 
Thomas Johnsson (M) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Björn Tisjö (M) 
Matz Athley (M) 
Helén Gustavsson (M) 
Tomas Öhling (M) 
John-Erik Pettersson (M) ersätter Gunilla Gustafson (M) 
Niclas Salomonsson (M) 
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
Veronika Kobak (M) 
Christer Brincner (KD) 
Sten-Åke Carlsson (KD) 
Ulf Larsson (L) 
David Kristiansson (SD) 
Oskar Andersson (SD) 
Nellie Nieminen (SD) 
Annette Lindström (-) 
Yvonne Erlandsson (SD) 
Robin Berg (SD) 
Ulf Gustafsson (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) ersätter Flor de Maria Ticeran Vela (AA) 
Anders Sandgren (AA) 
Jan Franzén (AA) 
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Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Julia Hjertqvist, administratör 
Pär Svensson, IT-chef 
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§ 19 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer närvaron.      

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunfullmäktige inleder sammanträdet med 41 ledamöter och 8 tjänstgörande 
ersättare. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande 
antecknas på sida 3 i protokollet.       
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§ 20 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser nedan personer till justerare och ersättande justerare av 
protokollet.       

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan välja Hans Svensson (V) och Ulf 
Larsson (L) som justerare samt Björn Nilsson (V) och Anita Thörn von Rosen (MP) 
som ersättare för justerarna av protokollet. 

Justeringen äger rum fredagen den 26 mars 2021 klockan 08:00 på femte våningen 
i kommunhuset.      
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§ 21 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.       

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 4 i protokollet)     
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§ 22 Dnr 2021-00018 000 

 

Information från kommunfullmäktiges ordförande 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.       

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om pågående/aktuella ärenden i 
kommunen. Kommunfullmäktige informeras bland annat om vad ledamöterna bör 
tänka på med anledning av att mötet är digitalt.    
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§ 23 Dnr 31534  

 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Allmänheten ska, i enlighet med 24 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, vid varje 
sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor inom 
Alvesta kommuns kompetensområde. 

Vid dagens sammanträde ställs ingen fråga från allmänheten.    
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§ 24 Dnr 2021-00019 000 

 

Aktuellt från revisorerna 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.     

Sammanfattning 
Revisorerna har en stående punkt på kommunfullmäktiges sammanträden där dem 
har möjlighet att lämna information till kommunfullmäktige om pågående 
granskningar m.m.   

På dagens sammanträde informeras kommunfullmäktige om att: 

• Revisionen har bjudit in samtliga bolag (vd samt presidie) till ett 
revisionsmöte under år 2021 inom rmen för lekmannarevisionen. Allbohus 
AB har deltog vid mötet i februari.  

• Revisionen har möte med Kommunfullmäktiges presidie den 26/3 där bl.a. 
lekmannarevisionens uppdrag kommer att diskuteras.   

Revisionen har påbörjat granskning inom:  

• Granskning av styrning och utveckling av utbildning  

• Granskning av underhåll i Allbohus AB      
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§ 25 Dnr 2021-00098  

 

Interpellation från Claudia Crowley Sörensson (M) till Per 
Ribacke (S) angående jämställda idrottsanläggningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.     

Sammanfattning 
Claudia Crowley Sörensson (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Per Ribacke (S) om jämställda idrottsanläggningar.   

Per Ribacke (S) har inkommit med ett skriftligt interpellationssvar som delgetts till 
Claudia Crowley Sörensson (M) innan mötet i enlighet med arbetsordningen. 
Interpellationssvar avges även muntligt på dagens möte.   

Bilagor 
Interpellation från Claudia Crowley Sörensson (M) om jämställda 
idrottsanläggningar, 2021-03-04 

Svar på interpellation från Per Ribacke (S), 2021-03-19     
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§ 26 Dnr 2021-00055 288 

 

Beslut om renovering av fastigheterna Hagen och Ängen 

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till AllboHus Fastighet AB:s 
planerade renovering av flerbostadshus på Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen i 
Alvesta för max 150 mkr. 

