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Robin Berg (SD) 
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Lars-Olof Franzén (AA) 
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Övriga närvarande Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Camilla Holmqvist, kommunchef 
Marit Persson, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 
Fredrik Wärn, verksamhetschef 
Ellen Wikerstål, samordnare för barnens bästa gäller 
Per Nyström, allmänhetens frågestund 
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§ 117 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer närvaron.           

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunfullmäktige inleder sammanträdet med 38 ledamöter och 8 tjänstgörande 
ersättare. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande 
antecknas på sida 3 i protokollet.         
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§ 118 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser nedan personer till justerare.     

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Hans Svensson (V) och Robin 
Berg (SD) som justerare av protokollet. 

Justeringen äger rum senast måndagen den 20 december 2021 klockan 10:00. 
Justeringen sker digitalt via Ciceron assistent och protokollet publiceras för 
genomläsning/justering torsdagen den 16 december.         
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§ 119 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) där punkter kopplat 
till köp av bolag utgår, och punkter rörande begäran om entledigande och motioner 
har tillkommit.         
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§ 120 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. 

På dagens sammanträde ställdes en fråga rörande vindkraftplan från Per Nyström 
till kommunalråden Per Ribcke och Thomas Haraldsson.       
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§ 121 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: 

• Dagordningen 

• Begär ordet/repliklapparna 

• lösenordshantering 

     

 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
12(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 122 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 kommunrevisorn Britt Nielsen 
kommunfullmäktige om: 

• Granskning av investeringsplanering 

• Granskning av leverantörsregister och utbetalningar 

• Granskning av budgetprocessen  

• Granskning av kompetensförsörjning inklusive bolag 

Revisionen har genomfört dialoger med samtliga bolag. 

Revisionen har genomfört dialoger med Utbildningsnämnden, Nämnden för arbete 
och lärande samt Samhällsbyggnadsnämnden.      
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§ 123 Dnr 2021-00442 000 

 

Enkel fråga från Lars-Olof Franzén (AA) till 
upphandlingsutskottets ordförande Thomas Haraldsson (C) 

Sammanfattning 
Lars-Olof Franzén (AA) ställer en fråga till upphandlingsutskottets ordförande 
Thomas Haraldsson (C) om säkerhetsaspekterna inte ingår också i anbudsunderlag 
när kommunen inhandlar bilar. 

Thomas Haraldsson (C) besvarar frågan.     

Beslutsunderlag 
En enkel fråga från Lars-Olof Franzén (AA), 2021-12-14 

Euroncap krocktest, som bilaga till frågan     
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§ 124 Dnr 2021-00374 000 

 

Information om Barnens bästa gäller- Kronobarnsmodellen 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningens chef Marit Persson tillsammans med Fredrik Wärn och 
samordnare för barnens bästa Ellen Wikestål informerar kommunfullmäktige om 
Kronobarnsmodellen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 158, 2021-11-09 

Underlag för politiska beslut gällande Kronobarnsmodellen 4.0, 2021-05-27 
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§ 125 Dnr 2021-00325  

 

Beslut om extra tilldelning av budgetmedel för år 2021 till 
nämnden för arbete och lärande och utbildningsnämnden  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna extra tilldelning av budgetmedel 2021 
till Nämnden för arbete och lärande 19,7 miljoner kronor och Utbildningsnämnden 
3,8 miljoner kronor som finansieras från övriga strategiska kontot. 

Omfördelningen är tillfällig och gäller endast för 2021. 

Sammanfattning 
I delårsrapporten, som baseras på utfallet till och med sista augusti framgår att 
Alvesta kommuns nämnder prognosticerar ett underskott på drygt 9 miljoner 
kronor. 

Samtidigt prognostiseras ett centralt överskott (gemensam finansiering inklusive 
strategiska medel) på knappt 69 miljoner kronor, som framförallt beror på ökad 
prognos på skatteintäkter (27 miljoner kronor) och finansiella intäkter (45 miljoner 
kronor). 

