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 Sekreterare 

 
  

 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 David Johansson  
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 Robin Berg                                                               Frida Christensen  
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Närvarolista 
Beslutande Jan-Erik Svensson (AA) 

Jolanta Johansson (AA) 
Benny Lundh Johansson (AA) 
Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA) 
Anders Sandgren (AA) 
Per Ribacke (S) 
Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Lavinia Strömberg (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Linda Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 
Otto Berglund (S) 
Jörgen Skantz (S) ersätter Sofie Årdh (S) 
Jonny Almlöf (S) 
Martina Holmkvist Lundström (S) 
Tobias Johansson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Torbjörn Svensson (S) 
Jennie Nilsson (S) 
Thomas Haraldsson (C) 
David Johansson (C), Ordförande 
Golnoush Lundén Faez (C) 
Nina Rydström (C) 
Mikael Lindberg (C) 
Heléne Andersson (C) 
Jessica Johansson (KD) 
Bengt Karlsson (KD) ersätter Josefine Ljungqvist (KD) 
Åke Johansson (KD) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Katarina Tuneskog (M) ersätter Gunilla Gustafson (M) 
Matz Athley (M) 
Tomas Öhling (M) 
Helén Gustavsson (M) 
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
Merlin Kobak (M) 
Kajsa Sivertsson (M) 
Veronika Kobak (M) 
John-Erik Pettersson (M) 
Mats Johnsson (SD) 
Lena Nikolausson (SD) 
Robin Berg (SD) 
Jens Arnebert Nieminen (SD) 
Nellie Nieminen (SD) ersätter Yvonne Erlandsson (SD) 
Oscar Hildingsson (SD) ersätter Mats Jonsson (SD) 
Oskar Andersson (SD) 
Lars Eriksson (SD) 
Linnea Naess (V) 
Björn Nilsson (V) 
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Övriga närvarande Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
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§ 118 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunfullmäktige inleder sammanträdet med 43 ledamöter och 5 tjänstgörande 
ersättare. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande 
antecknas på sida 3 i protokollet. 
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§ 119 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 
Robin Berg (SD) som justerare av protokollet. 

Justeringen sker digitalt via Ciceron assistent. 
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§ 120 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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§ 121 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 hade två frågor anmälts till allmänhetens frågestund; 

• Fråga gällande sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

• Fråga gällande svar på motion om Bitcoin som försäkring 
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§ 122 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 revisionen kommunfullmäktige om: 

• pågående granskningar  

• granskning avseende beslut samt delegation av beslutanderätt inom 
kommunstyrelsen, ska besvaras av kommunstyrelsen i februari 2023. 
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§ 123 Dnr 2022-00194 041 

 

Beslut om mål och budget 2023 med plan 2024-2026 

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Godkänna politiska ledningens förslag (S, C, KD 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 95 720

Kultur och fritidsnämnden 69 590

Utbildningsnämnden 511 490

Nämnden för arbete och lärande 257 000

Omsorgsnämnden 408 730

Samhällsbyggnadsnämnden 60 650

Nämnden för myndighetsutövning 370
Summa nettokostnader nämnder 1 403 550
Gemensam finansiering 1 423 780

Årets resultat 20 230
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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.  
 
Självfinansieringsgraden uppgår till 48 % i investeringsbudgeten för år 
2023. Om planerade investeringar för 2022 blir senarelagda kan 
finansieringsgraden tillfälligt bli ytterligare lägre.  
 
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 1 220 tkr. Under planperioden föreslås 1 150 tkr 
för 2024, 1 170 tkr för 2025 samt 1 190 tkr för 2026.       

Reservation 
Reservation mot beslutet från samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna, 
Moderaterna och Alvesta Alternativet. 

