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Kommunfullmäktiges protokoll 
  

Plats och tid Digitalt möte via Teams samt presidiet på plats i Thalia, Folkets Hus i Alvesta, tisdagen den 16 
februari 2021 kl 14:00- 16:35 

Paragrafer §§ 1-18 
Ajournering mellan §§ 7-8 15:33-15:54 

Beslutande Se sida 3 för närvarolista.  

Övriga närvarande Se sida 3 för närvarolista.  

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Kansliavdelningen, våning 5 i kommunhuset i Alvesta den 19 februari kl 08:00 
Utsedda att justera: Christer Brinkner (KD) och Frida Christensen (S) 
Utsedda att vara ersättare för ovan justerare: Karl-Johan Kronström (KD) och Per Ribacke (S) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
  

 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Hagart Valtersson  

 Justerare 
  

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

  

Sammanträdesdatum 2021-02-16 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-22 Datum då anslaget tas ned 2021-03-17 

Tid för överklagande 2021-02-23 -2021-03-16 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, våning 5 i kommunhuset i Alvesta 
 

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) 
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-Åke Berggren (C) ersätter Sven Sunesson (C) 
Hans Svensson (V) 
Björn Nilsson (V) 
Hanna Evelyndotter (MP) 
Thomas Johnsson (M) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Björn Tisjö (M) 
Matz Athley (M) 
Helén Gustavsson (M) 
Tomas Öhling (M) 
John-Erik Pettersson (M) ersätter Gunilla Gustafson (M) 
Niclas Salomonsson (M) 
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
Veronika Kobak (M) 
Christer Brincner (KD) 
Karl-Johan Kronström (KD) ersätter Britt-Marie Olsson (KD) 
Ulf Larsson (L) 
David Kristiansson (SD) 
Oskar Andersson (SD) 
Nellie Nieminen (SD) 
Annette Lindström (-) 
Jens Arnebert (SD) ersätter Yvonne Erlandsson (SD) 
Robin Berg (SD) 
Ulf Gustafsson (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Jan Franzén (AA) ersätter Isabel Barindelli (AA) 
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) ersätter Flor de Maria Ticeran Vela (AA) 
Anders Sandgren (AA) 
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Övriga närvarande Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Ulrika Bengtsson, nämndsekreterare 
Camilla Holmqvist, kommunchef 
Britt Nielsen, förtroendevald revisor §§ 1-6 
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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 42 ledamöter och 7 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 och ersättande justerare av 
protokollet.      

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan välja Christer Brinkner (KD) och 
Frida Christensen (S) som justerare samt Karl-Johan Kronström (KD) och Per Ribacke 
(S) som ersättare för justerarna av protokollet. 

Justeringen äger rum fredagen den 19 februari 2021 klockan 08:00 på femte 
våningen i kommunhuset.     
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§ 3 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.     

Reservation 
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 2021-00018 000 

 

Information från ordföranden 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.      

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om pågående/aktuella ärenden i 
kommunen. Kommunfullmäktige informeras bland annat om vad ledamöterna bör 
tänka på med anledning av att mötet är digitalt. Ledamöterna bör bland annat 
tänka på att: 

• Kameran för varje ledamot ska vara påslagen och att mikrofonen och ljudet 
ska vara avstängt under tiden dem inte pratar.  

• Ledamöterna begär ordet och begär replik genom att skriva detta i chatten 
i Teams.   

Vidare informerar ordföranden kommunfullmäktige att: 

• Vid allmänhetens frågestund ska frågan vara skriftligt inlämnad innan 
sammanträdet enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 

• Länets ordföranden har en träff där de berör ämnen som rör den lokala 
demokratin. På senare tid har de diskuterat digitala möten, reducerat antal 
ledamöter och en föreläsning om rättshaveristiskt beteende. Utökad 
information kommer att skickas till gruppledarna.   
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§ 5 Dnr 31534  

 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Allmänheten ska, i enlighet med 24 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, vid varje 
sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor inom 
Alvesta kommuns kompetensområde. 