Sammanfattning 
Styrelsen i AllboHus beslutade den 10 december 2020 att till moderbolaget Alvesta 
Kommunföretag AB överlämna ett ärende för beslut om ett omfattande 
renoveringsprojekt av flerbostadshus. Kommunföretag fick en första information i 
frågan vid ett styrelsemöte i december. Vid påföljande sammanträde 2 februari 
2021 behandlades ärendet återigen då det ska slutligen beslutas av 
kommunfullmäktige eftersom investeringen är över 30 mkr då projektet är beräknat 
till ca 125 – 150 mkr för fyra huskroppar i två etapper med totalt 162 lägenheter. 
Kommunföretag tog beslutet att för sin del ställa sig bakom den föreslagna 
renoveringen och föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
tillstyrka planerad renovering på Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen i Alvesta för 
max 150 mkr. 

Bakgrunden till förslaget om renovering av huset från 1960-talet är att de är i stort 
behov av underhåll med mera. De fyra huskropparna på Hagagårdsvägen och 
Ängagårdsvägen behöver renoveras både invändigt och utvändigt. Den första 
etappen föreslås ske under 2021 och omfatta mest utvändiga delar. Under 2022 blir 
fokus invändig upprustning. AllboHus stora satsning är för att boendemiljön ska bli 
bättre för hyresgäster samt för att säkra husens framtid. I bifogat material från 
AllboHus framgår mer av planeringen av projektet. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S), Frida Christensen (S), Thomas Haraldsson (C), Lars-Olof Petersson 
(S), Thomas Johnsson (M), Lavinia Strömberg (S), Linda Gustavsson (S), Christer 
Brincner (KD), Tomas Öhling (M), Sofie Årdh (S), Björn Nilsson (V), Anita Thörn von 
Rosen (MP), Claudia Crowley Sörensson (M), Ulf Larsson (L) yrkar bifall till förslag till 
beslut.    

Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut § 33, 2021-03-09 

Arbetsutskottets beslut § 23, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om renovering av fastigheterna 
Hagen och Ängen, 2021-02-15  

Underlag från AllboHus, 2021-02-15     
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Beslutet skickas till 
Allbohus 
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§ 27 Dnr 2019-00450 000 

 

Samarbetsavtal Riksbyggen  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Alvesta kommun: 

1. tillsammans med Riksbyggen och Samverkansföreningen bildar en kooperativ 
hyresrättsförening med namnet Tingsbacken trygga hem i Alvesta 

2. utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen och tre personer 
som ersättare. 

3. godkänner föreslagna stadgar för föreningen 

4. tecknar enligt förslag stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamål 
med föreningen 

5. säljer del av fastigheten Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) i Alvesta för 
2,8 miljoner kronor enligt senare upprättat köpekontrakt mellan föreningen och 
kommunen. Därefter genomför föreningen en nybyggnad av trygghetslägenheter 
på fastigheten i enlighet med i denna handling redovisat förslag. 

6. tecknar samverkansavtal med föreningen för respektive fastighet. 

7. lämnar kommunal borgen till Kooperativa hyresrättsföreningen Tingsbacken 
trygga hem i Alvesta för den totala produktionskostnaden om 114,8 miljoner 
kronor. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019 att godkänna förslag till 
samarbetsavtal och projektplan för Riksbyggens koncept inom boende för äldre 
med kooperativ hyresrätt. Projektet genom dess styrgrupp redovisar nu ett 
beslutsunderlag med projektrapport till kommunen. 

Riksbyggen och Alvesta kommun har sedan januari 2020 i projektform samarbetat 
kring byggnation av ett nytt trygghetsboende och ombyggnad av särskilt boende.  

Projektets syftar till ett långvarigt samarbete mellan parterna, som genom en 
kooperativ hyresrättsförening skall skapa ett modernt och tidsenligt boende för 
äldre. Alla kostnader som byggnationen innebär finansieras av föreningen via lån. 
Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen för att garantera lägsta 
lånekostnad för föreningen. Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som 
grundläggs i samband med bildandet av föreningen. Några av dessa är föreningens 
stadgar som grundas på lagen om kooperativa hyresrätten (2002:93) och det 
stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och Riksbyggen om syfte och ändamål 
med föreningen. 

Genom föreslagen lösning erhåller kommunen 40 trygghetsbostäder med 
tillhörande lokal inom del av fastigheten Alvesta 14:1 (Tingsbacken-Smedsgård) 
planområdet uppförs även inom den kooperativa hyresrättsföreningen. 
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Kommunfullmäktige skall också ta ställning till förslag att kommunen tillsammans 
med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening för att genomföra de 
föreslagna åtgärderna och för framtida drift av de aktuella äldreboendena. 

