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Närvarolista 
Beslutande Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Torbjörn Svensson (S) ersätter Edina Maslac (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Lisbeth Holmqvist (S) ersätter Anita Lindstedt (S) 
Yvonne Martinsson (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) 
Rose-Marie Larsson (S) ersätter Otto Berglund (S) 
Linda Gustavsson (S) 
Thomas Haraldsson (C) 
David Johansson (C) ersätter Cristina Haraldsson (C) 
Hagart Valtersson (C), Ordförande 
Sven-Åke Berggren (C) ersätter Heléne Andersson (C) 
Jonas Engkvist (C) 
Monica Pihl (C) 
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) 
Matz Athley (M) 
Helén Gustavsson (M) 
Tomas Öhling (M) 
Kajsa Sivertsson (M) ersätter Gunilla Gustafson (M) 
Kia Johnsson (M) ersätter Niclas Salomonsson (M) 
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
John-Erik Petersson (M) ersätter Veronika Kobak (M) 
Björn Tisjö (-) 
Christer Brincner (KD) 
Bengt Kronström (KD) ersätter Sten-Åke Carlsson (KD) 
Ulf Larsson (L) 
David Kristiansson (SD) 
Oskar Andersson (SD) 
Nellie Nieminen (SD) 
Jens Arnebert (SD) ersätter Yvonne Erlandsson (SD) 
Robin Berg (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Jan Johansson (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 
Elin Lantz, praktikant 
Johan Olesen, kommunrevisionen 
Christer B Fransson, allmänhetens frågestund 
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§ 1 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer närvaron.                   

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunfullmäktige inleder sammanträdet med 34 ledamöter och 13 tjänstgörande 
ersättare. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande 
antecknas på sida 3 i protokollet.                 
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§ 2 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser nedan personer till justerare.             

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Thomas Johnsson  (M) och 
Hans Svensson (V) som justerare av protokollet. 

Justeringen äger rum senast måndagen den 28 mars 2022 klockan 10:00. 
Justeringen sker digitalt via Ciceron assistent och protokollet publiceras för 
genomläsning/justering fredagen den 25 mars.           
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§ 3 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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§ 4 Dnr 2022-00118  

 

Information från kommunfullmäktiges ordförande 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.                     

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om pågående/aktuella ärenden i 
kommunen. Kommunfullmäktige informeras bland annat om: 

• Ordningsregler vid sammanträdet 

• Webbinarium den 31/3 för SKR, föranmälan krävs     

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
11(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 5 Dnr 2022-00120  

 

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 inlämnades en fråga från Christer B Fransson ställd till 
kommunfullmäktiges ordförande Hagart Valtersson.  Presidiet bedömde att frågan 
inte var av sådan karaktär att den kunde ställas på allmänhetens frågestund.         
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§ 6 Dnr 2022-00119  

 

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 Johan Olesen, vice 
ordförande inom revisorerna, att revisionen har påbörjat granskning inom:  

• Granskning av investeringsplanering 

• Granskning av årsbokslutet 

Han delger även kommunfullmäktige revisionen bedömningar på överlämnade 
revisionrapporter avseende kompetensförsörjning, budgetprocessen samt 
leverantörsregister och utbetalningar. Dessa ska kommunstyrelsen lämna yttrande 
på under våren. 
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§ 7 Dnr 38205  

 

Samhällsdebatt 

Sammanfattning 
Partierna i kommunfullmäktige presenterar sina idéer och visioner för Alvesta 
kommun, och debatterar sakfrågor.         
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§ 8 Dnr 2022-00021  

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
omsorgsnämnden per 2021-12-31 

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 omsorgsnämnden 
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. 
omsorgsnämnden har till detta möte redovisat ej verkställda beslut per december 
månad 2021.     

Beslutsunderlag 
omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut per december månad 2021           

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden  
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§ 9 Dnr 2022-00022 041 

 

Beslut om extra ramtillskott till omsorgsnämnden  

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna extra ramtillskott till omsorgsnämnden 
2022 på 5 miljoner kronor som finansieras från centrala medel. 

Sammanfattning 
Förutsättningarna har prövats med ett nytt resursfördelningssystem och det finns 
nu behov av satsningar inom omsorgsnämnden. SKR:s prognoser för skatter och 
bidrag ser bättre ut än när budgeten beslutades samt att kostnaden för pensioner 
prognostiseras något lägre än budget, vilket medger en viss justering av 
kostnaderna centralt. För att underlätta satsningar i omsorgsnämnden och ge 
förutsättningar att hålla budget föreslås ett extra ramtillskott till omsorgsnämnden 
som tas från centrala medel.  