Vid dagens sammanträde ställs ingen fråga från allmänheten.  
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§ 6 Dnr 2021-00019 000 

 

Aktuellt från revisorerna 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.      

Sammanfattning 
Revisorerna har en stående punkt på kommunfullmäktiges sammanträden där dem 
har möjlighet att lämna information till kommunfullmäktige om pågående 
granskningar m.m.   

På dagens sammanträde informerar Britt Nielsen, kommunrevisor, 
kommunfullmäktige om att:  

• Grundläggande granskning av samtliga nämnder/styrelser i hela 
kommunkoncernen 

• Granskning av hantering av arbetsmarknadsinsatser samt ekonomiskt 
bistånd 

• Har bjudit in till en dialog med kommunens bolags presidium samt VD. Den 
26 februari ska revisionen träffa AllboHus. 
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§ 7 Dnr 2021-00032 041 

 

Ändringsbudget 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ändringsbudget till Mål och Budget år 
2021 med planåren 2022-2023. Parallellt med ändringsbudget genomför Alvesta 
kommun en utredning om LSS, och utifrån utredningens resultat ska man 
skyndsamt starta upp arbetet. 

Avstår 
Hanna Evelyndotter (MP) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Ändringsbudgeten innehåller tre delar: 

Formalia.  

Det finns delar som skall vara med i ett budgetbeslut enligt kommunallagen som 
saknades i det budgetbeslut som KF tog i november, eller som med detta beslut 
kommer att ändras. Dessa är nu tillagda/uppdaterade i ändringsbudgeten. 

Balansbudget 

Resultatbudget 

Kassaflödesbudget 

Förslag till finansiering till taget budgetbeslut.  

Vissa delar i tagen budget saknade delvis eller helt finansiering för att kunna 
genomdrivas. Dessa delar är i ändringsbudgeten finansierade från övriga strategiska 
kontot och påverkar således inte beslutade resultatnivåer. 

Volympeng skolan/gymnasiet (se förklaring i tillhörande dokument) 

Kapitalkostnader 

Husebys driftbidrag 

Föreslagna ramförändringar.  

Dessa ramförändringar finansieras via resultatet. Dvs. resultatet för 2021 föreslås bli 
1,4% istället för beslutade 2% medan resultaten för planåren kommer ligga kvar på 
1%. 

Tillbakaläggandet av LSS från Omsorgsnämnden till Utbildningsnämnden i väntan på 
utredning. 

Ökning av ramen för LSS, för att täcka de ökade kostnaderna 

Extra driftbidrag till Värends Räddningstjänstförbund som beslutades i december 
2020, KS §194 
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Generell effektivisering under 2022 för att kunna behålla resultatnivåerna under 
planåren 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C), Frida Christensen (S), Lars-Olof Petersson (S), Sofie Årdh (S), 
Linda Gustavsson (S), Lavinia Strömberg (S), Thomas Johnsson (M), Christer Brincner 
(KD), Per Ribacke (S), Nina Rydström (C), Martina Holmqvist Lundström (S), Claudia 
Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anette Lindström (-) yrkar avslag på ändringsbudgeten i sin helhet.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om det är rätt uppfattat att det finns två 
förslag att ta ställning till, kommunstyrelsens beslutsförslag samt Anette Lindströms 
(-) avslagsyrkande.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.     

Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut § 9, 2021-02-02 

Arbetsutskottets beslut § 5, 2021-01-19 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-25 

Ändringsbudget till Mål och Budget år 2021 med planåren 2022-2023, 2021-01-18 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 8 Dnr 2020-00384 750 

 

Avgift för personer med insatsen boendestöd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att taxa för insatsen boendestöd enligt 
socialtjänstlagen inom nämnden för arbete och lärande inte ska tas ut.  

Sammanfattning 
Under 2019 väcktes frågan gällande avgift för personer med insatsen boendestöd i 
nämnden för arbete och lärande. Ärendet har beretts och behandlats på nämndens 
sammanträde den 11 november 2020.  

