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Kommunfullmäktiges protokoll 
  

Plats och tid Thalia, Folkets hus, Alvesta, tisdagen den 27 september 2022 kl 14:00-14:45 
Ajournering mellan 14:34-14:39 

Paragrafer §§ 79-94 

Beslutande Se sida 3 för närvarolista.  

Övriga närvarande Se sida 3 för närvarolista.  

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: 
Utsedda att justera: 
Utsedda att vara ersättare för ovan justerare: 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
  

 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Hagart Valtersson  

 Justerare 
  

 Frida Christensen                                                   Gunilla Gustafson  
  



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
2(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

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

  

Sammanträdesdatum 2022-09-27 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-04 Datum då anslaget tas ned 2022-10-25 

Tid för överklagande 2022-10-04 -2022-10-25 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Therese Löfqvist  
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Närvarolista 
Beslutande Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Edina Maslac (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Anita Lindstedt (S) 
Torbjörn Svensson (S) ersätter Robert Olesen (S) 
Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande 
Lavinia Strömberg (S) 
Peter Johansson (S) 
Peter Öhman-Danforth (S) ersätter Sofie Årdh (S) 
Otto Berglund (S) 
Linda Gustavsson (S) 
Thomas Haraldsson (C) 
Nina Rydström (C) ersätter Cristina Haraldsson (C) 
Hagart Valtersson (C), Ordförande 
David Johansson (C) ersätter Heléne Andersson (C) 
Jonas Engkvist (C) 
Sven-Åk Berggren (C) ersätter Monica Pihl (C) 
Sven Sunesson (C) 
Hans Svensson (V) 
Björn Nilsson (V) 
Anita Thörn von Rosén (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) 
John-Erik Pettersson (M) 
Christer Brincner (KD) 
Karl-Johan Kronström (KD) 
David Kristiansson (SD) 
Oskar Andersson (SD) 
Nellie Nieminen (SD) 
Jens Arnebert (SD) ersätter Yvonne Erlandsson (SD) 
Robin Berg (SD) 
Ulf Gustafsson (SD) 
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) ersätter Lars-Olof Franzén (AA) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Jan Johansson (AA) ersätter Flor de Maria Ticeran Vela (AA) 
Jan Franzén (AA) 

  

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
4(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Ärendelista 
§ 79 Dnr 34978 

Närvaro .............................................................................................. 5 
§ 80 Dnr 34979 

Val av justerare och tid för justering ................................................... 6 
§ 81 Dnr 32195 

Fastställande av dagordning .............................................................. 7 
§ 82 Dnr 2022-00120 

Allmänhetens frågestund ................................................................... 8 
§ 83 Dnr 2022-00118 

Information från kommunfullmäktiges ordförande ............................... 9 
§ 84 Dnr 2022-00119 

Aktuellt från revisorerna ................................................................... 10 
§ 85 Dnr 2022-00333 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
2022 ................................................................................................. 11 

§ 86 Dnr 2022-00277 
Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för år 2021 för VoB 
Kronoberg ........................................................................................ 12 

§ 87 Dnr 2022-00296 003 
Revidering av reglementet för nämnden för myndighetsutövning ..... 13 

§ 88 Dnr 2022-00298 000 
Revidering taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak och 
receptfria läkemedel ......................................................................... 14 

§ 89 Dnr 2022-00317 003 
Program för laddinfrastruktur ............................................................ 15 

§ 90 Dnr 2022-00302 000 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 
år 2023 ............................................................................................ 17 

§ 91 Dnr 2022-00301 000 
Revidering av arvodesregler för förtroendevalda .............................. 18 

§ 92 Dnr 2022-00231 027 
Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk 
i Alvesta kommun ............................................................................. 20 

§ 93 Dnr 2022-00352 113 
Begäran om entledigande från Anna Haglund .................................. 22 

§ 94 Dnr 2022-00357 
Anmälan av motion (AA) angående utbyggd fjärrvärme ................... 23 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
5(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 79 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunfullmäktige inleder sammanträdet med 36 ledamöter och 9 tjänstgörande 
ersättare. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande 
antecknas på sida 3 i protokollet.         
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§ 80 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 Gustafsson (M) som justerare av protokollet. 

Justeringen äger rum senast måndagen den 3 oktober 2022 klockan 10:00. 
Justeringen sker digitalt via Ciceron assistent och protokollet. 
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§ 81 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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§ 82 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. 

