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Sammanträdesdatum

2021-06-22

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll
Plats och tid

Digitalt möte via Teams, tisdagen den 22 juni 2021 kl 14:00-15:59

Paragrafer

§§ 58-77
ajournering mellan §§ 67-68, klockan 15:09-15:30

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 i Alvesta
Utsedda att justera: Yvonne Erlandsson (SD) och Edina Maslac (S)
Utsedda att vara ersättare för ovan justerare: David Kristiansson (SD) och Frida Christensen (S)
Underskrifter
Sekreterare
Therese Löfqvist
Ordförande
Hagart Valtersson
Justerare
Yvonne Erlandsson

Justerarnas signaturer

Edina Maslac

Utdragsbestyrkande
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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

2021-06-22

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-24

Tid för överklagande

2021-06-28 – 2021-07-19

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, våning 5 i kommunhuset i Alvesta
Underskrift
Therese Löfqvist

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande

Justerarnas signaturer

Per Ribacke (S)
Frida Christensen (S)
Sebastian Olsson (S)
Edina Maslac (S)
Lars-Olof Petersson (S)
Anita Lindstedt (S)
Lisbeth Holmqvist (S) ersätter Robert Olesen (S)
Martina Holmkvist Lundström (S)
Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande
Lavinia Strömberg (S)
Peter Johansson (S)
Sofie Årdh (S)
Torbjörn Svensson ersätter Otto Berglund (S)
Linda Gustavsson (S)
Thomas Haraldsson (C)
Nina Rydström (C) ersätter Cristina Haraldsson (C)
Hagart Valtersson (C), Ordförande
Heléne Andersson (C)
Jonas Engkvist (C)
Monica Pihl (C)
Sven-Åke Berggren (C) ersätter Sven Sunesson (C)
Hans Svensson (V)
Björn Nilsson (V)
Hanna Evelyndotter (MP)
Thomas Johnsson (M)
Claudia Crowley Sörensson (M)
Björn Tisjö (M)
Helén Gustavsson (M)
Tomas Öhling (M)
Kajsa Sivertsson (M) ersätter Gunilla Gustafson (M)
Niclas Salomonsson (M)
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande
Veronika Kobak (M)
Christer Brincner (KD)
Bengt Kronström (KD) ersätter Sten-Åke Carlsson (KD)
Ulf Larsson (L)
David Kristiansson (SD)
Oskar Andersson (SD)
Nellie Nieminen (SD)
Annette Lindström (-)
Yvonne Erlandsson (SD)
Robin Berg (SD)
Jens Arnebert (SD) ersätter 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

Justerarnas signaturer

2021-06-22

Therese Löfqvist, kommunsekreterare
Pär Svensson, IT-chef
Anna Haglund, kommunrevisor

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 58

Dnr 34978
Närvaro ....................................................................................................................... 6

§ 59

Dnr 34979
Val av justerare och tid för justering ............................................................................ 7

§ 60

Dnr 32195
Fastställande av dagordning ....................................................................................... 8

§ 61

Dnr 31534
Allmänhetens frågestund ............................................................................................ 9
Dnr 2021-00018 000
Information från kommunfullmäktiges ordförande ..................................................... 10

§ 62
§ 63

Dnr 36252
Information från Värends räddningstjänstförbund ..................................................... 11

§ 64

Dnr 2021-00019 000
Aktuellt från revisorerna ............................................................................................ 12

§ 65

Dnr 2021-00188 041
Anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete och lärande ................ 13

§ 66

Dnr 2021-00187 041
Anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden ................................... 15
Dnr 2020-00333 631
Beslut om lokalisering av Moheda förskola ............................................................... 16

§ 67
§ 68

Dnr 2021-00235 040
Återrapportering om utfall av inköps- och anställningsstopp ..................................... 18

§ 69

Dnr 2021-00192 045
Borgensramar för 2021 ............................................................................................. 20

§ 70

Dnr 2021-00176 003
Service- och tillgänglighetspolicy .............................................................................. 22