Yrkanden 
Per Ribacke (S), Lars-Olof Petersson (S), Lars-Olof Franzén (AA), Robin Berg (SD) och 
Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 11, 2022-2-01 

Arbetsutskottets beslut § 6, 2022-01-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Omsorgsnämnden  
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§ 10 Dnr 2022-00019 041 

 

Information om nämndernas verksamhetsplaner med 
internbudget för år 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 Mål och budget för 2022 med plan 
2023-2025. 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 2022, 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 
Beslut och verksamhetsplan med internbudget för år 2022 för: 

kommunstyrelsen 

nämnden för arbete och lärande 

omsorgsnämnden 

samhällsbyggnadsnämnden 

nämnden för myndighetsutövning 

kultur- och fritidsnämnden 

utbildningsnämnden 
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§ 11 Dnr 2022-00005 003 

 

Revidering av reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet. 

Sammanfattning 
Vid tillgänglighetsrådets sammanträde 2021-09-16 framkom behov av översyn av 
reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.  

Kommunledningsförvaltningen har med anledning därav sett över aktuellt 
reglemente och tagit fram förslag på ett reviderat reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet. Förslaget innebär främst förändringar vad gäller följande: 

* Det tydliggörs i reglementet att kommunala tillgänglighetsrådet inte har en 
beslutande funktion i Alvesta kommunkoncern.  

* Tillgänglighetsrådet består, förutom av en ledamot från kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och nämnden för arbete och lärande, av en representant från 
vardera funktionshinderorganisation som är aktiv i Alvesta kommun. Aktuellt 
reglemente uppger att rådet förutom ledamöter från nämnderna utgörs av åtta 
ledamöter som utses av funktionshindrades organisationer. Förändringen medför 
att rådet kan komma att utökas med ett par ledamöter. 

* Protokollet delges genom publicering på kommunens hemsida. 

Kallelse till rådets ledamöter och ersättare skickas per e-post.   

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 30, 2022-03-08 

Arbetsutskottets beslut § 20, 2022-02-22 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende revidering av 
reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet, daterad 2022-01-31 

Förslag på reviderat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet. 

Beslutet skickas till 
Kansliavdelningen 
Referensgruppens organisationer  
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§ 12 Dnr 2022-00049 290 

 

Beslut om startbesked av Moheda förskola 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna kostnadskalkylerna från Allbohus. 

2. Godkänna den genomförda upphandlingen och anta det föreslagna 
anbudet. 

3. Ge startbesked om byggnation av ny förskola i Moheda. 

4. Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad 
konkurrensutsättning av lös inredning, inom projektet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021, § 67, om att en ny förskola med 10 
avdelningar ska uppföras i Moheda på fastigheten där Långagårds förskola finns 
idag.  Allbohus gavs då också i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden ta 
fram skarpa ritningar, kostnadskalkyler samt genomföra upphandling för att senare 
återkomma till Kommunfullmäktige med beslut och startbesked om byggnation.  

Efter utvärdering av anbuden tilldelas HIC Construction totalentreprenaden med 
anbudet 60 400 mkr.  

Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 67 760 000 kr, exklusive moms. 

Utbildningsförvaltningens hyreskostnad för den nya förskolan blir 4 440 000 kr per 
år, 370 000 kr/mån. Kvadratmeterpriset blir 1776 kr. 

 Utöver hyreskostnaden behöver utbildningsförvaltningen köpa lös inredning inom 
projektet. Den kostnaden har upphandlingsavdelningen bedömt till ca 2,5 - 3 mkr. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S), Lars-Olof Franzén (AA), Frida Christensen (S), Christer Brincner (KD), 
Monica Pihl (C), Thomas Johnsson (M), och Linda Gustavsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 36, 2022-03-08 

Arbetsutskottets beslut § 25, 2022-02-22 

Kommunfullmäktiges beslut om skolstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut om placering av förskola i Moheda 

Ny förskola Moheda jämförelsetal  
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Arbete utfört av UF placering 

Beslutet skickas till 
Allbohus 

Utbildningsnämnden 
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§ 13 Dnr 2021-00218 000 

 

Svar på motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
upprättad tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Claudia Crowley Sörensson (M) har i en motion med rubriken ” Motion till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer” föreslagit att alla medarbetare med personalansvar i 
Alvesta kommun ska genomgå grundutbildning i att förebygga och upptäcka våld i 
nära relationer, att samtliga förvaltningar ska ta fram handlingsplaner 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 och att förvaltningen för arbete och lärande ska utveckla 
samverkan eller förstärka befintlig samverkan med olika kommunala verksamheter 
och externa aktörer.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning. Nämnden för arbete och lärande behandlade motionen på sitt 
sammanträde den 15 december 2021. 

