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Närvarolista 
Beslutande Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Torbjörn Svensson (S) ersätter Sebastian Olsson (S) på § 64 
Edina Maslac (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Anita Lindstedt (S) 
Robert Olesen (S) 
Martina Holmkvist Lundström (S) 
Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande 
Lavinia Strömberg (S) 
Peter Johansson (S) 
Sofie Årdh (S) 
Otto Berglund (S) 
Linda Gustavsson (S) 
Thomas Haraldsson (C) 
Nina Rydström (C) ersätter Cristina Haraldsson (C) 
Hagart Valtersson (C), Ordförande 
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) 
Gunilla Gustafson (M) 
Niclas Salomonsson (M) 
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
Veronika Kobak (M) 
Björn Tisjö (-) 
Christer Brincner (KD) 
Karl-Johan Kronström (KD) 
Ulf Larsson (L) 
David Kristiansson (SD) 
Jens Arnebert (SD) ersätter Oskar Andersson (SD) 
Nellie Nieminen (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) 

  

Övriga närvarande Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Camilla Holmqvist, kommunchef  
Anna Falkenstam, ekonomichef 
Anna Bring, budgetansvarig 
Britt Nielsen, kommunrevisor 
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§ 54 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunfullmäktige inleder sammanträdet med 41 ledamöter och 4 tjänstgörande 
ersättare. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande 
antecknas på sida 3 i protokollet.                 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
6(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser nedan personer till justerare. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Frida Christensen (S) och 
Gunilla Gustafson (M) som justerare av protokollet. 

Justeringen äger rum senast måndagen den 27 juni 2022 klockan 10:00. Justeringen 
sker digitalt via Ciceron assistent och protokollet publiceras för 
genomläsning/justering torsdagen den 23 juni. 
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§ 56 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde med tillägg av ytterligare ett ärende med begäran om 
entledigande som lämnades in innan sammanträdet startade (se ärendelista på sida 
4 i protokollet). Ärendet utgick senare från dagordningen då begäran om 
entledigandet drogs tillbaka under sittande möte. 
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§ 57 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: 

• Ceremoni för nya medborgare 
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§ 58 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 fanns ingen fråga till allmänhetens frågestund. 
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§ 59 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 Britt Nielsen om: 

• Revisionens pågående granskningar 

• Granskningsrapport om barn och unga som riskerar att fara illa 
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§ 60 Dnr 2022-00194 041 

 

Mål och budget 2023 med plan 2024-2026 

Beslut 
kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Godkänna politiska ledningens förslag (S, C och V) till Mål och budget för 
2023 med plan 2024-2026.  
 

2. Fastställa en oförändrad skattesats på 21,42 kronor.    
 

3. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska 
styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte 
överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna ramarna inte kan hållas 
ska detta snarast anmälas till fullmäktige efter dialog med 
kommunstyrelsen.  

 
4. För budget- och planperioden 2023-2026 fastställa resultatmålet till att 

utgöra minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.  
 

5. Godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder och styrelse. Driftbudget år 
2023 till nämnder och styrelsen uppgår enligt nedan:   

 
 

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett 
nettoanslag (verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter) 
per nämnd/styrelse.  
 

6. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av 2023 
års driftbudgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär. 
 

Nämnd/styrelse Driftbudget 2023 (tkr)
Kommunstyrelsen 95 630

Kultur och fritidsnämnden 65 820

Utbildningsnämnden 497 890

Nämnden för arbete och lärande 249 500

Omsorgsnämnden 400 370

Samhällsbyggnadsnämnden 57 820

Nämnden för myndighetsutövning 220
Summa nettokostnader nämnder 1 367 250
Gemensam finansiering 1 395 890

Årets resultat 28 640
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7. Godkänna nämndernas/styrelsens inriktningar, utvecklingsmål och 
särskilda uppdrag. 

 
8. Investeringsbudget år 2023 med plan 2024-2026 beslutas enligt förslaget i 

Mål och Budget, som uppgår totalt till 216,3 miljoner kronor för år 2023. 
Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt om 10 miljoner 
kronor och därutöver, medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda 
investeringsprojekt understigande 10 miljoner kronor, eller om 
investeringsprojektet finns avsatt som en central strategisk investering i 
Mål och budget 2023.  
 
Finansieringsgraden uppgår till 53,5 % i investeringsbudgeten för år 2023. 
Om planerade investeringar för 2022 blir senarelagda kan 
finansieringsgraden tillfälligt understiga 53,5 %.  
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan 
nämnder under år 2023. 