Till dagens sammanträde har ingen fråga anmälts till allmänhetens frågestund.     
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§ 83 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: 

• Utnämningen i White guide för Björkliden 
• Traktorrace  
• Inget att rapportera från revisorerna 
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§ 84 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 anmäler inte revisionen något att informera 
kommunfullmäktige om.     
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§ 85 Dnr 2022-00333  

 

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. 
Nämnden noterar fyra beslut som var ej verkställda per augusti 2022. 
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§ 86 Dnr 2022-00277  

 

Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för år 2021 för VoB 
Kronoberg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta kommuns del:  

1. godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2021 

2. bevilja ledamöterna i direktionen för förbundet ansvarsfrihet för år 2021 

Jäv 
Sebastian Olsson och Claudia Crowley Sörensson anmäler jäv. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2021. 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara 
huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB 
som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.  

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Familjerådgivningen 
redovisar för verksamhetsåret 2021 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger 
stabilitet till VoB:s organisation som helhet. 

Verksamheten möter även upp till sina mätbara mål om väntetider.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 115, 2022-09-13 

Arbetsutskottets beslut § 86, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 

Beslutet skickas till 
VoB Kronoberg 
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§ 87 Dnr 2022-00296 003 

 

Revidering av reglementet för nämnden för 
myndighetsutövning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av nämnden för 
myndighetsutövnings reglemente. 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter 
(prop. 2021/22:200) som innehåller förslag till reglering av tobaksfria 
nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Regeringen föreslår även ett smakförbud 
för e-vätskor. Syftet är bland annat att säkerställa ett högt skydd för barn och unga. 
Utifrån propositionen finns ett förslag om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
som antogs i riksdagen 2022-06-21. 

Under förutsättning att ny lag om tobaksfria nikotinprodukter antas, föreslår 
Nämnden för myndighetsutövning Kommunfullmäktige besluta revidera nämndens 
reglemente med tillägg under särskilda uppgifter 5 § : 

- ärenden enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

- ärenden enligt lag om sprängämnesprekursorer    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 117, 2022-09-13 

Arbetsutskottets beslut § 88, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Delegationsbeslut från ordförande för nämnden för myndighetsutövning 

Beslut från nämnden för myndighetsutövning 

Förslag till revidering av reglemente för nämnden för myndighetsutövning 

Beslutet skickas till 
Nämnden för myndighetsutövning 

Kanslichef  
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§ 88 Dnr 2022-00298 000 

 

Revidering taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak 
och receptfria läkemedel 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av taxa för utgifter för tillsyn 
av försäljning av tobak och receptfria läkemedel. 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter 
(prop.2021/22:200) som innehåller förslag till reglering av tobaksfria 
nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Regeringen föreslår även ett smakförbud 
för e-vätskor. Syftet är bland annat att säkerställa ett högt skydd för barn och unga. 
Utifrån propositionen finns ett förslag om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
som förväntas bli antagen i riksdagen 2022-06-21. 

Nämnden för myndighetsutövning föreslår kommunfullmäktige besluta revidera 
antagen taxa för avgifter för tillsyn av försäljning av tobak och receptfria läkemedel 
(KF 2019-12-17 § 189). Revidering kommer innebära att ny lagstiftning införlivas i 
befintlig taxa. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 118, 2022-09-13 

Arbetsutskottets beslut § 89, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslut från nämnden för myndighetsutövning 

Taxa för tobak, läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 

Beslutet skickas till 
Nämnden för myndighetsutövning 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
15(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 89 Dnr 2022-00317 003 

 

Program för laddinfrastruktur  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om program för laddinfrastruktur i Alvesta kommun.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i Mål och budget för 2022 kommunstyrelsen ett särskilt 
uppdrag att ta fram en strategi för den samlade laddinfrastrukturen i kommunen 
och kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till program för 
laddinfrastruktur. I framtagandet av programmet har Alvesta Elnät AB, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomiavdelningen lämnat sakupplysningar. 
Vidare har juridisk konsultation skett.  

Syftet med ett laddinfrastrukturprogram är huvudsakligen att underlätta för en 
fortsatt elektrifiering av transportsektorn och en snabb utbyggnad i Alvesta 
kommun. Programmet kan sammanfattas i: 

 

• Placering och prioritering för utbyggnad under 2022-2027 

• Alvesta kommuns rådgivande roll vid näringslivets investeringar i 
laddinfrastruktur 

• Laddlösningar för boende i flerbostadshus 

• Enhetlig betallösning  

 

Det bedöms inte finnas några kommunalrättsliga hinder för kommunen eller ett 
kommunalt bolag att äga infrastruktur för laddning eller att sälja själva tjänsten 
laddning, men det är inte rättsligt prövat. Förutsättningen är som i all prissättning 
för kommunal verksamhet att självkostnadsprincipen följs om inte undantag finns. 
Det tycks enklast att kommunen/det kommunala bolaget upphandlar någon som 
driftar själva laddinfrastrukturen istället för att sälja laddning själv. Slutligen ligger 
en av de planerade stolparna på mark som kommunen inte äger, vilket kan påverka 
möjligheten att genomföra delinvesteringen. 