I Alvesta kommuns mål och budget för 2022 har nämnden för arbete och lärande 
tilldelats riktade medel för arbete för förebyggande arbete och för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.  Nämnden för arbete och lärande 
har tilldelats 0,5 miljoner kronor för insatser, bland annat, utbildningsinsatser för 
samtliga medarbetare inom Alvesta kommun. Arbetet kommer att ske i nära 
samverkan med hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  Det 
som därmed kommer att genomföras är att handlingsplaner för upptäckt och 
förebyggande arbete mot våld i nära relationer kommer att upprättas inom 
samtliga förvaltningar och bolag. Nämnden för arbete och lärande kommer i och 
med utbildningsinsatserna att samordna upprättandet av handlingsplaner eftersom 
sakkunskapen återfinns inom förvaltningen. 

I och med upprättandet av handlingsplaner kommer riktlinjer för samverkan att 
finnas inom kommunkoncernen. Gällande externa samverkansparter finns det 
redan upprättade samverkansformer och ansvariga handläggare arbetar aktivt med 
att upprätthålla och utveckla de samverkansformer som det finns behov av. Bland 
annat med andra kommuner, polismyndigheten, regionala verksamheter och ideell 
sektor. 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
21(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Bedömning görs utifrån beskrivningen ovan att motionens syfte redan är uppnått 
genom andra beslut och därav föreslås att anse motionen besvarad med hänvisning 
till upprättad tjänsteskrivelse.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 15, 2022-02-01 

Arbetsutskottets beslut § 12, 2022-01-18 

Nämnden för arbete och lärandes beslut 

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

Beslutet skickas till 
Motionären 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
22(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 14 Dnr 2021-00254 735 

 

Svar på motion (SD) gällande parboende-garanti 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
upprättad skrivelse av omsorgsförvaltningen.   

Sammanfattning 
Den 15 juni inkom Yvonne Erlandsson (SD) med en motion som lämnades över till 
omsorgsnämnden för beredning. Den behandlades på nämndens sammanträde den 
30 september, men återremitterades sedan av anledningen att de inte hade berett 
ärendet fullt med ett förslag till beslut. Den 11 november behandlade 
omsorgsnämnden ärendet igen med förslag om att anse motionen besvarad med 
hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse av omsorgsförvaltningen där det framgår 
hur de arbetar med frågan idag samt varför motionen inte är förenlig med svensk 
lagstiftning.  

Förslaget går i korthet ut på att det görs tydligt i kontrakt att det rör sig om ett 
kategoriboende när man hyr en bostad avsedd för två personer i ett äldreboende, 
att då en av partnerna flyttar, avlider eller ansöker om skilsmässa (eller 
motsvarande) ska den kvarvarande partnern erbjudas en plats i en bostad för 
ensamboende, helst i samma vårdboende samt att trygghetsboende ska erbjudas 
som andrahandsalternativ. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 37, 2022-03-08 

Arbetsutskottets beslut, 2022-02-22 

Reservation från Yvonne Erlandsson (SD) 

Omsorgsnämndens beslut § 63, 2021-11-11 

Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen 

Motion (SD) om parboendegaranti 

Beslutet skickas till 
Motionären  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
23(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 15 Dnr 2022-00114  

 

Anmälan av motion (M) om att öka stödet till vålds- och 
hedersutsatta inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag 

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 om att öka stödet 
till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag.             

Beslutsunderlag 
Motion, 2022-03-07     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
24(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 16 Dnr 2022-00059 291 

 

Anmälan av motion (SD) angående Stenlyckesalen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader.     

Sammanfattning 
Robin Berg (SD) har inkommit med en motion angående uthyrningen av 
Stenlyckesalen.     

Beslutsunderlag 
Motion, 2022-03-13     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
25(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 17 Dnr 2022-00038 611 

 

Anmälan av motion (AA) om ny skola på öster i Alvesta 

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 behovet av en ny skola på 
öster i Alvesta.         

Beslutsunderlag 
Motion, 2022-01-13     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
26(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 18 Dnr 2022-00113  

 

anmälan av motion (M) om nya skolor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader.     

Reservation 
     

Sammanfattning 
Thomas Johnsson (M) har inkommit med en motion om nya skolor i Alvesta 
kommun.        

Beslutsunderlag 
Motion, 2022-03-07     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
27(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Dnr 2022-00131 616 

 

Anmälan av motion (SD) angående handlingsplan för SFI-elever 
som inte klarar målen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader.     

Sammanfattning 
Robin Berg (SD) har inkommit med en motion angående att införa en handlingsplan 
för SFI-elever som inte klarar målen.         

Beslutsunderlag 
Motion, 2022-03-13     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
28(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 20 Dnr 2022-00044  

 

Anmälan av motion från Björn Tisjö (-) om Bitcoin som en 
försäkring 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader.     