 
9. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 31 december 

2022 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2023 för 
information till kommunfullmäktige på sammanträdet i början av 2023. 
Verksamhetsplaner med internbudgetar ska utarbetas med utgångspunkt 
i kommunfullmäktiges budget och de närmare anvisningar som utfärdas 
om budgetarbetet från kommunledningsförvaltningen. Nämndernas 
uppdrag avser såväl internbudget för drift som för investeringar.  

 
Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även 
fastställa en internkontrollplan för 2023 som ska informeras om till 
kommunfullmäktiges sammanträde i början av 2023. 
 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2023 omsätta befintliga lån samt 
ta upp nya lån till ett totalt belopp på högst 135 miljoner kronor.  
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att anta borgensram och internkredit i 
koncernkonto för de kommunägda bolagen för år 2023 enligt nedan. 
Ramarna innebär att kommunen, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
respektive bolag enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett 
högsta lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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12. 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. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens revisorer en 
driftsbudget för 2023 på 1 140 tkr.   

Reservation 
David Kristiansson (SD), Jens Arnebert (SD) samt Nellie Nieminen (SD) reserverar sig 
mot beslutet.    

Sammanfattning 
Budgeten fastslår god ekonomisk hushållning genom de ekonomiska ramarna och 
kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Budgeten innehåller såväl satsningar 
på verksamheterna som fortsatt fokus på kommunens investeringsbehov. Budgeten 
lyfter också fram flera viktiga prioriteringar för styrelsens/nämndernas 
verksamheter i form av utvecklingsmål och uppdrag som ska prioriteras för att 
förbättra och utveckla hela kommunkoncernen. 

Enligt kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår) samt en plan för ekonomin för en period av två år. Budgeten 
ska fastställas före november månads utgång. Dessutom ska kommunfullmäktiges 
presidium, enligt kommunallagen, upprätta förslag till budget för kommunens 
revisorer. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C), Hans Svensson (V), Frida Christensen (S), 
Sven Sunesson (C), Martina Holmkvist Lundström (S), Lavinia Strömberg (S), Linda 
Gustafsson (S), Lars-Olof Petersson (S), Nina Rydström (C), Robert Olesen (S), 
Monica Pihl (C), Sofie Årdh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Claudia Crowley Sörensson (M), Ulf Larsson (L), Christer Brincner (KD), Thomas 
Johnsson (M), Matz Athley (M), Gunilla Gustafson (M), Tomas Öhling (M), Helen 

Bolag,  mnkr
Borgensram 

 2022

Behov av 
utökning 

borgensram 
2023

Borgensramar 
 behov 2023

Limit 
koncern
-konto 

2023
Allbohus 1300 60 1 360 31,0
Alvesta Energi 100 100 10,0
Alvesta Elnät 58 58 5,0
Alvesta Renhållnig 0 0 0,25
Alvesta Utveckling* 101 101 3,0
Alvesta Kommunföretag 66 66 6,0
Huseby 3 3 1,0
Summa 1 688 56,3
* inkl BIVA
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Gustavsson (M) Veronika Kobak (M) yrkar bifall till Alvesta Alliansens förslag till 
budget med tillhörande att-satser. 

Jens Arnebert (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Lars-Olof Franzén (AA), Jan Franzén (AA) yrkar bifall till Alvesta Alternativets förslag 
till budget.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till Mål och budget; den styrande 
ledningens förslag, Alvesta Alliansens förslag, Sverigedemokraternas förslag samt 
Alvesta Alternativets förslag. Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att 
han först kommer att ställa proposition på varje budget och att han därefter klargör 
vilken budget det är som han uppfattar att det är kommunfullmäktige har fattat 
beslut om att bifalla.  

Ordföranden ställer de fyra budgetarna mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige har beslutat att den styrande ledningens förslag till beslut. 

Votering begärd.    

Votering 
Ordföranden utser den styrande ledningens förslag till huvudförslag. 

För att få fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden först 
proposition på Alvesta Alternativets budgetförslag mot Sverigedemokraternas 
budgetförslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med Alvesta Alternativets budgetförslag. 

 
Sedan ställer ordföranden proposition på Alvesta Alternativets budgetförslag mot 
Alvesta Alliansens budgetförslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige 
beslutat att utse Alvesta Alliansens budgetförslag som motförslag. 

Ordföranden instruerar därefter kommunfullmäktige om att en Ja-röst är en röst på 
styrande ledningens budgetförslag och att en Nej-röst är en röst på Alliansens 
budgetförslag.  