I de ärenden där det finns beslut om boendestöd sedan tidigare, det vill säga då 
socialpsykiatrin tillhörde omsorgsförvaltningen, finns också beslut om avgift. Den 
enskilde har då fortsatt att betala sin avgift, samma avgift, även efter överflytten till 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg, numera förvaltningen för arbete och 
lärande. Avgiftshandläggare inom omsorgsförvaltningen har skött uppdraget med 
debitering av avgifter. Ingen omprövning av avgiften har dock skett under tiden. I 
nya ärenden eller i ärenden med nya beslut har ingen avgift tagits ut. Boendestöd är 
ett individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen, 4 kap 1 § SoL, som 
riktar sig främst till personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller begåvningsmässig 
funktionsnedsättning. Även personer som har samtidig missbruksproblematik 
(samsjuklighet) kan ha behov av boendestöd. Boendestöd är en kvalificerad insats 
som, inom ramen för beslutet, ska anpassas flexibelt efter den enskildes 
funktionsnedsättning, behov och hälsotillstånd. Boendestödet utgår från den 
boendes hem men omfattar även stöd i situationer utanför hemmet. Stödet ska 
utformas så att den enskildes egen förmåga tas tillvara och förstärks vilket innebär 
att stödet kan se olika ut för olika personer. Syftet med insatsen är att stärka den 
enskildes förmåga att hantera sitt vardagliga liv, bidra till ökad självständighet och 
motverka social isolering. Enligt 3 kap 4 § SoL ska nämnden i sin uppsökande 
verksamhet upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. I 
samband med psykiatrireformen 1995, uppmärksammades särskilt kommunernas 
skyldighet att genom uppsökande verksamhet främja goda levnadsförhållanden för 
personer med psykisk funktionsnedsättning, 5 kap 8 § SoL. Förvaltningen fick i 
uppdrag att utreda frågan om huruvida inkomstrelaterad avgift ska tas ut för 
insatsen boendestöd på samma vis som omsorgsnämnden tar ut avgift för 
exempelvis insatsen hemtjänst. Förvaltningen har sammanställt en utredning som 
redovisar antalet personer med insatsen boendestöd och vilka ekonomiska 
förutsättningar som råder för denna målgrupp. Förvaltningen föreslår att nämnden 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avgift för insatsen boendestöd inte ska 
tas ut för de personer som är beviljade Datum 2020-10-13 Referens NAL 2020-
00021 000 Sida 2(2) insatsen vid förvaltningen för arbete och lärande. Detta med 
bakgrund mot att om en avgift för insatsen boendestöd tas ut, finns en avsevärd 
risk att flera personer som är i behov av insatsen inte kommer att ta emot stöd. 
Detta befaras får allvarliga konsekvenser för den enskilde, konsekvenser som också 
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skulle kunna rendera omfattande kostnader för nämnden. Kostnader som befaras 
överstiga summan av den inkomst som avgifterna för boendestöd skulle inbringa. 
Den, enligt bifogad beräkning, uppskattade intäkten från avgifter för insatsen 
boendestöd uppgår, efter att kostnad för administration har räknats av, till 647 072 
kr per år. Om en person i målgruppen inte vill ta emot stöd vilket sedermera leder 
till att personen behöver omfattande insatser genom heldygnsvård uppskattas en 
genomsnittlig kostnad för en sådan insats till 1 985 kr per dygn. Vilket genererar en 
årskostnad om 714 600 kr. I en utredning i samma ärende gjord av 
socialförvaltningen i Tyresö kommun anger de att sedan de införde avgift för 
målgruppen har ett tiotal personer avsagt sig insatsen. När socialförvaltningen i 
Tyresö upprättade utredning i ärendet hade de 72 personer aktuella med insatsen 
boendestöd. Målgruppen i detta ärende är en utsatt grupp som ibland har svårt att 
se sina behov, men som behöver ta emot boendestöd för att få ett fungerande liv. 
Det kan även medföra svårigheter att först motivera en person att ta emot stöd och 
sedan kräva betalt för stödet. Kommunerna har en skyldighet att arbeta med 
uppsökande verksamhet för målgruppen och avgifter komplicerar möjligheterna för 
socialsekreterare och boendestödjare att arbeta motiverande och uppsökande.   