Sammanfattning 

Budgeten fastslår god ekonomisk hushållning genom de ekonomiska ramarna och 
kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Självfinansieringsgraden av 
investeringarna 2023 understiger riktvärdet om 50 procent, men uppgår under 
planperioden till 144 procent. 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), Jessica Johansson (KD), Linnéa Naess (V), 
Frida Christensen (S), Lars-Olof Petersson (S), Nina Rydström (C), Lavinia Strömberg 
(S), Tobias Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

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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Claudia Crowley Sörensson (M), Matz Athley (M), Tomas Öhling (M), Helen 
Gustafsson (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag. 

Robin Berg (SD), Mats Johnsson (SD), Lena Nikolausson (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Jan-Erik Svensson (AA) yrkar bifall till Alvesta Alternativets budgetförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att han börjar med att fråga om 
kommunrevisionens budget och finner via acklamation att kommunfullmäktige 
bifallit förslag till beslut.  

Sedan utser ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut till huvudförslag. 
Ordföranden frågar sedan kommunfullmäktige vilket budgetförslag som ska utses 
till motförslag och finner via acklamation att kommunfullmäktige utsett 
Moderaternas budgetförslag till huvudförslag.  

Ordföranden ställer sedan huvudförslaget mot motförslaget och finner via 
acklamation att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med huvudförslaget.  

Votering begärd. 

Votering 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en JA-röst är en röst på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och en NEJ-röst är en röst på Moderaternas 
budgetförslag. 

med röstsiffrorna 25 JA-röster, 13 Avstår och 10 NEJ-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Se kallelsen för bilagda beslutsunderlag     

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 

Kommunchef 

Ekonomichef  
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§ 124 Dnr 2022-00385 356 

 

Beslut om renhållningstaxa för hushållsavfall och slam år 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till höjd renhållningstaxa för 
hushållsavfall och slamtömning 2023 enligt bilaga. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Alvesta Renhållning AB har på sitt sammanträde den 5 oktober 2022 
upprättat ett förslag till höjning av renhållningstaxa för hushållsavfall för år 2023. 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 även att renhållningstaxan gällande slambrunnstömning 
höjs med 6%.  

Som grund för de föreslagna höjningarna ligger att Alvesta Renhållning AB måste 
kompensera sig för ökade drivmedelskostnader samt ökade behandlingsavgifter för 
hushållsavfall. Höjda behandlingsavgifter samt ökade bränslekostnader anges som 
orsak till förslag för ökad taxa för slambrunnstömning.  

Bolaget måste även kompensera för ökade avskrivningskostnader för de 
investeringar som utförts på bolagets fyra återvinningscentraler i kommunen, samt 
investering av ny biogasväxlare. Bolaget måste även kompensera sig för ökade 
lönekostnader och bränslekostnader. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 160 

Arbetsutskottets beslut § 118 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Renhållningstaxor 2018-2023 (skillnad) 

Förslag till ny renhållningstaxa 2023 

Styrelseprotokoll Alvesta Renhållning AB, 2022-10-05 

Tydliggörande av förslag till renhållningstaxa 2023 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Alvesta Renhållning AB 
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§ 125 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. ge startbesked om byggnation av ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

2. Godkänna totalkostnaden på investeringen för en ny sport- och kulturarena i 
Alvesta tätort att inarbetas i kommunstyrelsens internbudget för 2023 och inarbeta 
den beräknade driftkostnaden i mål och budget 2024 och framåt.  

Reservation 
Reservation mot beslutet från samtliga ledamöter i Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Alvesta Alternativet. 

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 genomförde kultur- och fritidsförvaltningen 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.  

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därefter fördjupade behovsanalyser 
med samtliga intressenter i samarbete med AllboHus Fastighets AB, som ledde fram 
till en kostnadskalkyl och ritningar. Kultur- och fritidsnämnden har under 
processens gång informerats vid sammanträden den 10 november och 7 december 
2021.  