§ 60 Omröstning om vilken budget som ska 
bifallas 

Ja = styrande ledningens budget 

Nej = Alliansens budget 

 Ja Nej Avstår 

1.   Per Ribacke (S) X   

2.   Frida Christensen (S) X   

3.   Sebastian Ohlsson (S) X   

4.   Edina Maslac (S) X   

5.   Lars-Olof Petersson (S) X   
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6.   Anita Lindstedt (S) X   

7.   Robert Olesen (S) X   

8.   Martina Holmqvist 
Lundström (S) X   

9.   Tomas Hedevik (S) X   

10. Lavinia Strömberg (S) X   

11. Peter Johansson (S) X   

12. Sofie Årdh (S) X   

13. Otto Berglund (S) X   

14. Linda Gustavsson (S) X   

15. Thomas Haraldsson (C) X   

16. Nina Rydström (C) som 
ersätter Cristina Haraldsson 
(C) 

X   

17. Heléne Andersson (C) X   

18. Jonas Engqvist (C) X   

19. Monica Pihl (C) X   

20. Sven Sunesson (C) X   

21. Hans Svensson (V) X   

22. Björn Nilsson (V) X   

23. Anita Thörn von Rosen 
(MP) som ersätter Hanna 
Evelyndotter (MP) 

  X 

24. Thomas Johnsson (M)  X  

25. Claudia Crowley 
Sörensson (M)  X  

26. Björn Tisjö (-)  X  

27. Matz Athley (M)  X  

28. Helén Gustavsson (M)  X  

29. Tomas Öhling (M)  X  

30. Gunilla Gustafson (M)  X  

31. Niclas Salomonsson (M)  X  

32. Rune Gustavsson (M)  X  

33. Veronika Kobak (M)  X  
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34. Christer Brincner (KD)  X  

35. Karl-Johan Kronström 
(KD)  X  

36. Ulf Larsson (L)  X  

37. David Kristiansson (SD)   X 

38. Jens Arnebert (SD) som 
ersätter Oskar Andersson 
(SD) 

  X 

39. Nellie Nieminen (SD)   X 

40. Lars-Olof Franzén (AA)  X  

41. Jan-Erik Svensson (AA)  X  

42. Jan Franzén (AA)   X  

43. Jan Johansson (AA) som 
ersätter Flor De Maria 
Ticeran Vela (AA) 

 X  

44. Anders Sandgren (AA)  X  

45. Hagart Valtersson (C), 
ordf X   

Totalt 23 18 4 

 

 

Efter genomförd votering finner ordföranden med 23 Ja-röster, 18 Nej-röster och 4-
Avstår röster att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla styrande ledningens 
budget som budget för år 2023.  

Beslutsunderlag 
Att-satser från Alvesta alliansen 

Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget år 2023 med plan 2024-2026 

Kommunstyrelsens beslut § 78, 2022-06-07 

Arbetsutskottets beslut § 53, 2022-05-17 

Att-satser från politiska ledningen 

Alvesta Alliansens (M, L & KD) förslag till Mål och Budget år 2023 med plan 2024-
2026 

Alvesta Alternativets förslag till Mål och Budget år 2023 

Politiska ledningens (S, C & V) förslag till Mål och Budget år 2023 med plan 2024-
2026       
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Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Kommunchef    

Budgetansvarig 

Samtliga nämnder och bolag 
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§ 61 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen:  

”Enligt 5 kap. 26 paragrafen kommunallagen ska innan ett ärende avgörs av 
fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde 
ärendet berörs eller av en fullmäktigeberedning. Någon sådan beredning har inte 
skett i Kultur och fritidsnämnden.  

Styrgruppen som verkat har utsetts av ks-ordförande över huvudet på kultur och 
fritidsnämnden, vars roll är ägare och förvaltare av objektet. Enligt gällande 
delegationsordning finns inget sådant uppdrag och inget beslutsförslag finns 
protokollfört. Enligt protokoll från 2021-06-08 var beslutet att uppdra åt Allbohus 
och Kultur & Fritidsnämnden återkomma med ritningar, kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. Detta beslut har inte 
följts.  

I skolutredningen som också hänvisas till framgår det att K&F skulle ta fram 
kostnadsförslag för en centralt belägen idrottshall KF 2020-10-20. Ej heller detta ser 
vi inget resultat ifrån. 

Sammanfattningsvis vill vi ha en beredning från kultur & fritidsnämnden där 
ledamöterna får vara med och ta del av diskussionen och har möjligheter att 
påverka.”   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomfördes en behovsanalys inför vidare beslut. 