För att undvika ett stort överskott på centrala medel föreslås istället att medel 
omfördelas ut till de verksamheter som prognostiserar underskott enligt nedan 
tabell. Omfördelningen är tillfällig och gäller endast för 2021, s k korta 
budgetmedel. 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 160, 2021-11-09 

Arbetsutskottets beslut § 118, 2021-10-26 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-12 

 

Helårsprognos nämnderna Utfall Budget Prognos Prognostic erad Extra Prognostic erad
och resultat budgetavv ti l lskott budgetavv

av
per augusti   Helår 2021 Helår 2021 Helår 2021 budgetmede Helår 2021

mnkr 2021 per augusti per augusti efter
+överskott justering

-underskott

Kommunstyrelsen 45,8 79,9 77,7 2,3 2,3
Kultur- och fritidsnämnden 39,8 60,9 60,2 0,7 0,7
Utbildningsnämnden 321,1 484,5 488,3 -3,8 3,8 0,0
Nämnden för arbete och lärande 170,7 223,5 243,2 -19,7 19,7 0,0
Omsorgsnämnden 237,0 364,6 359,6 5,0 5,0
Samhällsbyggnadsnämnden 24,6 52,6 46,2 6,4 6,4
Nämnden för myndighetsfrågor 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0
Summa nettokostnader nämnder                        
(exkl gemensamma nettokostnader) 839,2 1 266,4 1 275,5 -9,1 23,5 14,4
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 126 Dnr 2021-00377 003 

 

Revidering av reglemente för omsorgsnämnden, 
utbildningsnämnden och nämnden för arbete och lärande 
kopplat till flytten av LSS-verksamheten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade reglementen för 
utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt omsorgsnämnden 
daterade 2021-11-02. Beslutet innebär att kommunfullmäktige samlar hela 
ansvaret för kommunens LSS-verksamhet hos omsorgsnämnden. 
Utbildningsnämndens och nämnden för arbete och lärandes ansvar för LSS tas 
därmed bort och flyttas till omsorgsnämnden.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2021 beslutat om ett särskilt uppdrag att 
utreda och identifiera förbättringar inom LSS-verksamheten i Alvesta kommun. 
Utredningen genomfördes under våren 2021 och med anledning av utredningens 
slutsatser beslutade kommunstyrelsen den 8 juni 2021, KS § 88/2021, att ge 
kommunchefen i uppdrag att förbereda för att samla LSS-verksamheten i sin helhet 
i omsorgsnämnden. Kommunchefen uppdrogs även att återkomma med en tid- och 
genomförandeplan samt underlag för beslut kring ramjusteringar samt reviderade 
reglementen för de nämnder som bedriver LSS-verksamhet i någon form. Tid- och 
genomförandeplan återrapporterades den 5 oktober, § 146/2021. 
Kommunstyrelsen fick i samband med beslut om Mål och budget 2022, KF § 
116/2021, i uppdrag att göra ramjustering avseende överföring av ansvaret för LSS-
verksamheten från utbildningsnämnden och nämnden för arbete och lärande till 
omsorgsnämnden innan årsskiftet 2021/22. 

Kansliavdelningen har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram förslag på 
revideringar kopplade till förändrad ansvarsfördelning av LSS-verksamheten. I 
samband med revideringen avseende ansvarsområden för LSS har även en generell 
genomgång gjorts av nämndernas ansvarsområden och uppgifter. Syftet är att 
skapa en mer enhetlig och lättläst struktur, anpassa innehållet till korrekt 
terminologi och laghänvisningar samt förtydliga uppgifter och ansvarsområden. De 
ändringar som föreslås i detta avseende innebär inga förändringar av nämndernas 
ansvarsområden, med undantag för länsgemensam konsumentrådgivning i 
nämnden för arbete och lärandes reglemente som tas bort då kommunen inte 
längre ingår där. Föreslagna ändringar och förtydliganden framgår av bilagt 
underlag.  

Berörda nämnder har getts möjlighet att yttra sig över föreslagna ändringar i 
respektive nämnds reglemente och protokollsutdrag biläggs tjänsteskrivelsen.  
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Konsekvensanalys 

I ärendet görs ingen ytterligare konsekvensanalys, då detta har gjorts inom ramen 
för tidigare beslut och inför organisationsförändringen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 183, 2021-11-30 

Förslag ändring av omsorgsnämndens reglemente, 2021-11-02 (två versioner, varav 
en med spårbara ändringar) 

Förslag ändring av utbildningsnämndens reglemente, 2021-11-02 (två versioner, 
varav en med spårbara ändringar) 

Förslag ändring av nämnden för arbete och lärandes reglemente, 2021-11-02 (två 
versioner, varav en med spårbara ändringar) 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och nämnden för 
arbete och lärande 

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 

Nämnden för arbete och lärande 

Omsorgsnämnden 

Kansliavdelningen  
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§ 127 Dnr 2021-00326 000 

 

Beslut om revidering av regler för ersättning till 
förtroendevalda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av regler för ersättning 
till förtroendevalda. 