Sammanfattning 
Björn Tisjö (-) har inkommit med en motion om användandet av Bitcoin som en 
försäkring.     

Beslutsunderlag 
Motion, 2022-01-25     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
29(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 21 Dnr 2022-00104 113 

 

Begäran om entledigande från Fatlind Zullufi (S) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden, Alvesta Energi och Alvesta Elnät 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Fatlind Zullufi (S) från samtliga sina uppdrag i Alvesta kommun 

2. utse Emma Känno (S) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 

3. Platsen som ersättare i Alvesta Energi och Alvesta elnät blir vakant till dess 
att valberedningen nominerar en ny ersättare     

Sammanfattning 
Fatlind Zullufi (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sina uppdrag 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, Alvesta Energi och Alvesta Elnät. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Fatlind Zullufi (S) har 
fullmäktige i uppgift att välja en ny ersättare i hans ställe.     

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande, 2022-02-22       

Beslutet skickas till 
Förtroendemannaregistret 

HR-avdelningen 

Fatlind Zullufi 

Emma Känno 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Alvesta Energi 

Alvesta Elnät 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
30(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 22 Dnr 2022-00105 113 

 

Begäran om entledigande från Mehdi Zullufi (S) som ordinarie 
ledamot i nämnden för arbete och lärande 

Beslut 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Mehdi Zullufi (S) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 
nämnden för arbete och lärande 

2. Utse Gunnel Nordahl (S) som ledamot i nämnden för arbete och lärande 

3. Utse Tobias Johansson (S) som ersättare i nämnden för arbete och lärande         

Sammanfattning 
Mehdi Zullufi (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som ledamot i nämnden för arbete och lärande. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Mehdi Zullufi (S) har 
fullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot i hans ställe.     

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande, 2022-02-22         

Beslutet skickas till 
Mehdi Zullufi 

Gunnel Nordahl 

Tobias Johansson 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Nämnden för arbete och lärande 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
31(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 23 Dnr 2022-00004 113 

 

Begäran om entledigande från Gunnel Nordahl (S) som ledamot 
i valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Gunnel Nordahl (S) från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden 

2. utse Rose-Marie Larson (S) som ledamot i valnämnden   

3. Platsen som ersättare i valnämnden blir vakant till dess att valberedningen 
nominerar en ny ersättare      

Sammanfattning 
Gunnel Nordahl (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i valnämnden. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Gunnel Nordahl (S) har 
fullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot i hennes ställe.     

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande, 2022-01-03         

Beslutet skickas till 
Gunnel Nordahl 

Rose-Marie Larsson 

Valnämnden 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
32(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 24 Dnr 2022-00130 113 

 

Begäran om entledigande från Björn Tisjö (-) som 2:e vice 
ordförande i utbildningsnämnden och ersättare i 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Björn Tisjö (-) från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i 
utbildningsnämnden och som ersättare i kommunstyrelsen 

2. utse Katarina Tuneskog (M) som 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden 

3. utse Gunilla Gustafsson (M) som ordinarie ledamot i utbildningsnämnden 

4. utse Fatlind Zullufi (M) som ersättare i utbildningsnämnden 

5. utse Tomas Öhling (M) som ersättare i kommunstyrelsen     

Sammanfattning 
Björn Tisjö (-) har inkommit med en begäran om entledigande från sina uppdrag 
som 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden och som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat om att entlediga Björn Tisjö (-) har 
kommunfullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot/ersättare i hans ställe.     

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande, 2022-03-11         

Beslutet skickas till 
Björn Tisjö 

Katarina Tuneskog 

Gunilla Gustafsson 

Fatlind Zullufi  

Tomas Öhling 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
33(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 

 

  
 

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 25 Dnr 2022-00146 113 

 

Begäran om entledigande från Sten-Åke Carlsson (KD) som 
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och 
samhällsbyggnadsnämnden, samt som ersättare i Alvesta 
Renhållning AB, nämnden för myndighetsutövning samt 
Skatelövs byggnadsförening 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Sten-Åke Carlsson (KD) från samtliga sina uppdrag 

2. Lämna över begäran om omräkning till Länsstyrelsen 

3. Platserna som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och ersättare i Alvesta 
Renhållning AB, nämnden för myndighetsutövning samt Skatelövs 
byggnadsförening blir vakant till dess att valberedningen nominerar en ny 
ersättare        

Sammanfattning 
Sten-Åke Carlsson (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från 
samtliga sina uppdrag. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat om att entlediga Sten-Åke Carlsson (KD) 
har kommunfullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot/ersättare i hans ställe samt 
att lämna över begäran om omräkning till Länsstyrelsen.     

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande, 2022-03-21         

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Alvesta Renhållning AB 

Nämnden för myndighetsutövning 

Skatelövs Byggnadsförening 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  
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