Vid kultur- och fritidsnämndens extrainsatta sammanträde § 53 den 6 juli 2022 så 
beslutade nämnden att godkänna den upprättade behovsanalysen, kostnadskalkyl 
och ritningar som underlag för byggnation av en ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort.   

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.  
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Yrkanden 
Lavinia Strömberg (S), Martina Holmkvist Lundström (S), Golnoush Lundén Faez (C) 
och Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Claudia Crowley Sörensson (M), Robin Berg (SD), Jan-Erik Svensson (AA) och Mats 
Johnsson (SD) yrkar avslag till förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till 
beslut och Claudia Crowley Sörenssons (M) m.fl. avslagsyrkande. Ordföranden 
ställer dem mot varandra och finner via acklamation att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärd. 

Votering 
Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en JA-röst är en röst på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, och en NEJ-röst är en röst för att avslå 
ärendet. med röstsiffrorna 25 JA-röster mot 23 NEJ-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Se kallelsen för bifogat underlag i ärendet 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Allbohus Fastighets AB 
Inköpschef 
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§ 126 Dnr 2022-00302 000 

 

Beslut om sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för år 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att anta förslag till sammanträdesplan för år 2023 med 
David Johanssons (C) ändringsyrkande. 

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. 

Yrkanden 
David Johansson (C) yrkar att sista sammanträdet läggs den 11 december istället för 
den 12:e. 

Frida (S) yrkar bifall till David Johanssons (C) ändringsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 163, 2022-11-08 

Arbetsutskottets beslut § 123, 2022-10-25 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till sammanträdesplan för år 2023, 2022-08-20 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
18(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 127 Dnr 2022-00301 000 

 

Revidering av arvodesregler för förtroendevalda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta kommunstyrelsens förslag till regler för ersättning till förtroendevalda. 
Revideringen gäller från och med 2023-01-01. 

2. ge i uppdrag till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige föreslå förändringar 
i nämndernas och styrelsens reglemente i enlighet med reviderat förslag till regler 
för ersättning till förtroendevalda 

Reservation 
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna och Alvesta Alternativet reserverar 
sig mot beslutet.  

Sammanfattning 
Personalutskottets ordförande presenterade på extrainsatt sammanträde med 
personalutskottet förslag på reviderade regler för ersättning till förtroendevalda att 
gälla från och med 2023-01-01. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 8 november där kommunstyrelsen beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att även revidera ersättningsnivåerna för 2:e vice ordförande i 
enlighet med Claudia Crowley Sörenssons (M) tilläggsyrkande. 

I samband med revidering av regler för ersättning till förtroendevalda behöver även 
nämndernas och kommunstyrelsens reglemente ses över, bland annat avseende 
ersättares rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde och att 
kommunfullmäktige kan utse ledamot till kommunalråd med särskilt 
ansvarsområde.   

Yrkanden 
Jan-Erik Svensson (AA), och Robin Berg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Kajsa Sivertsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till 
beslut samt yrkande om avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner via acklamation att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärd. 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
19(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Votering 
ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en JA-röst är en röst på 
kommunstyrelsens förslag till beslut, och en NEJ-röst är en röst för att avslå 
ärendet. med 35 JA-röster mot 13 NEJ-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 164, 2022-11-08 

Regler för ersättning för förtroendevalda (utkast) 

Personalutskottets beslut § 57 2022-10-24   

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Samtliga gruppledare 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 128 Dnr 2022-00384 000 

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2022-
09-30 från omsorgsnämnden 

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. 

Beslutsunderlag 
Rapportering av ej verkställda beslut per september månad 2022     

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 129 Dnr 2022-00044  

 

Svar på motion från Björn Tisjö (-) om Bitcoin som en försäkring 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Björn Tisjö (-) har inkommit med en motion om att kommunen årligen ska köpa 
bitcoin för minst 1 procent av årets resultat.  Tisjö föreslår vidare att investeringen 
ska vara en långsiktig strategisk åtgärd som ska skydda mot inflation och ge 
framtida årlig avkastning och säkra god finansiell status för kommunen. Ytterligare 
föreslås att en arbetsgrupp bildas inom kommunen som läser på och försöker förstå 
bitcoin, varför det skapats och varför det behövs och utifrån det upprättar 
nödvändiga policyer och säkerhetsföreskrifter för att säkra kommunens digitala 
tillgångar inför framtiden. 