Sammanfattning 
Det pågår en stor genomlysning av samtliga styrdokument i Alvesta kommun, där 
kontroller av vilken sorts styrdokument som finns, innehåll, grafisk profil och 
liknande utvärderas och omarbetas. 

I genomgången av regler för ersättning till förtroendevalda (arvodesregler) så finns 
det i dagsläget en möjlighet för partiet att besluta om gruppledararvodet ska 
utbetalas till utnämnda gruppledaren eller till partiet.  

Efter avstämning med SKR, så har kommunen informerats om att detta strider mot 
kommunallagen, i 4 kap 16 § punkt 2 där det uppges att ersättning i form av arvode 
utbetalas till den förtroendevalde. Därför föreslår kommunledningsförvaltningen en 
revidering av arvodesregler där möjligheten till att utbetala gruppledararvodet till 
partiet tas bort (sidan 4 § 11), så att arvodesreglerna inte strider mot 
kommunallagen.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 164, 2021-11-09 

Utkast till regler för ersättning till förtroendevalda, 2021-09-23   

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Kansliavdelningen 
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§ 128 Dnr 2021-00349 880 

 

Beslut om biblioteksplan för Alvesta kommun 2022-2024  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till biblioteksplan för Alvesta kommun 
för år 2022-2024 med följande ändringar: 

• meningen ”Biblioteksservice ska finnas tillgänglig runt om i hela 
kommunen” läggs till efter den första meningen under punkt 3.1.2. 

• ”i samverkan med övriga delar av kultur- och fritidsförvaltningen samt 
utbildningsförvaltningen” under 3.3.1 andra stycket första meningen.     

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har på sitt sammanträde den 29 september 2021 berett 
ärendet om biblioteksplan för år 2022-2024. 

Bibliotekslagen fastställer i 17 § att varje kommun ska ha en biblioteksplan. I denna 
plan ska folkbiblioteksverksamheten (som styrs av bibliotekslagen), 
skolbiblioteksverksamheten (som styrs av både bibliotekslagen och skollagen) samt 
eventuell övrig biblioteksverksamhet, till exempel sjukhusbibliotek, som finns inom 
kommunen finnas beskriven. Alvesta kommuns biblioteksplan gäller för all 
kommunal biblioteksverksamhet, planen inkluderar folkbibliotek och skolbibliotek. 
En gemensam biblioteksplan för kommunens bibliotek tydliggör vilka strukturer 
som är nödvändiga för organisationen samt vilka uppdrag folkbibliotek respektive 
skolbibliotek har.   

Yrkanden 
Lavinia Strömberg (S), Frida Christensen (S), Per Ribacke (S), Claudia Crowley 
Sörensson (M), Sven Sunesson (C), Ulf Larsson (L), Christer Brincner (KD), Lars-Olof 
Franzén (AA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 165, 2021-11-09 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 60 2021-09-29 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende biblioteksplan för 
Alvesta kommun 2022-2024, daterad 2021-06-15  

Förslag till biblioteksplan för Alvesta kommun 2022-2024  

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kansliavdelningen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
21(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 129 Dnr 2021-00351 806 

 

Beslut om taxa för elever som deltar i gruppundervisning inom 
Kulturskolan 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att fastslå taxan i deltagande av gruppundervisning på 
Kulturskolan till 250 kr per termin från och med 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar om en översyn av samtliga taxor inom Kulturskolan 
vartannat år.   

Sammanfattning 
Den 29 september 2021 behandlade kultur- och fritidsnämnden ärendet om ny taxa 
för gruppundervisning inom kulturskolan. 