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. 

Efter utvärdering av anbuden tilldelas GBJ Bygg AB totalentreprenaden med 
anbudet 72 499 mkr. Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 83 299 
mkr. Utöver detta finns option på solceller 2 285 mkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade driftskostnad för den nya sport- och 
kulturarenan blir 535 kr/kvm. Totala driftskostnaden för nybyggnationen är 
beräknad till 1 498 mkr /år, 124 833 kr/mån. 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
19(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Yrkanden 
Lavinia Strömberg (S), Thomas Haraldsson (C), Robert Olesen (S), Lars-Olof 
Petersson (S) och Per Ribacke (S) yrkar bifall till förslag till beslut, med ändring på 
punkt 1. 

Lars-Olof Franzén (AA), Ulf Larsson (L), Jan-Erik Svensson (AA), Jan Franzén (AA) och 
David Kristiansson (SD) yrkar på återremiss samt att skrivningen ska kvarstå.     

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag att hantera; dels bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag till belsut med ändring på punkt 1, samt förslag om 
återremiss. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller om det 
ska avgöras idag och finner via acklamation att ärendet ska återremitteras. 

Votering begärd.     

Votering 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en JA-röst är en röst på 
återremiss och en NEJ-röst är en röst på att ärendet avgörs idag.   

§ 61 Omröstning om ärendet ska återremitteras 

Ja = återremiss 

Nej = ärendet avgörs idag 

 Ja Nej Avstår 

1.   Per Ribacke (S)  X  

2.   Frida Christensen (S)  X  

3.   Sebastian Ohlsson (S)  X  

4.   Edina Maslac (S)  X  

5.   Lars-Olof Petersson (S)  X  

6.   Anita Lindstedt (S)  X  

7.   Robert Olesen (S)  X  

8.   Martina Holmqvist 
Lundström (S)  X  

9.   Tomas Hedevik (S)  X  

10. Lavinia Strömberg (S)  X  

11. Peter Johansson (S)  X  

12. Sofie Årdh (S)  X  

13. Otto Berglund (S)  X  

14. Linda Gustavsson (S)  X  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
20(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

15. Thomas Haraldsson (C)  X  

16. Nina Rydström (C) som 
ersätter Cristina Haraldsson 
(C) 

 X  

17. Heléne Andersson (C)  X  

18. Jonas Engqvist (C)  X  

19. Monica Pihl (C)  X  

20. Sven Sunesson (C)  X  

21. Hans Svensson (V)  X  

22. Björn Nilsson (V)  X  

23. Anita Thörn von Rosen 
(MP) som ersätter Hanna 
Evelyndotter (MP) 

X   

24. Thomas Johnsson (M) X   

25. Claudia Crowley 
Sörensson (M) X   

26. Björn Tisjö (-) X   

27. Matz Athley (M) X   

28. Helén Gustavsson (M) X   

29. Tomas Öhling (M) X   

30. Gunilla Gustafson (M) X   

31. Niclas Salomonsson (M) X   

32. Rune Gustavsson (M) X   

33. Veronika Kobak (M) X   

34. Christer Brincner (KD) X   

35. Karl-Johan Kronström 
(KD) X   

36. Ulf Larsson (L) X   

37. David Kristiansson (SD) X   

38. Jens Arnebert (SD) som 
ersätter Oskar Andersson 
(SD) 

X   

39. Nellie Nieminen (SD) X   

40. Lars-Olof Franzén (AA) X   

41. Jan-Erik Svensson (AA) X   
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42. Jan Franzén (AA)  X   

43. Jan Johansson (AA) som 
ersätter Flor De Maria 
Ticeran Vela (AA) 

X   

44. Anders Sandgren (AA) X   

45. Hagart Valtersson (C), 
ordf  X  

Totalt 22 23  

 

Med 22 ja-röster mot 23 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat återremittera 
beslut om sport- och kulturarena i Alvesta tätort. Mer än en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna har begärt återremiss enligt KL 5 kap. 50§.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 74, 2022-06-07 

Arbetsutskottets beslut § 60,2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut § 111, om långsiktig lokalförsörjningsstrategi för 
förskolor och skolor i Alvesta kommun 2020-10-20 

Kommunstyrelsens beslut § 90, om placering av ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort 2021-06-08 

Ritningar över ny sport- och kulturarena 

Behovsanalys – sammanställning av Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med ny 
sporthall i Alvesta tätort per 2021-05-25 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
22(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 62 Dnr 2022-00200 000 