§ 71

Dnr 2021-00194 004
Beslut om digital signering av protokoll ..................................................................... 24
Dnr 2021-00211 000
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per april 2021 ................... 26

§ 72
§ 73

Dnr 2021-00135 104
Återrapportering av partistöd för år 2020 .................................................................. 27

§ 74

Dnr 2021-00104 000
Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut ................................ 28

§ 75

Dnr 2021-00218 000
Anmälan av motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld............ 29
i nära relationer ......................................................................................................... 29

§ 76

Dnr 2021-00250 370
Anmälan av motion (AA) om omarbetning av kommunens vindkraftsplan ................ 30

§ 77

Dnr 2021-00254 735
Anmälan av motion (SD) gällande parboende-garanti .............................................. 31

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 58

2021-06-22

Dnr 34978

Närvaro
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer närvaron.

Sammanfattning
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att
kommunfullmäktige inleder sammanträdet med 40 ledamöter och 8 tjänstgörande
ersättare. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande
antecknas på sida 3 i protokollet.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 59

2021-06-22

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 utse Edina Maslac (S) och Yvonne
Erlandsson (SD) som justerare samt Frida Christensen (S) och David Kristiansson
(SD) som ersättare för justerarna av protokollet.
Justeringen äger rum torsdagen den 24 juni 2021 klockan 08:00 på femte våningen i
kommunhuset.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

7(31)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 60

2021-06-22

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)

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 61

2021-06-22

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.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 62

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:

Justerarnas signaturer

•

Tekniska förutsättningar och förhållningssätt för digitalt möte

•

Respekt mot person

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 63

Dnr 36252

Information från Värends Räddningstjänstförbund
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning
Irene Bladh, ordförande, och Roger Petersson, förbundschef, presenterar sig själv
och Värends Räddningstjänstförbund.
De redogör för kommunfullmäktige om bland annat:

Justerarnas signaturer

•

Uppdrag

•

Organisation

•

statistik

•

samarbetsavtal

Utdragsbestyrkande

Sida

11(31)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-06-22

Kommunfullmäktige
§ 64

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 informerar kommunrevisor Anna Haglund
kommunfullmäktige om:

Justerarnas signaturer

•

Revisionen träffar samtliga kommunala bolag under 2021

•

Påbörjat granskning av budgetprocess

•

Påbörjat granskning av kompetensförsörjning hos kommunen samt
Allbohus Fastighets AB, Alvesta Renhållning B och Alvesta Elnät AB

•

Färdigställt granskning av underhåll hos Allbohus

•

Färdigställt granskning av styrning och utveckling av utbildningen

Utdragsbestyrkande
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§ 65

2021-06-22

Dnr 2021-00188 041

Anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete
och lärande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från nämnden för arbete och
lärande.
2. Uppdra åt nämnden att fortsätta arbetet med att nå en budget i balans.

Sammanfattning
Den 21 april 2021 behandlade nämnden för arbete och lärande den ekonomiska
månadsrapporten per mars 2021, och beslutade på mötet att uppdra till nämndens
ordförande att anmäla nämndens prognosticerade budgetunderskott för år 2021 till
kommunfullmäktige.
I ett meddelande till kommunfullmäktige daterat den 12 maj redogör ordförande
för nämnden för arbete och lärande om det prognosticerade budgetunderskottet
om cirka -20,1 miljoner kronor.
Den största negativa avvikelsen mot budget återfinns under posten övriga
kostnader, där det prognosticeras en negativ avvikelse mot budget motsvarande
-20,8 miljoner kronor på helår 2021. De poster som utgör de störta avvikelserna
återfinns inom ”köp av utbildning”.
En åtgärdsplan för budget i balans upprättades under 2019 och 2020 och
åtgärdsplanen har sedan löpande uppdaterats och redovisats för nämnden för
arbete och lärande.
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
Sebastian Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 85, 2021-06-08
Arbetsutskottets beslut § 67, 2021-05-18
Åtgärdsplan för nämnden för arbete och lärande för att få en budget i balans, 202105-07
Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2021-05-07

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och lärande
Revisionen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 66

2021-06-22

Dnr 2021-00187 041

Anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från utbildningsnämnden
2. Uppdra åt nämnden att fortsätta arbetet med att nå en budget i balans.