Yrkanden 
Sebastian Olsson (S), Claudia Crowley Sörensson (M), Christer Brincner (KD), Heléne 
Andersson (C), Frida Christensen (S), Sofie Årdh (S), Martina Holmqvist Lundström 
(S), Lavinia Strömberg (S), Linda Gustavsson (S), Robin Berg (SD), Veronika Kobak 
(M), Monika Pihl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.     

Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut § 189, 2020-12-01 

Arbetsutskottets beslut § 136, 2020-11-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-06 

Utredning av intäkter, 2020-10-13. 

Uträkning av administrationskostnader,2020-10-13 

NAL:S Arbetsutskotts beslut § 71, 2020-10-21.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbete och lärande 
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§ 9 Dnr 2020-00390 346 

 

VA-taxa anläggningsavgift 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att från den 1 april 2021 höja anläggningsavgift för 
tomtyta (§ 5.1 c) i VA-taxan med 100% samt övriga avgiftsposter för 
anläggningsavgift med 40%. 

De fastighetsägare som nyligen har köpt en tomt av Alvesta kommun men ännu ej 
har betalat anläggningsavgiften ska informeras om kommande höjning och ges en 
chans att få betala anläggningsavgiften innan föreslagen höjning genomförs. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-27 § 80 om förslag till höjning av 
avgifter för Alvesta kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (VA-taxa). 
Utöver en höjning av den så kallade brukningsavgiften behöver en uppräkning ske 
av anläggningsavgiften. 

Den senaste större förändringen av nivån på anläggningsavgifter genomfördes 
2010. För att uppnå en mer rättvis fördelning av kostnader mellan olika 
abonnentgrupper behöver anläggningsavgifterna höjas med mer än de 3,6%, som 
brukningsavgifterna höjs med. För att uppnå en täckningsgrad på 80% vid 
nyanläggning behöver avgifterna höjas med 67%. En höjning av avgifterna föreslås 
ske i två steg. 

Utförligare beskrivning av VA-taxan och förslaget om ändrad taxa framgår av 
handlingar från samhällsbyggnadsnämnden. 

Yrkanden 
Tomas Öhling (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.     

Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut § 14, 2021-02-02 

Arbetsutskottets beslut § 9, 2021-01-19 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om VA-taxa anläggningsavgift 
2021, 2020-11-05 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 80, 2020-10-27 

Förslag till VA-taxa 2021, 2020-11-02 

Bilaga 1, 2020-11-02 

Bilaga 2, 2020-11-02  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 10 Dnr 2020-00432 800 

 

Beslut om kultur- och fritidsplan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till kultur- och fritidsplan för år 2021-
2023.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har under år 2019 initierat arbetet med att ta fram ett 
nytt styrdokument avseende kultur- och fritidsområdet. 2006 togs ett kulturpolitiskt 
handlingsprogram fram och har varit det styrdokument som legat till grund för det 
kulturpolitiska arbetet i kommunen. 2017 inrättades kultur- och fritidsnämnden och 
kultur- och fritidsförvaltningen i Alvesta kommun, och då uppstod behovet av ett 
styrdokument som omfattade både kultur- och fritidsområdet. 

På sammanträdet den 2 november 2020 beslutade kultur- och fritidsnämnden att 
anta förslag till kultur- och fritidsplan. 

Kultur-och fritidsplanen är ett dokument som syftar till att skapa en 
kommungemensam plattform för att utveckla kultur- fritids- och ungdomsfrågor. 

Planen ska bidra till att lyfta fram områden där kultur och fritid kan spela roll för en 
hållbar samhällsutveckling. Här är barnperspektivet, olika gruppers engagemang 
och tillgänglighet nyckelbegrepp tillsammans med jämställdhet och inkludering. 