Programmet ska vara ett användbart verktyg för Alvesta kommunkoncerns egen 
planering, men också som underlag i dialog med andra aktörer.  

För att genomföra programmet för laddinfrastruktur har kommunlednings-
förvaltningen identifierat möjligheten att söka statliga medel från Naturvårdsverket 
genom Klimatklivet 2022 och utlysningen av stöd för publik laddning 2022. 
Möjlighet finns att få stöd med 70% av den totala investeringen. Investeringen för 
de prioriterade platserna enligt programmet beräknas uppgå till 8,2 mkr innan stöd. 
Det tillkommer också kostnader som i skrivande stund inte är möjliga att uppskatta. 
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Beslut avseende ekonomiska konsekvenser av investeringen behöver fattas separat 
när utfallet av ansökan är klart.    

Konsekvensanalys 

Miljö 

År 2027 bedöms det finnas 3 000 laddbara fordon i kommunen. Alvesta kommuns 
Energi och Klimatplan 2022-2030 anger att år 2030 är andel fossilfria bilar i 
geografiska Alvesta minst 40 %, det vill säga med nuvarande nivå 4500 fordon. EU 
rekommenderar ett publikt uttag per tio fordon. Det betyder att programmet är i 
linje med miljömålen.  

Socioekonomisk påverkan 

Med en god utbyggnad av publik laddinfrastruktur möjliggörs användning av 
elfordon även för boende i flerbostadshus.  

Ekonomi  

Kalkylerna för att genomföra laddinfrastrukturprogrammet bygger på estimat 
avseende såväl investeringsbelopp som ekonomiska drifteffekter. De största 
osäkerheterna avser inkomster och intäkter. Investeringen är tänkt att 
delfinansieras av investeringsbidrag från naturvårdsverket, som ännu inte har fattat 
beslut om fördelning av medel. Vidare bygger driftintäkterna på en uppskattning 
om nyttjandet av laddstolparna. Slutligen ligger en av de planerade stolparna på 
mark som kommunen inte äger, vilket kan påverka möjligheten att genomföra 
delinvesteringen. 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C), Jan-Erik Svensson (AA), Lars-Olof Peterson (S), Per Ribacke 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.         

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 119, 2022-09-13 

Arbetsutskottets beslut § 90, 2022-08-30 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-25 

Program för laddinfrastruktur i Alvesta kommun, 2022-08-26 

Beslutet skickas till 
Inköpsavdelningen 

Kommunchef 

Ekonomichef 
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§ 90 Dnr 2022-00302 000 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för år 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för år 2023.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2023. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2022, mål och budget 2024 med plan 2025-2027 samt 
delårsrapport per augusti 2023. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 121, 2022-09-13 

Arbetsutskottets beslut § 92, 2022-08-30 

tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till sammanträdesplan för år 2023, 2022-08-20   
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§ 91 Dnr 2022-00301 000 

 

Revidering av arvodesregler för förtroendevalda 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att anta reviderat förslag till regler för ersättning till 
förtroendevalda med tillägg om att det ska vara samma princip för samtliga 
ordförandeposter, 50% av ordförandens arvode till oppositionens ordförandepost, 
och att man därav höjer 1:e vice ordförandes arvode till 10% för nämnden för 
myndighetsutövning. Revideringen gäller från och med 2023-01-01.   

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod så träffas gruppledarna för att diskutera och utvärdera 
hur arvodesreglerna för de förtroendevalda ser ut och har fungerat under den 
gångna mandatperioden. Tillsammans med kommunledningsförvaltningen ser man 
över både formalia och ersättningsnivåer. Vid gruppledarträffen den 30 juni så 
fastställde gruppledarna ett antal punkter av förtydliganden/förändringar i regler 
för ersättning till förtroendevalda (arvodesregler). 

 

De tillägg som föreslås är gulmarkerade i utkastet och kan sammanfattas enligt 
följande:  

* Införa närvarorätt samt ersättning för 1 ej tjänstgörande ersättare per politiskt 
parti representerade i kommunfullmäktige. Partierna utser själva vem personen är 
inför varje sammanträde. Ersättningsreglerna ska vara samma som för ej 
tjänstgörande ersättare i styrelse/nämnder. 

* 20% i fast arvode för ordförande i nämnden för myndighetsutövning, samt 5% i 
fast arvode till vice ordförande. 

* 20% i fast arvode till ordförande i styrelsen för Allbohus Fastighets AB samt 10% i 
fast arvode till 1:e samt 2:e vice ordförande. 