Sammanfattning
Den 17 maj hade utbildningsnämnden sammanträde och behandlade ärendet om
ekonomisk månadsrapport per april månad 2021.
Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till april
2021 så förväntas utbildningsnämnden vid årets slut hamna på en negativ avvikelse
på ca -3,6 mnkr vilket motsvarar 0,7 % av budget. Avvikelsen består huvudsakligen
av ökade LSS-kostnader. Det saknas ca 2 mnkr för köpt LSS-plats och under mars
månad har också ett stort ärende inom personlig assistens beslutats, vilket kommer
att ge en helårsavvikelse på ca 1 mnkr. En ökning av förskolebarn i annan kommun
och enskild regi har skett vilket ger en avvikelse på ca 1 mnkr. Mindre avvikelser ses
inom förskolan och på fritidshemmen och de har sin grund i att vårdnadshavare
minskat sin barnomsorgstid under pandemin.
Utbildningsnämnden beslutade att meddela kommunfullmäktige att balans vid
årets slut inte kan uppnås. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i
uppdrag att genomlysa kostnaderna för köpt LSS-plats som en åtgärd för budget i
balans.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 87, 2021-06-08
Beslut från utbildningsnämnden § 35, 2021-05-21

Beslutet skickas till
Revisionen
Utbildningsnämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr 2020-00333 631

Beslut om lokalisering av Moheda förskola
Beslut
•

Kommunfullmäktige beslutar att ersätta tidigare inriktningsbeslut angående
placering av en ny förskola i Moheda med ett reviderat förslag.

•

Kommunfullmäktige beslutar att en helt ny förskola med 10 avdelningar ska
uppföras i Moheda på fastigheten där Långagårds förskola finns idag.

•

Allbohus ges i uppdrag att i samverkan med Utbildningsnämnden ta fram
skarpa ritningar, kostnadskalkyler samt genomföra upphandling för att
senare återkomma till Kommunfullmäktige kring beslut och startbesked om
byggnation.

•

Allbohus ges också i uppdrag att se över andra användningsområden för
hela eller delar av Långagård förskola.

Sammanfattning
Funktionella undervisningslokaler är av stor betydelse för arbetsmiljön och
måluppfyllelsen i förskola och skola. Ett strategiskt och systematiskt arbete med
lokalplanering är därför centralt. Den genomförda skolutredningen visar på en
mängd möjligheter för att effektivisera och förbättra lokaler och arbetsmiljö för
såväl barn, elever och personal. Ett av de objekt som identifierats är tillbyggnad
eller nybyggnation av förskolan i Moheda som ersätter befintliga paviljonger.
I den behovsanalys som är genomförd av Utbildningsförvaltningen, lokalstrateg vid
kommunledningsförvaltningen samt Allbohus visar på flera fördelar såväl
pedagogiskt, verksamhetsmässigt samt byggnadstekniskt att ersätta både
paviljonger och befintlig förskola vid nuvarande Långagård med en helt ny förskola
med 10 avdelningar på samma tomt. Det har tidigare tagits ett beslut i
Kommunfullmäktige om en placering av en förskola med fem avdelningar vid skolan
i Moheda. Då en mer omfattande behovsanalys nu är framtagen är bilden till viss
del förändrad varför ett nytt inriktningsbeslut behöver fattas.