Kultur och fritidsplanen ska formulera strategiska utvecklingsområden som 
relaterar till nämndens delegerade uppdrag i samspel med övergripande uppdrag 
kopplade till Alvesta kommuns vision. 

Kultur- och fritidsplanen knyter an till lokala, regionala och nationella 
utgångspunkter såsom Agenda 2030, barnkonventionen samt nationella och 
regionala politiska mål.  

Yrkanden 
Lavinia Strömberg (S), Monika Pihl (C), Claudia Crowley Sörensson (M), Heléne 
Andersson (C), Sofie Årdh (S), Frida Christensen (S), Christer Brincner (KD), Linda 
Gustavsson (S), Martina Lundqvist Holmström (S), Sebastian Olsson (S), Helén 
Gustavsson (M), Nina Rydström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.     

Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut § 19, 2021-02-02 

Arbetsutskottets beslut § 13, 2021-01-19 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2021-01-08 

Beslut från kultur- och fritidsnämnden § 71, 2020-11-02 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
18(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Utkast till kultur- och fritidsplan, 2020-10-13  

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kansliavdelningen  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
19(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 11 Dnr 2020-00407 916 

 

Återrapportering gällande utveckling av integrationsarbetet på 
kultur- och fritidsområdet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen.  

Sammanfattning 
I samband med att ärendet ”Besvarande av motion (KD) angående att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända” behandlades av 
kommunfullmäktige den 19 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge 
kultur- och fritidsnämnden och nämnden för individ- och familjeomsorg (numera 
nämnden för arbete och lärande) i uppdrag att göra en fördjupad utredning och 
utvärdering kring hur det integrationsstöd på 100 000 kr används och vilka behov 
som kan finnas av detta stöd och hur det skall hanteras i framtiden. Kultur- och 
fritidsnämnden och nämnden för arbete och lärande fick även i uppdrag att ge 
förslag på förändringar som kan verka gynnsamma för en utveckling kring 
integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet. 

 Förvaltningen för arbete och lärande har tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen tagit fram förslag på förändringar som kan verka gynnsamma 
för en utveckling kring integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet samt 
redogjort för integrationsstödet om totalt 100 000kr, vilket redovisas i bilagd 
skrivelse. Behovet av integrationsinsatser för nya kommunmottagna har förändrats 
de senaste åren. Antalet kommunmottagna har minskat för varje år sedan toppen 
under år 2013. Under 2013 togs det emot 287 personer och under första halvan av 
2020 var det endast sex personer som folkbokförde sig i Alvesta kommun. Flertalet 
integrationsinsatser inom kultur-fritidsområdet, där även frivilligorganisationerna är 
involverade, pågår i kommunen. Det är viktigt att dessa insatser bibehålls och 
fortsätter utvecklas.  

En lokal överenskommelse (LÖK) om integration är framtagen i år och är 
undertecknad av samtliga parter. Överenskommelsen gäller mellan Alvesta 
kommun och de statliga och regionala aktörerna. Överenskommelsen avser 
nyanlända personer som är folkbokförda i kommunen. En av överenskommelsens 
viktigaste delar är delaktighet vilket innebär delaktighet i samhället och integration. 
Eftersom det i dagsläget inte finns något beslut om att integrationsstöd ska 
fördelas, har en fördjupad utredning och utvärdering av integrationsstödet inte 
kunnat genomföras.  

Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut § 18, 2021-02-02 

Arbetsutskottets beslut § 12, 2021-01-19 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-08 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
20(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslut från kultur- och fritidsnämnden § 72, 2020-11-02 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2020-11-11 

Gemensam skrivelse, 2020-09-23  

Beslut om integrationsstöd för 2018–2019 § 96, 2018-09-11  

Besvarande av motion (KD) angående att involvera frivilligorganisationerna i 
integrationsarbetet KF § 139, 2017-12-19   

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Nämnden för arbete och lärande 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
21(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 12 Dnr 2020-00299 252 

 

Svar på motion (L) om ägande av kommersiellt bebyggbar mark 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att inventering 
är genomförd och att prognos på bebyggelsetakt enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet är mycket god 2020. 