Yrkanden 
 Per Ribacke (S) yrkar bifall med ändring på attsats 1 ”tillsammans med Riksbyggen 
och Samverkansföreningen bildar en kooperativ hyresrättsförening med namnet 
Tingsbacken trygga hem i Alvesta”. 

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

Ulf Gustafsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och Per 
Ribackes (S) ändringsyrkande.  

Lars-Olof Petersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och Per 
Ribackes (S) ändringsyrkande. 

Ulf Larsson (L) yrkar på återremiss för att se över stadgarna där föreningen ska ha 
majoritet i styrelsen. 

Christer Brincner (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Annette Lindström (-) yrkar bifall på Ulf Larssons (L) yrkande om återremiss.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att vi har tre förslag till beslut, ett förslag om återremiss, 
kommunstyrelsens förslag till beslut samt Per Ribackes (S) ändringsyrkande. 
Eftersom ett yrkande om återremiss är ett formellt yrkande kommer ordföranden 
först att ställa proposition på det yrkandet. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är kommunfullmäktiges mening att 
avgöra ärendet idag eller om kommunfullmäktige önskar återremittera ärendet. Via 
acklamation finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet 
ska avgöras idag.  

Ordföranden frågar därefter om det är kommunfullmäktiges mening att besluta i 
enlighet med Per Ribackes (S) ändringsyrkande. Via acklamation finner ordföranden 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Per Ribackes ändringssyrkande. 

Ordföranden finner därefter att enbart ett förslag kvarstår, nämligen 
kommunstyrelsens förslag, och frågar om det är kommunfullmäktiges mening att 
besluta i enlighet med detta förslag. Via acklamation finner ordföranden att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.   

Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut § 34, 2021-03-09 

Ordförandeskrivelse, 2021-03-08 

Arbetsutskottets beslut § 24, 2021-02-23 

Bilaga 6- uppdaterad version 

Bilaga 2- uppdaterad version 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Bilaga 3 

Bilaga 4 

Bilaga 5 

Bilaga 6 

Beslutet skickas till 
Styrgruppen 
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§ 28 Dnr 2020-00389 027 

 

Avskrivning av motion (KD) om att höja statusen för yrket 
Undersköterska i Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att på begäran från motionären avskriva motionen 
från vidare behandling.  
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§ 29 Dnr 2021-00059 113 

 

Beslut om förändrad bolagsstruktur för bolaget BIVA Bredband 
i Värend AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:   

1. Alvesta Elnät AB säljer för bokfört värde Bredband i Värend AB, BIVA, till Alvesta 
Utveckling AB   

2. BIVA fusioneras senare in i Alvesta Utveckling AB.  

3. Ombud till stämmor med det regionala bredbandsbolaget Wexnet AB (BIVA äger 
kommunens aktier i bolaget) ska utses av Alvesta Kommunföretags styrelse. 
Kommunföretag beslutar också om stämmodirektiv.  

4. Från nästa mandatperiod utse representant från kommunstyrelsen till uppdrag i 
styrelsen för Wexnet AB. 

5. I samband med förändringen se över respektive bolags ägardirektiv och 
bolagsordning 

Sammanfattning 
Styrelsen har vid ett par tillfällen diskuterat det uppdrag som lämnats till VD att se 
över bolagsstrukturen inom koncernen Alvesta Kommunföretag. Bland annat har 
det efterfrågats ett par förändringar av bolagsstrukturen där ekonomiska vinster 
och andra samordningsfördelar finns. Ett spår är att bolaget Bredband i Värend AB 
(BIVA) säljs av Alvesta Elnät AB till Alvesta utveckling AB varefter BIVA avvecklas.  

Analys av tilläggsuppdrag 

Vid det senaste styrelsemötet 1 december 2020 fick undertecknad i uppdrag att 
beskriva de två olika funktionerna att dels välja person till styrelsen i Wexnet och 
ombud till det bolagets stämmor, dels ägande av BIVA och därmed aktierna i 
Wexnet. En försäljning av BIVA och senare fusion av det bolaget in i Alvesta 
Utveckling påverkar inte vilken person som sitter i styrelsen för Wexnet från 
Alvesta. Det är kommunfullmäktige som gör val av ledamöter till bolagsstyrelser där 
kommunen har ägande. Kommunföretags styrelse har mandatet enligt beslut i 
kommunfullmäktige att utse ombud och stämmodirektiv till dotterbolagens 
stämmor. Den andra funktionen med löpande kontakter med Wexnet m.m. får 
hanteras av utvecklingsbolaget. 