Yrkanden
Per Ribacke (S), Nina Rydström (C), Thomas Johnsson (M), Frida Christensen (S),
Yvonne Erlandsson (SD), Lars-Olof Franzén (AA), Christer Brincner (KD), Jens
Arnebert (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 89, 2021-06-08
Arbetsutskottets beslut § 62, 2021-05-18
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut om skolstrategi
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida

16(31)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-22

Kommunfullmäktiges beslut om placering av förskola i Moheda
Ny förskola Moheda jämförelsetal
Arbete utfört av UF placering

Beslutet skickas till
Allbohus
Kommunchef
Utbildningsnämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 68

2021-06-22

Dnr 2021-00235 040

Återrapportering om utfall av inköps- och anställningsstopp
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen.

Sammanfattning
I samband med delårsrapporten 2019 beslutade kommunfullmäktige om
omedelbart inköpsstopp- och anställningsstopp/rekryteringsbegränsning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gavs i uppdrag att besluta om tillämpningen.
I delårsrapporten för 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att upphäva beslutet som fattades av kommunfullmäktige 2019 och att
effekterna av stoppen skulle utvärderas.
Kommunstyrelsen fattade beslut i november 2020 om att
rekryteringsbegränsningen skulle upphöra att gälla omgående och att
inköpsstoppet skulle upphöra att gälla från och med det nya budgetåret 2021.
Inköpsstopp
Genom att ovan politiska beslut fattades intog förvaltningarna en restriktiv hållning
gällande inköpen, dvs man valde ofta att inte ansöka om dispens eftersom
kommunfullmäktige formulerade en strikt hållning, ”dispens ges ifrån detta, där det
finns synnerliga eller lagliga skäl, av kommunchef eller personalchef”. Att utvärdera
denna effekt, som bedöms vara en väsentlig effekt av beslutet, är svårt.
Därför blir det också mindre intressant att dra slutsatser av att antalet
dispensansökningar för inköp under perioden uppgick till drygt 200 stycken varav
ett tiotal ansökningar inte beviljades.
Rekryteringsbegränsning
Med början i november 2019 fram till om mars 2020 togs ca 200 beslut om att
bevilja dispenser från den rekryteringsbegränsning som beslutats. Beslut att bevilja
dispenser togs då av kommunchefen i samråd med Hr-chefen. Från 1 april 2020
övertogs beslutande rätten av respektive förvaltningschef.
Många rekryteringar blev aldrig föremål för någon prövning eftersom de stoppades
redan initialt av rekryterande chef.
Vilken effekt rekryteringsbegränsningen fick kan vara svårt att bedöma men ett
värde kan vara en jämförelse mellan antalet anställda och den arbetade tiden
mellan 2019-2020.
Från 2016 till 2019 ökade antalet anställda i Alvesta kommun årligen från totalt
1521 till 1587 nettoårsarbetare. 2020 skiljer sig från tidigare år då man jämfört med
2019 minskat antalet nettoårsarbetare med drygt 68 personer till totalt 1519. Om

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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man räknar in hela kommunkoncernen minskade antalet anställda med 76 personer
mellan 2019 och 2020,
Minskningen av antalet nettoårsarbetare är särskilt anmärkningsvärt med tanke på
det ökade behovet av nyanställningar på grund av rådande pandemi under 2020.
En av förklaringarna till minskningen av antalet anställda kan vara en större
försiktighet att anställa och en fungerande vakansprövning inför nyanställning.
Andra bidragande orsaker är besparingskrav och omorganisation inom bland annat
FAL.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 93, 2021-06-08
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-06-07

Beslutet skickas till
Revisionen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00192 045

Borgensramar för 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta borgensram och internkredit i koncernkonto
för de kommunägda bolagen för år 2021 enligt nedan. Ramarna innebär att
kommunen såsom för egen skuld ingår borgen enligt listan nedan med
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp.