 

Beslut om förvaltningsavtal 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Godkänna förslag om nytt avtal om förvaltning av fastigheter och byggnader 
mellan Alvesta kommun och AllboHus Fastighets AB (beslutet gäller under 
förutsättning att AllboHus’ styrelse tar motsvarande beslut) 

2. Från 2023 överföra ansvaret för förvaltningsavtalet från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att för respektive objekt teckna internhyresavtal 
enligt principerna i det övergripande förvaltningsavtalet  

4. Uppdra till kommunstyrelsen att arbeta in budgetkonsekvenser från 2023 med 
anledning av det nya avtalet. 

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

Sammanfattning 
Ett särskilt projekt har arbetat med uppdraget från kommunstyrelsen i 
verksamhetsplanen från 2021 att utreda och utveckla förvaltning av kommunägda 
fastigheter. Det gäller fastigheter i det s k förvaltningsavtalet, t ex äldreboendet 
Högåsen, och kultur- och fritidsnämndens lokaler och byggnader som Virda sim- 
och sporthall, ishall, tennishall m fl. För att utveckla och förnya förvaltningsavtalet 
föreslås att byggnader och lokaler hos kultur- och fritidsnämnden ingår i nya 
avtalet. Berörda förvaltningar och AllboHus är helt eniga om att det är många 
fördelar och rationellt att överföra den tekniska skötseln och underhållet av 
byggnader från fritidsförvaltningen till AllboHus. Reformen föreslås ske skarpt från 
2023. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på avslag i ärendet.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; Lars-Olof Franzéns (AA) 
avslagsyrkande och Per Ribackes (S) bifallsyrkande. Ordföranden ställer proposition 
på förslagen och finner via acklamation att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut.    
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 75, 2022-06-07 

Arbetsutskottets beslut § 49, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Rapport från styrgruppen för översyn av förvaltningsavtal och verksamhetslokaler 

Förslag om avtal förvaltning av fastigheter och byggnader mellan Alvesta kommun 
och AllboHus Fastighets AB 

Beslutet skickas till 
Allbohus 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunchef  

Ekonomichef  
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§ 63 Dnr 2022-00197 040 

 

Beslut om ägartillskott till Alvesta Utveckling AB  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge ett bidrag till Alvesta Kommunföretag AB på 5 
mkr att föra vidare till dotterbolaget Alvesta Utveckling AB för 
bredbandsutbyggnad. Bidraget finansieras med kommunens resultat 2022. 

Sammanfattning 
Den koncerngemensamma strategin för digitalisering, IT och bredband har som mål 
att från 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. För 2025 är målet att 98 procent av alla hushåll och företag bör 
ha tillgång till 1 Gbit/s, 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 
Mbit/s, 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s. De här 
målen är identiska med målen som regeringen och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) satt upp. 

Post- och telestyrelsens färskaste statistik från hösten 2021 över bredbandstäckning 
med 100 Mbit/sek, visar att Alvesta kommun ligger på 91 procent med de som är 
anslutna till bredband eller är i absolut närhet. För tätorter ligger det på 98 procent 
och glesbygd i vår kommun 71 procent. Alvesta har en lägre täckning än 
genomsnitten i länet respektive riket. Siffrorna för Kronoberg är 98 respektive 78 
procent och för riket 99 respektive 77 procent. 

Alvesta kommun är till strukturen en landsbygdskommun där relativt många 
invånare bor på landet och där den s k tätortsgraden är lägre. Det gör det normalt 
både dyrare och mer komplicerat att erbjuda bredband till hushållen. Det är en 
delförklaring till att Alvesta ligger efter i bredbandsutbyggnad.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 5 mkr riktas som bidrag till Alvesta 
Utveckling AB för insatser för bredbandsutveckling på landsbygden i Alvesta 
kommun i samverkan med Wexnet. Det är mycket angeläget för kommunens 
attraktivitet, samhällsnytta och hållbar tillväxt att insatser för bredbandsutveckling 
på landsbygden intensifieras. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S), Sofie Årdh (S), Thomas Haraldsson (C), Lars-Olof Franzén (AA) och  
Tomas Öhling (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 82, 2022-06-07 

Arbetsutskottets beslut § 58, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     
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Beslutet skickas till 
Alvesta Utveckling AB 

Ekonomichef 
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§ 64 Dnr 2022-00234  

 

Beslut om godkännande av årsredovisning inklusive 
revisionsrapport för år 2021 samt förbundsordning för 
Samordningsförbundet Värend 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. för Alvesta kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet 
Värend för 2021 

2. bevilja styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för år 2021 

3. godkänna förbundsordningen   

Jäv 
Sebastian Ohlsson (S), Robert Olesen (S), Tomas Öhling (M) och Claudia Crowley 
Sörensson (M) anmäler jäv.    