För- respektive nackdelar med en försäljning 

Fördelar med en försäljning: 

• Ett ”onödigt” pappersbolag” kan avvecklas. BIVA äger för närvarande 
enbart  

• aktier i det regionala bredbandsbolaget Wexnet. Det blir en ”renare”  
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• bolagsstruktur i koncernen Alvesta Kommunföretag totalt sett och vissa  

• omkostnader för BIVA att upprätta årsredovisning, protokoll, revision etc  

• sparas in 

• Delägandet i Wexnet kopplas till Alvesta utveckling AB som redan idag har 
ett  

• uppdrag med att verka för utbyggnad av bredband i kommunen. Det 

• uppdraget har inte den nuvarande ägaren Alvesta elnät 

• De strategiska utvecklingsfrågorna om utbyggnad av bredband via Wexnet 
kommer närmare i både struktur och arbetsmässigt för kommunledning. 

• Överskott inom BIVA kan användas till ”smörjmedel” för 
bredbandsutbyggnad 

Nackdelar med en försäljning: 

• Inga direkta förutom att Alvesta energi tappar det ekonomiska tillskott BIVA 
gett samt förtroendeposter i pappersbolaget försvinner vid en fusion med 
utvecklingsbolaget. 

• Respektive styrelse i Alvesta Elnät AB och Alvesta Utveckling AB föreslås 
besluta om att aktierna i BIVA säljs till utvecklingsbolaget för bokfört värde. 
Betalning sker via revers, som räntesätts. Upplysning och avstämning sker 
med Wexnet och långivare till BIVA, Kommuninvest, om den planerade 
affären. Koncerninterna överlåtelser av aktier i Wexnet är förenligt med 
aktieägaravtal och bolagsordning. 

• BIVA fusioneras senare in i Alvesta utveckling. 

Bakgrund Bolaget BIVA säljs internt och avvecklas 

Bolaget Bredband i Värend AB (BIVA) var från början ett av Alvesta energi och Veab 
i Växjö gemensamt ägt bolag, men efter bildandet av Wexnet som regionalt 
bredbandsbolag blev BIVA helägt av Alvesta elnät. BIVA är ett ”dött bolag” som 
enbart äger aktier i Wexnet och har inte någon egentlig verksamhet, är inte 
momsregistrerat, men får för närvarande ett årligt netto eftersom en räntebärande 
revers gentemot Wexnet ger mer intäkter än de kostnader BIVA har för räntor på 
lån på 22 mkr. På sikt kan BIVA få utdelning från Wexnet. En avveckling av bolaget 
innebär marginellt sparade kostnader, t ex för årsredovisning och revision, men en 
renare struktur om bolaget fusioneras in i Alvesta utveckling eller Kommunföretag. 
Om bolaget förs till Kommunföretag kommer det närmare ägarbolaget och därmed 
kan det underlätta frågor om hantering av ägartillskott 

Arbetsgruppen under ledning av Kommunföretags VD förordar att BIVA förs till 
Alvesta utveckling baserat på främst två motiv. Det första är att utvecklingsbolaget 
redan idag har ett uppdrag att bevaka och följa utbyggnad av bredband (”Ta initiativ 
till informationsutbyten och möten i utbyggnad av bredband”). Det andra är att 
ägarbolaget Kommunföretag har till uppgift att styra och leda koncernen och 
dotterbolagen och det finns fördelar att ha den renodlade ägarfunktionen för 
tydlighet i struktur. 
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En överföring av BIVA sker lämpligen genom att bolaget köps till bokfört värde, 
betalning sker via en revers som innebär att Alvesta elnät får en viss ränteintäkt. 
BIVA fusioneras/avvecklas sen och aktier i Wexnet ägs direkt av Alvesta utveckling. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar bifall samt en till att-sats om att ”I samband med förändringen 
se över respektive bolags ägardirektiv och bolagsordning.” 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till 
beslut samt Per Ribackes (S) tilläggsyrkande. Ordföranden frågar om det är 
kommunfullmäktiges mening att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
Via acklamation finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden frågar därefter om det är kommunfullmäktiges mening att besluta i 
enlighet med Per Ribackes (S) tilläggsyrkande. Via acklamation finner ordföranden 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Per Ribackes tilläggsssyrkande.    

Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut § 38, 2021-03-09  

Arbetsutskottets beslut § 28, 2021-02-23 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-02    

Beslutet skickas till 
Alvesta Utveckling AB 

Alvesta Energi AB 

Alvesta Kommunföretag AB 

Kommunchef 
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§ 30 Dnr 2021-00089 113 

 

Begäran om entledigande från Nina Holmgren (S) som ordinarie 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare i Huseby 
Bruk AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Nina Holmgren (S) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden samt 
ersättare i Huseby Bruk AB. 

2. Utse Per-Anders Nordahl (S) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.  

3. utse Ros-Marie Larsson (S) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 

4. utse Matilda Persson (S) som ersättare i Huseby Bruk AB 

Deltar ej i beslut 
Jan Franzén (AA), Jan-Erik Svensson (AA), Anders Sandgren (AA) och Lars-Olof 
Franzén (AA) deltar ej i beslutet.   

Sammanfattning 
Nina Holmgren (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sina 
politiska uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare i 
Huseby Bruk AB.     

Bilagor 
Begäran om entledigande från Nina Holmgren (S), 2021-02-19     

Beslutet skickas till 
Nina Holmgren 

Per-Anders Nordahl  

Ros-Marie Larsson  

Matilda persson 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Huseby Bruk AB 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 
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§ 31 Dnr 2021-00113 113 

 

Begäran om entledigande från Johnny Lundberg (S) från 
uppdraget som kommunrevisor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Johnny Lundberg (S)  som kommunrevisor. 

2. Utse Per Hermansson (S) som kommunrevisor      

Sammanfattning 
Johnny Lundberg (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
politiska uppdrag som kommunrevisor.     

Bilagor 
Begäran om entledigande från Johnny Lundberg (S), 2021-03-09     

Beslutet skickas till 
Johnny Lundberg 

Per Hermansson 

Kommunrevisionen 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 
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§ 32 Dnr 2021-00126 113 

 

Val av interimsstyrelse till Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening med namnet Tingsbacken trygga hem i 
Alvesta 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Utse Per Ribacke (S), Thomas Jonsson (M) samt Per Elmgren (ekonomichef) 
till ledamöter 

2. Utse Thomas Haraldsson (C), Jessica Johansson (KD) samt Kjell Rosenlöf 
(kommunstrateg) som ersättare     

Sammanfattning 
I § 27 på dagens sammanträde så beslutade kommunfullmäktige att tillsammans 
med Riksbyggen och Samverkansföreningen bildar en kooperativ hyresrättsförening 
med namnet Tingsbacken trygga hem i Alvesta. Till denna styrelse beslutade 
kommunfullmäktige att utse tre personer till ordinarie styrelseledamöter i 
föreningen och tre personer som ersättare.  

Beslutet skickas till 
Per Ribacke 

Thomas Haraldsson 

Thomas Johnsson 

Jessica Johansson 

Per Elmgren 

Kjell Rosenlöf 

Styrgruppen 
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§ 33 Dnr 2021-00088 000 

 

Anmälan av motion från Annette Lindström (-) om att avskaffa 
oppositionsråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen från vidare beredning i nuvarande 
uttrycksform. 

Sammanfattning 
Annette Lindström (-) har inkommit med en motion där fullmäktige föreslås besluta 
att avskaffa oppositionsråd.        

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) yrkar på avslag om att motionen ska beredas i nuvarande 
uttrycksform.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning eller Thomas Johnssons (M) förslag om att avslå 
motionen från vidare beredning. Ordföranden ställer proposition på förslagen och 
finner via acklamation att kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen från 
vidare beredning.    

Bilagor 
Motion från Annette Lindström (-) om att avskaffa oppositionsråd, 2021-02-25    

Beslutet skickas till 
Motionären 
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§ 34 Dnr 2021-00114 000 

 

Anmälan av motion (M) avseende upprättande av 
hundrastgårdar i Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning inom sex månader.     

Sammanfattning 
Claudia Crowley Sörensson (M) har inkommit med en motion om att upprätta 
hundrastgårdar i Alvesta kommun.     

Bilagor 
Motion (M) avseende upprättande av hundrastgårdar i Alvesta kommun, 2021-03-
09     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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