Sammanfattning
Kommuninvest har efterfrågat en beslutsformulering enligt förslag till beslut. Denna
formulering användes inte när beslut om budget 2021 fattades.
I nedan tabell har dessutom en justering gjorts jämfört med tidigare fattat
budgetbeslut.
Biva (från 22 mnkr till 26 mnkr)
Alvesta Utveckling (från 10 mnkr till 25 mnkr)
Anledningen till utökning för Biva är att bolaget har en skuld till Alvesta elnät på 3,7
mkr vilket bör lösas i samband med att ägandet av Biva övergår till Alvesta
utveckling enligt beslut.
Anledningen till utökning för Alvesta Utveckling är att bolaget är inne i ett skede av
tillväxt genom köp av tillgångar enligt redan tagna beslut. Utöver redan befintligt
lån med kommunal borgen på 10 mkr behövs delfinansiering för köp av
kommunens kombiterminal, uppförande av ny byggnad på omlastningsterminalen
med moduler för två kontor och konferensrum. Dessa båda investeringar ger ett
positivt netto driftmässigt.
För det av kommunfullmäktige beslutade förvärvet av BIVA till bokfört värde 10,6
mkr från elnätbolaget var tanken från början att ha betalning via ett räntebärande
skuldebrev, men det blir en ”renare” lösning med betalning likvidmässigt, vilket
förutsätter lån med borgen.

Bolag, miljoner kr

Borgensramar Kredit koncernkonto
behov 2021
behov 2021
Allbohus
1 280,0
30,0
Alvesta Energi
100,0
10,0
Alvesta Elnät
58,0
5,0
Biva Bredband
26,0
1,0
Alvesta Renhållning
0,0
0,3
Alvesta Utveckling
25,0
3,0
Alvesta Kommunföretag
66,0
6,0
Huseby
0,0
1,0
Summa
1 555,0
56,3
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Nivå på borgen för föreningar på totalt 10 miljoner kronor. I beloppet inryms att
kommunstyrelsen, vid behov, kan besluta om en utökning av borgen till föreningar
med ytterligare 1,6 miljoner kronor.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 95, 2021-06-08
Arbetsutskottets beslut § 70, 2021-05-18
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-10

Beslutet skickas till
Alvesta Energi AB
Alvesta Utveckling AB
Ekonomichef

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-06-22

Kommunfullmäktige
§ 70

Dnr 2021-00176 003

Service- och tillgänglighetspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta service- och tillgänglighetspolicy för Alvesta
kommun.

Sammanfattning
I kommunfullmäktiges Mål och budget 2021 finns ett särskilt uppdrag att inrätta ett
kommunkoncerngemensamt kontaktcenter. Som en del av arbetet med att etablera
ett kontaktcenter har kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag till en
service- och tillgänglighetspolicy.
Service- och tillgänglighetspolicyn beskriver vad medborgare (med detta avses
invånare, företagare, föreningsliv, besökare, de kommunala bolagens kunder) ska
förvänta sig i kontakten med Alvesta kommun och hur anställda i
kommunkoncernen ska leva upp till dessa förväntningar. Utgångspunkten i förslaget
till policy är att:
•

det ska vara enkelt för medborgarna att få information om vår verksamhet
och att komma i kontakt med oss.

•

vi i varje kontakt ska bidra till att stärka förtroende för förvaltningarnas och
bolagens verksamheter.

•

medborgarna i kontakten med oss ska uppleva oss som aktiva, tillgängliga
och trovärdiga.

•

Service- och tillgänglighetspolicyn ska gälla alla medarbetare i Alvesta
kommunkoncern.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till service- och tillgänglighetspolicy innebär inga direkta ekonomiska
konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Att kommunen har ett gott bemötande, god service och tillgänglighet gentemot
barn och ungdomar är minst lika viktigt som för vuxna medborgare. Barn och
ungdomar ställer i regel högre krav på kommunen när det gäller att använda
digitala kanaler.

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

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 97, 2021-06-08
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-22

Arbetsutskottets beslut § 72, 2021-05-18
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-23
Förslag till service- och tillgänglighetspolicy, daterad den 23 april 2021

Beslutet skickas till
Kanslichef

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 71

2021-06-22

Dnr 2021-00194 004

Beslut om digital signering av protokoll
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa digital signering (justering) av
kommunfullmäktiges protokoll samt att godkänna att kommunstyrelsen,
nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av
protokoll.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen för kommunfullmäktige och
nämndernas reglementen uppdateras i enlighet med punkt 1.

Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 65-67§§ och 69§ finns bestämmelser kring protokoll,
däribland att ett protokoll ska justeras efter sammanträdet på det sätt som
fullmäktige har bestämt. Kommunallagen säger inget om att justeringen måste ske
genom undertecknande med penna, varför det är möjligt att använda elektroniska
signaturer. Frågan om elektroniskt underskrivna protokolls laglighet har prövats i
Förvaltningsrätten (dom 2014-05-26) och Kammarrätten (dom 2014-09- 24) som
beslutade att det inte fanns några hinder för att skriva under protokoll elektroniskt.
Idag skrivs samtliga protokoll under på papper, men teknik för att signera protokoll
digitalt finns att tillgå i ärendehanteringssystemet Ciceron och Ciceron Assistent.
Dessa system följer Digitaliseringsmyndighetens tekniska ramverk för säker
signering (den digitala signaturens äkthet vid signeringstillfället) och har en
avställningsfunktion till e-arkiv för långtidsbevarande som följer Riksarkivets
föreskrifter på området. Detta gör att avställning till Sydarkiveras
bevarandeplattform är säkerställd.
I syfte att övergå till en mer digital informationshantering, få en förenklad
hantering kring justeringen av protokoll samt att minska mängden
pappershandlingar föreslås att kommunfullmäktige beslutar att införa digital
signering (justering) av protokoll inom kommunkoncernen. För att kunna signera
måste man ha tillgång till Mobilt BankID/BankID.
Kommunfullmäktige föreslås därmed besluta om att införa digital signering
(justering) av kommunfullmäktiges protokoll samt godkänna att kommunstyrelsen,
nämnderna och de helägda bolagen får besluta om digital signering av protokoll. Ett
förslag till beslut med tillhörande tjänsteskrivelse kommer att tas fram som
underlag för beslut i nämnder och styrelsen.

Yrkanden
Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 99, 2021-06-08
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-22

Arbetsutskottets beslut § 74, 2021-05-18
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-04-29

Beslutet skickas till
Kanslichef
Samtliga nämnder

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 72

2021-06-22

Dnr 2021-00211 000

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per april
2021
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning
Enligt 16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen, SoL samt enligt 28 f § och 28 h §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ska nämnden för arbete
och lärande kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till kommunens
revisorer samt till kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap.
1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet.
Nämnden för arbete och lärande har till detta möte redovisat ej verkställda beslut
per den 30 april 2021.

Bilagor
Nämnden för arbete och lärandes rapportering av ej verkställda beslut per april
månad 2021

Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och lärande

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 73

2021-06-22

Dnr 2021-00135 104

Återrapportering av partistöd för år 2020
Beslut
Kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen av partistöd för år
2020.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.
Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.
Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för
allmänheten och media.

Bilagor
Återrapportering av partistöd för år 2020 av Kristdemokraterna, 2020-03-16
Återrapportering av partistöd för år 2020 av Alvesta Alternativet, 2021-05-17
Återrapportering av partistöd för år 2020 av Socialdemokraterna, 2021-05-27
Återrapportering av partistöd för år 2020 av Vänsterpartiet, 2021-05-24
Återrapportering av partistöd för år 2020 av Miljöpartiet, 2021-05-24
Återrapportering av partistöd för år 2020 av Centerpartiet, 2021-05-31
Återrapportering av partistöd för år 2020 av Sverigedemokraterna, 2021-05-31

Beslutet skickas till
Partierna
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 74