Den grundläggande frågan är enligt kommunledningsförvaltningen huruvida det 
överhuvud taget är kommunallagsrättsligt (11 kap. 2 § kommunallagen) möjligt för 
en kommun att investera i kryptovalutor så att kraven på en medelsförvaltning som 
ger god avkastning och betryggande säkerhet uppnås. Förarbetena till 
kommunallagen (prop. 1990/91:117 s. 110) anger att ”betryggande säkerhet” avser 
”att medlen inte ska riskeras genom placeringar som är tveksamma eller 
svårbedömda från rättslig synpunkt”. Således finns ett förbud mot spekulativ 
verksamhet och ett krav på betryggande säkerhet. Frågan är inte rättsligt prövad. 

Under 2022 har Staffanstorps kommun har låtit utreda möjligheten för en kommun 
att investera i kryptovalutor (Rättsutredning, Patrik Kastberg Juridik AB). Utredarens 
sammanfattande bedömning är ”att det enligt kommunallagens bestämmelser inte 
är möjligt för en kommun att investera i kryptotillgångar”. Detta gäller oavsett hur 
en kommuns medelsförvaltning och riskexponering ser ut i övrigt.  

I utredningen hänvisas till att Finansinspektionen, den brittiska myndigheten 
Financial Conduct Authority och SKR anser att kryptovalutor saknar underliggande 
tillgångar och eget inneboende värde. Det saknas tillförlitliga värderingsmodeller 
och investeringar i kryptotillgångar präglas av spekulationer. Därmed kan inte 
kommunallagens krav om betryggande säkerhet anses uppfyllt, enligt utredaren. 
Därför görs bedömningen att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 167, 2022-11-08 

Arbetsutskottets beslut § 122, 2022-10-25 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion från Björn Tisjö (-) om Bitcoin som en försäkring 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till 
Motionären 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 130 Dnr 2022-00114  

 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Den 7 mars 2022 inkom en motion från Claudia Crowley Sörensson (M) om att öka 
stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag. 

Moderaterna yrkar på: 

Att samtlig personal inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag som är utsatta 
för våld i nära relation eller en hedersutsatt situation medges möjlighet till 
stödsamtal på betald arbetstid i de fall det inte går att lösa på fritiden. 

Att Kommunchefen ges i uppdrag att tillse så erforderliga rutiner och arbetssätt 
utarbetas för att genomföra ovanstående. 

Arbetsgivaren vill vara till hjälp och stöd för medarbetare som på något sätt utsätts 
för våld. Detta oavsett om det är våld i nära relationer, hedersutsatta eller i någon 
annan situation. Det förutsätter dock att det kommer till arbetsgivarens kännedom 
och att den enskilde vill ta emot hjälp.  

Rutinen för hur arbetsgivaren hanterar det idag är att medarbetaren erbjuds 
stödsamtal via företagshälsovården om behovet finns. Praxis är att man går på 
samtalen på sin fritid om det är möjligt annars får det ske på betald arbetstid. 

Arbetsgivarens svar på Moderaternas yrkande är att de rutiner och arbetssätt vi har 
idag inkluderar även vålds-och hedersutsatta medarbetare. Därför bör motionen 
avslås. 

Ärendet behöver inte innehålla en konsekvensanalys. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 168, 2022-11-08 

Personalutskottets beslut § 50, 2022-10-11 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2022-07-26 

Motion (M) om att öka stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns 
förvaltningar och bolag, 2022-03-07 

Beslutet skickas till 
Motionären  
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