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Värend har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
Samordningsförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen för 
Samordningsförbundet Värend beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

Vidare ska även förbundsmedlemmarna godkänna förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 85, 2022-06-07 

Arbetsutskottets beslut § 61, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning inklusive revisionsrapport för år 2021 

Förbundsordning- samordningsförbundet Värend   

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Värend 
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§ 65 Dnr 2022-00162 000 

 

Återrapportering av partistöd för 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen av partistöd för år 
2021.  

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. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av erhållet partistöd från Vänsterpartiet per år 2021 

Redovisning av erhållet partistöd från Liberalerna per år 2021 

Redovisning av erhållet partistöd från Miljöpartiet per år 2021 

Redovisning av erhållet partistöd från Kristdemokraterna per år 2021 

Redovisning av erhållet partistöd från Alvesta Alternativet per år 2021 

Redovisning av erhållet partistöd från Sverigedemokraterna per år 2021 

Redovisning av erhållet partistöd från Centerpartiet per år 2021 

Redovisning av erhållet partistöd från Moderaterna per år 2021     

Redovisning av erhållet partistöd från Socialdemokraterna per år 2021     

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
28(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Dnr 2022-00237  

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen, SoL 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 som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet 

Ej verkställda beslut per april 2022: 

Man/ 
kvinna 

Typ av bistånd  Beslutsdatum Erbjuden men 
tackat nej 

Verkställt 

 

Man  Sysselsättning SoL 2021-10-22  Ej verkställt 

Man Sysselsättning SoL 2021-11-23  Ej verkställt 

Man Sysselsättning SoL 2021-06-07  Ej verkställt 

Man Kontaktperson SoL 2021-07-30  Ej verkställt 

Man  Kontaktfamilj SoL 2021-07-30  Ej verkställt 

 

Beslutsunderlag 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) per april 2022     

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbete och lärande 
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§ 67 Dnr 2022-00264 000 

 

Motion (MP) om Återbruksverksamhet i kommunal regi 

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

Sammanfattning 
Anita Thörn von Rosen (MP) har inkommit med en motion rörande 
återbruksverksamhet i kommunal regi. I motionen föreslås det att verksamheten 
kan bedrivas i samarbete med ideella organisationer, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Motionären tycker att en återbruksverksamhet på någon av de 
kommunala återvinningsstationerna ligger i tiden, och är förenligt med både 
kommunens avfallsplan och Agenda 2030, och yrkar därför att ge Alvesta 
Renhållning AB i uppdrag att starta återbruksverksamhet på någon eller några av 
återvinningscentralerna i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Motion (MP) om återbruksverksamhet i kommunal regi    

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 68 Dnr 2022-00240 113 

 

Begäran om entledigande från Roxana Sepulveda (KD) som 
ledamot i utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Roxana Sepulveda (KD) från sitt uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden 

2. utse Josefin Ljungkvist (KD) som ledamot i utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Roxana Sepulveda (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Roxana Sepulveda (KD) har 
fullmäktige i uppgift att välja en ny ledamot i hennes ställe. 

 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande, 2022-05-12 

Beslutet skickas till 
Roxana Sepulveda 
Josefin Ljungkvist 
Förtroendemannaregistret 
HR-avdelningen 
Gruppledare Kristdemokraterna 
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§ 69 Dnr 2022-00239 113 

 

Begäran om entledigande från Bo Hasselquist som ersättare i 
Alvesta Utveckling AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Bo Hasselquist (KD) från sitt uppdrag som ersättare i Alvesta Utveckling 
AB 

2. utse Göran Johansson (KD) som ersättare i Alvesta Utveckling AB 

Sammanfattning 
Bo Hasselquist (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i Alvesta Utveckling AB. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Bo Hasselquist (KD) från sitt 
uppdrag som ersättare i Alvesta Utveckling AB har fullmäktige i uppgift att välja en 
ny ledamot i hans ställe.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande, 2022-05-03     

Beslutet skickas till 
Bo Hasselquist 
Göran Johansson 
Förtroendemannaregistret 
HR-avdelningen 
Gruppledare Kristdemokraterna 
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