Kulturskolan i Alvesta har traditionellt erbjudit elever enskilda lektioner. Den 
nuvarande taxan för enskilda lektioner är 500 kr per termin. Under 2020 och 2021 
har disciplinerna i Kulturskolan utökats med ämnen som bedrivs i grupp som dans, 
teater, bild och form samt nycirkus. Det saknas i dagsläget en anpassad taxa för 
dessa ämnen och därför behöver en taxa för deltagande i gruppundervisning på 
Kulturskolan fastslås. Viss gruppundervisning har tidigare förekommit i 
verksamheten men fungerar som komplement till enskilda lektioner, tex ensemble 
och orkester. De nya disciplinerna är fristående ämnen och därför behövs en taxa 
fastslås för dem. Undervisning i grupp kan inte individanpassas på samma sätt som 
individuella lektioner och tiden som läraren kan lägga på varje enskild elev minskar 
med antalet elever i gruppen, vilket pekar på att priset för deltagande i 
gruppundervisning bör vara lägre än enskild undervisning. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att taxan för deltagande i samtlig 
gruppundervisning på Kulturskolan fastslås till 250 kr per termin från och med 1 
januari 2022.   

Konsekvensanalys 

Om kostnaden för gruppundervisning anpassas till en lägre nivå innebär det att fler 
barn och unga kan få tillgång till kulturskoleundervisning, vilket gynnar kommunens 
strävan att uppnå Barnkonventionens mål om alla barns lika rätt till kultur. Eftersom 
fler elever kan delta i gruppen blir de ekonomiska konsekvenserna för nämnden 
små.   

Yrkanden 
Lavinia Strömberg (S) och Jan-Erik Svensson (AA) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 166, 2021-11-09 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
22(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 61, 2021-09-29 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Bibliotekschef 

kansliavdelningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
23(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 130 Dnr 2021-00355 356 

 

Beslut om Renhållningstaxa för hushållsavfall och slam år 2022  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till höjd renhållningstaxa för 
hushållsavfall och slamtömning 2022. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Alvesta Renhållning AB har på sitt sammanträde den 13 oktober 2021 
upprättat ett förslag till höjning av renhållningstaxa för hushållsavfall för år 2021. I 
ett beslut från styrelsen för Alvesta Renhållning AB presenteras de förslag till 
förändringar av taxorna. Förslaget innebär att renhållningstaxan gällande 
hushållsavfall vilket innefattar hushållstömning, rörlig avgift och miljöavgift höjs 
med 6%. Förslaget innebär att renhållningstaxan gällande slambrunnstömning höjs 
med 4%. 

Som grund för de föreslagna höjningarna ligger att Alvesta Renhållning AB måste 
kompensera sig för ökade kostnader framför allt för den höjda skatten på 
avfallsförbränning på förpackningar och returpapper. Höjda behandlingsavgifter 
samt ökade bränslekostnader anges som orsak till förslag för ökad taxa för 
slambrunnstömning.  

Bolaget har upphandlat ett nytt avtal gällande sortering och omhändertagande av 
de färgade påsarna med Ljungby kommun, Bredemad vilket medför ökade 
kostnader. Bolaget måste även kompensera sig för ökade lönekostnader och 
bränslekostnader. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 185, 2021-11-30 

Sammanställning över de vanligaste taxorna hos ARAB, 2021-11-09 

Komplettering och förändring av förslag till höjning av renhållningstaxa för 
hushållsavfall och slam 2022, 2021-11-09 

Beslut från Alvesta Renhållning AB, 2021-10-13 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
24(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 131 Dnr 2021-00394 460 

 

Beslut om revidering av taxa för kommunens offentliga kontroll 
och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta, i bilaga redovisat förslag, taxa för 
kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom 
livsmedelsområdet att gälla från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
Nämnde för myndighetsutövning har på sitt sammanträde behandlat ärende 
avseende revidering av taxa gällande livsmedelslagstiftningen den 8 november 
2021. 

Flera förändringar gällande livsmedelslagstiftningen skedde under 2021. Det finns 
därför ett behov att uppdatera den befintliga livsmedelstaxan så att förändringarna 
i lagstiftningen även får genomslag i taxan. Det största förändringarna är enligt 
följande. · Nämnden för myndighetsutövning antog i sin kontrollplan för 2021-2023 
att målsättningen var att en övergång till efterhandsdebitering skulle ske 2022. Från 
och med 2024 är det obligatoriskt med efterhandsdebitering inom 
livsmedelskontrollen. · Ny lagstiftning avseende material i kontakt med livsmedel. 
Kontrollmyndigheterna som har ansvar för livsmedelstillsynen har utsetts till att 
ansvara för kontrollen av material i kontakt med livsmedel. Taxan behöver 
förändras så vi kan ta betalt för tillsynen. · Inköp under dold identitet har 
möjliggjorts om det är nödvändigt. Taxan behöver ändras så vi kan ta ut avgift för 
inköpen. · Det som tidigare hette” extra offentlig kontroll” har ändrats till 
”uppföljande kontroll”. Uppföljande kontroll är sådan tillsyn som genomförs hos 
verksamheten när tidigare kontroll visat att verksamheten brister i efterlevnaden av 
livsmedelslagstiftningen. · Begreppet annan offentlig verksamhet har införts · 
Möjlighet att ta ut avgift för RASSF -ärenden (systemet för snabb varning) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 186, 2021-11-30 