* Krav på anmälan av inkomst för samtliga förtroendevalda senast sista juni varje år, 
annars så upphör rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst till dess att 
uppgifter inkommit. 

Ordförandeträffar ingår inte i det fasta arvodet, utan att rätten till ersättning 
föreligger enligt 5 §, 7–10 §§ och 16–23 §§. Sammankallande till ordförandeträffar 
kan endast vara någon ur kommunstyrelsens presidium. 

Yrkanden 
Sven Sunesson (C), Per Ribacke (S), Anita Thörn von Rosen (MP), Otto Berglund (S), 
Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jan-Erik Svensson (AA) och Jan Franzén (AA) yrkar på att grundarvodet ändras till 
90% av riksdagsmannaarvodet, att det ej blir en ökning i Arvode för 
ordförandeposterna på Allbohus, samt inga timarvoden utgår till ordförandeträffar.     



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
19(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till 
beslut och Jan-Erik Svenssons (AA) yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner via acklamation att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 122, 2022-09-13 

Personalutskottets beslut § 41, 2022-09-13 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till regler för ersättning till förtroendevalda, 2022-08-18 

Beslutet skickas till 
Kansliavdelningen 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 92 Dnr 2022-00231 027 

 

Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och 
spelmissbruk i Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk, 

2. att policyn ska gälla vid alla förvaltningar och kommunägda bolag i Alvesta 
kommunkoncern, 

3. tidigare beslutade rutin inom området upphävs 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för att förebygga och 
hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk i Alvesta kommunkoncern. 
Personalutskottet återremitterade 2022-05-17 § 22 förslaget för komplettering. Ett 
nytt förslag har tagits fram av HR-avdelningen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2008 om ett alkohol- och drogpolitiskt handlings-
program (KF 2008:7/08). Det är ett övergripande program som har sin 
utgångspunkt ur ett medborgarperspektiv. Ett arbete med ett nytt folkhälsoinriktat 
lokalt program, baserat på regeringens ANDTS-strategi och det pågående arbete 
med en regional ANDTS-plan, ska påbörjas under 2022. ANDTS står för alkohol, 
narkotika, tobak, nikotin och spel. 

Alvesta kommun har idag ingen övergripande policy eller riktlinje gällande alkohol-, 
drog eller spelmissbruk som rör anställda. Det finns endast en rutin beslutat av 
dåvarande kommunchefen 2008-10-09. Rutinen saknar också hantering av 
spelmissbruk. 

Spelmissbruk klassades redan 2013 som likställt med alkoholberoende av American 
Psychological Association. Sveriges riksdag beslutade 2018 att införa begreppet 
spelmissbruk i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen och idag jämställs 
spelberoende med alkoholberoende. Socialstyrelsen har gett ut flera dokument om 
lämpliga behandlingsmetoder för att komma till rätta med problematiken. 

Med förslaget till ny policy täcker vi nu också in begreppen spelmissbruk och 
spelberoende. Kommunchefen kommer även besluta om en rutin för chefer i 
koncernen som ger vägledning för hantering av missbruk och beroenden som är 
kopplat till förhållandet arbetsgivare-arbetstagare. 

Samråd i detta ärende har skett med ansvarig handläggare för kommunens blivande 
ANDTS-program. 

Samverkan har skett med berörda fackliga organisationer i den kommun-
övergripande samverkansgruppen (KSG). 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Ärendet bedöms inte behöva en konsekvensanalys.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 124, 2022-09-13 

Personalutskottets beslut § 30, 2022-08-30 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2022-07-26 

Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk i Alvesta 
kommun, 2022-06-29 

Beslutet skickas till 
Samtliga bolag och förvaltningar 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 93 Dnr 2022-00352 113 

 

Begäran om entledigande från Anna Haglund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Anna Haglund (M) som ledamot i kommunrevisionen 

2. välja Thomas Gyllensten (M) som ledamot i kommunrevisionen 

Sammanfattning 
Anna Haglund (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som ledamot i kommunrevisionen. 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Anna Haglund (M) så 
behöver kommunfullmäktige välja en ny ledamot till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande, 2022-09-20     

Beslutet skickas till 
Anna Haglund 

Thomas Gyllensten 

Gruppledare för moderaterna 

HR-avdelningen 

förtroendemannaregistret 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 94 Dnr 2022-00357  

 

Anmälan av motion (AA) angående utbyggd fjärrvärme 

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

Sammanfattning 
Jan Franzén (AA) har inkommit med en motion som handlar om att bygga en 
flispanna med placering i östra Alvesta för att vara till fördel för 
fjärrvärmeutbyggnaden i Alvesta tätort, samt att kombineras med ett system för 
produktion av elektricitet. 

Beslutsunderlag 
Motion (AA) om att bygga ut fjärrvärme, 2022-09-26     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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