2021-06-22

Dnr 2021-00104 000

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning
Enligt § 26 i kommunfullmäktiges arbetsordning bör kommunfullmäktige få en
återrapportering av fattade beslut på dess ordinarie sammanträde i april och
oktober månad.
Återrapporteringen som presenteras i detta ärende innehåller en uppföljning av
kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär. Återrapporteringen
innehåller ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att
verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program.
Besvarandet av motioner är inte inkluderade i återrapporteringen eftersom detta
följs upp och redovisas separat till kommunfullmäktige i enlighet med
arbetsordningen.
Under år 2021 har kommunfullmäktige hittills fattat cirka 3 beslut av
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 1 av dessa 3 beslut
som har delvis verkställts.
I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i
tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar
att 19 av 28 ej verkställda beslut från år 2016-2020 har verkställts.
Totalt sett har fullmäktige 12 beslut mellan åren 2016-2021 som ännu inte har blivit
verkställda. Av dessa 12 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de
kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat
arbetar med.
I bilagan ”Bilaga 1 - Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut”
redovisas besluten tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har
verkställts eller ej.

Bilagor
Kommunstyrelsens beslut § 105, 2021-06-08
Arbetsutskottets beslut § 81, 2021-05-18
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-11
Bilaga 1 – Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-06-22

Kommunfullmäktige
§ 75

Dnr 2021-00218 000

Anmälan av motion (M) rörande grundutbildning och
handlingsplan för våld i nära relationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader.

Sammanfattning
Claudia Crowley Sörensson (M) har inkommit med en motion rörande
grundutbildning och handlingsplan för våld i nära relationer. i motionen redogör
hon för statistik kopplat till våld i nära relationer. I motionen yrkar hon på att:
•

Samtliga medarbetare med personalansvar som är anställda av Alvesta
kommun skall genomgå en grundutbildning i att förebygga och upptäcka
våld i nära relationer.

•

Samtliga förvaltningar tar fram en handlingsplan för förebyggande och
upptäckt av våld i nära relationer, samt riktlinjer för agerande vid misstanke
att en medarbetare, omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en
våldsutsatt situation.

•

Ge förvaltningen för arbete och lärande i uppdrag att utveckla samverkan
eller utöka befintlig samverkan med till exempel vårdcentral, skola,
förskola, Svenska kyrkan och föreningar för att stärka arbetet med
förebyggande insatser, tidig upptäckt och stöd till de våldsutsatta.

Bilagor
Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld i nära relationer

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-06-22

Kommunfullmäktige
§ 76

Dnr 2021-00250 370

Anmälan av motion (AA) om omarbetning av kommunens
vindkraftsplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader.

Sammanfattning
Lars-Olof Franzén (AA) har inkommit med en motion om omarbetning av
kommunens vindkraftsplan. i den redogör han för vad vindkraftsplanen från 201011-23 hade för utgångsläge och motionerar för att den behöver uppdateras genom
att:
•

Alvesta kommuns samhällsbyggnadsförvaltning får i uppdrag att omgående
starta upp arbetet med att omarbeta gällande vindkraftsplan.

•

Riksintresset för vindkraft tas bort från de område som inte uppnår den
minimigräns för vind om 7,2 sekundmeter som krävs.

Bilagor
Motion (AA) om omarbetning av kommunens vindkraftsplan

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige
§ 77

Dnr 2021-00254 735

Anmälan av motion (SD) gällande parboende-garanti
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader.

Sammanfattning
Yvonne Erlandsson och Nellie Arnebert-Nieminen (SD) har inkommit med en motion
om parboende-garanti. i den redogör de att från den I november 2012 ör det en
rättighet enl. 4 kop 1§ SoL för makar/sambos ott få bo tillsammans om den ena är i
behov av särskilt boende. De yrkar att:
•

Att man är tydlig i kontraktet att det rör sig om ett så kallat kategoriboende
när man hyr en bostad avsedd för två personer i ett äldreboende

•

Att då en av parterna flyttar, avlider eller ansöker om skiljsmöässa (eller
motsvarande), erbjuds den kvarvarande parten en plats i en bostad för
ensamstående, helst i samma vådboende.

•

Att trygghetsboende ka erbjudas som ett andrahandsalternativ

Bilagor
Motion (SD) gällande parboende-garanti, 2021-06-14

Beslutet skickas till
kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sida
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