Nämnden för myndighetsutövnings beslut § 43, 2021-11-08 

Förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet 
inom livsmedelsområdet 

Beslutet skickas till 
Nämnden för myndighetsutövning 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
25(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 132 Dnr 2021-00412 041 

 

Borgensramar för 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta borgensram och internkredit i koncernkonto 
för de kommunägda bolagen för år 2022 enligt nedan. Ramarna innebär att 
kommunen, såsom för egen skuld, ingår borgen enligt listan nedan med 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar om en 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.     

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde i KF § 69/2021 borgensramar för kommunägda 
bolag och föreningar för 2022. Formuleringen som användes i beslutet innebär s.k. 
enkel borgen, varför Kommuninvest har efterfrågat en beslutsformulering för s.k. 
proprieborgen. Kommunfullmäktige behöver därför ta om beslutet om 
borgensramar i enlighet med Kommuninvests förslag till formulering.         

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 191, 2021-11-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen         

Bolag,  mnkr
Borgensramar 

behov 2022

Kredit 
koncernkonto 

behov 2022
Allbohus 1 300 30,0
Alvesta Energi 100 10,0
Alvesta Elnät 58 5,0
Alvesta Renhållnig 0 0,3
Alvesta Utveckling* 101 4,0
Alvesta Kommunföretag 66 6,0
Huseby 3 1,0
Summa 1 628 56,3
* inkl BIVA



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
26(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Beslutet skickas till 
Kansliavdelningen 

Kommunstrateg 

ekonomiavdelningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
27(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 133 Dnr 2021-00427 113 

 

Ansökan om dispens för förtroendevald 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ansökan om dispens för förtroendevald 
från Annie Petersson (C).        

Sammanfattning 
Annie Petersson (C) har inkommit med ansökan om dispens för förtroendevald den 
13 december. Hon kommer under en period vara folkbokförd i annan kommun. 

I 4 kap 7 § kommunallagen (2017:725) anges att om en förtroendevald upphör att 
vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av 
fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte 
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalda får ha kvar sitt uppdrag 
under återstoden av mandattiden. 

Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för förtroendevalda som tillfälligt vistas 
på annan ort, och som har för avsikt att återvända till hemkommunen, att behålla 
uppdraget under tiden.         

Beslutsunderlag 
Ansökan om dispens, 2021-12-13     

Beslutet skickas till 
Annie Petersson 

Gruppledare för Centerpartiet 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
28(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 134 Dnr 2021-00419  

 

Begäran om entledigande från Monica Pihl (C) som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. entlediga Monica Pihl (C) från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden 

2. utse Ann-Charlotte Filipsson (C) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

3. utse Monica Pihl (C) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden             

Sammanfattning 
Monica Pihl (C) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Monica Pihl (C) har 
fullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot i hennes ställe.           

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Monica Pihl, 2021-11-17                 

Beslutet skickas till 
Monica Pihl 

Ann-Charlotte Filipsson 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Kultur- och fritidsnämnden 

Gruppledare för Centerpartiet 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
29(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 135 Dnr 2021-00437 113 

 

Begäran om entledigande från Christer Brincner (KD) som 
ersättare i kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Christer Brincner (KD) från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen 

2. utse Jessica Johansson (KD) som ersättare i kommunstyrelsen         

Sammanfattning 
Christer Brincner (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Christer Brincner (KD) har 
fullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot i hans ställe.           

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Christer Brincner, 2021-12-13               

Beslutet skickas till 
Christer Brincner 

Jessica Johansson 

Gruppledare Kristdemokraterna 

HR-avdelningen 

Kommunstyrelsen 

förtroendemannaregistret 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
30(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 136 Dnr 2021-00441 113 

 

Begäran om entledigande från Ola Andersson (V) som ledamot i 
omsorgsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Ola Andersson (V) från sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden 

2. utse Linnea Naess (V) som ledamot i omsorgsnämnden      

Sammanfattning 
Ola Andersson (V) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som ledamot i omsorgsnämnden. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Ola Andersson (V) har 
fullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot i hans ställe.            

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Ola Andersson (V), 2021-12-14     

Beslutet skickas till 
Ola Andersson 

Linnea Naess 

Gruppledare för Vänsterpartiet 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Omsorgsnämnden  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
31(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 137 Dnr 2021-00418  

 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Utse Kjell Rosenlöf (kommunstrateg) till ledamot 

2. Utse Nina Brundin (Controllerchef) som ersättare                

Sammanfattning 
Då ekonomichef Per Elmgren slutat sin tjänst under hösten i Alvesta kommun 
behöver kommunfullmäktige utse en ny ledamot i interimsstyrelse till Riksbyggens 
kooperativa hyresrättsförening med namnet Tingsbacken trygga hem i Alvesta.         

Beslutet skickas till 
Kjell Rosenlöf 

Nina Brundin 

Interimsstyrelse till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening med namnet 
Tingsbacken trygga hem i Alvesta 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
32(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 138 Dnr 2021-00424 113 

 

Val av lekmannarevisor och ersättare till Allbohus fastighets AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Utse Lars-Erik Gustafsson som lekmannarevisor för Allbohus Fastighets AB 

2. Utse Britt Nielsen som ersättande lekmannarevisor för Allbohus Fastighets 
AB        

Sammanfattning 
Revisionen har vid sitt sammanträde i oktober beslutat att omfördela vissa uppdrag 
sinsemellan sig.        

Beslutet skickas till 
Revisionen 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Allbohus Fastighets AB 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
33(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 139 Dnr 2021-00425 113 

 

Val av ersättande lekmannarevisor till Alvesta Renhållning AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Fjeld som ersättande lekmannarevisor för 
Alvesta Renhållning AB.         

Sammanfattning 
Revisionen har beslutat vid sitt sammanträde i oktober att omfördela vissa uppdrag 
sinsemellan sig.          

Beslutet skickas till 
Revisionen 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Alvesta Renhållning AB 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
34(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 140 Dnr 2021-00429 000 

 

Anmälan av motion (SD) om centrumnära ställplats för husbilar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna över motionen till kommunstyrelsen för 
beredning inom 6 månader.         

Sammanfattning 
Den 7 december 2021 så inkom Sverigedemokraten Robin Berg med en motion som 
handlar om centrumnära ställplatser för husbilar. I motionen så föreslås 
samhällsbyggnadsnämnden att få i uppdrag att projektera dessa gärna i anslutning 
till Sjöparken för att kunna samordna markberedningsarbetet.     

Beslutsunderlag 
Motion (SD) om centrumnära ställplatser för husbilar     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
35(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 141 Dnr 2021-00430 000 

 

Anmälan av motion (SD) om att uppdatera skolornas drogpolicy 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna över motionen till kommunstyrelsen för 
beredning inom 6 månader.         

Sammanfattning 
Den 7 december 2021 så inkom Sverigedemokraten Robin Berg med en motion som 
handlar om att uppdatera skolans drogpolicy. I motionen yrkas det på att polisinsats 
med drogsökande hund kan användas samt att kommunen utser en 
samordningsperson för arbetet kring drogpolicyn och samarbetet med polisen.     

Beslutsunderlag 
Motion (SD) rörande skolornas drogpolicy, 2021-12-07     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
36(36) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 142 Dnr 2021-00432 318 

 

Anmälan av motion (M) rörande enskilda vägar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna över motionen till kommunstyrelsen för 
beredning inom 6 månader.         

Sammanfattning 
Den 10 december 2021 så inkom Moderaten Tomas Öhling med en motion som 
handlar om rörande enskilda vägar. I motionen yrkar han på att kommunen ska se 
över bidragsmodellen, att bidragen till enskilda vägar indexregleras samt att 
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fatta beslut och följa upp de besluten 
om bidrag till vägföreningarna.    

Beslutsunderlag 
Motion (M) om enskilda vägar     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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