Sammanfattning 
Ulf Larsson och Tim Kamfjord Karlsson (L) har i en motion till kommunfullmäktige 
daterad 2020-01-17, men inkommen till kommunen 2020-08-13, föreslagit att 
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att identifiera vilken kommersiellt 
byggbar mark som AllboHus har som ej bebyggts och att förvaltningen tar fram en 
plan för förvärv av marken. 

Bakgrunden till motionen är problembeskrivningen: ”om vi lyckas planera för 
attraktiva bostäder så kommer vi få ännu fler som flyttar in. Men i Alvesta råder stor 
bostadsbrist. Vi bygger inte i en tillräcklig takt för att nå målen i Alvestas 
bostadsförsörjningsprogram”. Motionen anger också att det är högst problematiskt 
att AllboHus äger mark som bolaget själv inte har råd att bygga på. 

Kommunledningsförvaltningen har inhämtat synpunkter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och AllboHus. Sedan motionen skickades in har 
bebyggelsetakten ökat i Alvesta kommun. Det beräknas stå 100 nya bostäder klara 
vid årsskiftet 2020-21 och därmed kommer målet i bostadsförsörjningsprogrammet 
om 85-95 nya bostäder per år uppfyllas år 2020.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bistått Allbohus med en analys som identifierat 
mark med byggrätt inom Allbohus fastighetsbestånd. För närvarande finns flera 
byggrätter i centralt läge som kommunen äger och det finns i dagsläget inget 
identifierat behov av mark ägd av Allbohus. Att stycka av en fastighet innan behovet 
är beskrivet ger inte en optimal fastighetsbildning och innebär en kostnad. Varje 
fastighet och fastighetsbildning är unik och det är svårt att bedöma vad som blir 
optimalt på förhand. Det finns därmed en risk med att kostnaderna för avstyckning 
och förvärv läggs på en fastighet som blir svårsåld och svår att bebygga. 

Bilagor 
Kommunstyrelsens beslut § 17, 2021-02-02 

Arbetsutskottets beslut § 11, 2021-01-19 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om ägande av kommersiellt 
bebyggbar mark, 2020-11-30 

Yttrande från Allbohus, 2020-11-30 

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-11-30 

Motion (L) om ägande av kommersiellt bebyggbar mark,2020-08-13 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
22(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
23(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 13 Dnr 2020-00421 113 

 

Entledigande av Robert Öström (MP) och val av ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Robert Öström (MP) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Utse Fredrik Isberg (MP) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.    

Sammanfattning 
 Robert Öström (MP) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
politiska uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.   

Bilagor 
Begäran om entledigande från Robert Öström (MP)     

Beslutet skickas till 
Robert Öström 
Fredrik Isberg 
Gruppledare för Miljöpartiet 
HR-avdelningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förtroendemannaregistret 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
24(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 14 Dnr 2021-00027 113 

 

Entledigande av Britt-Marie Olsson (KD) som ordinarie ledamot 
i Kommunfullmäktige och val av ersättare i Alvesta Utveckling 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. entlediga Britt-Marie Olsson (KD) från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

2. skicka entledigandet till Länsstyrelsen för en ny sammanräkning.    

3. utse Bo Hasselquist (KD) som ersättare i Alvesta utveckling AB. 

Sammanfattning 
Britt-Marie Olsson (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sina 
politiska uppdrag i Alvesta kommun. Detta innebär att hon begär att få bli 
entledigad från sina uppdrag som ersättare i Alvesta Utveckling AB och ledamot i 
kommunfullmäktige.    

Bilagor 
Begäran om entledigande från Britt-Marie Olsson (KD)     

Beslutet skickas till 
Britt-Marie Olsson (KD) 

Bo Hasselquist (KD) 

Gruppledare för Kristdemokraterna 

Länsstyrelsen 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Alvesta Utveckling AB 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
25(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 15 Dnr 2021-00067 000 

 

Entledigande av Isabell Barindelli (AA) som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige och val av ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. entlediga Isabell Barindelli (AA) från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

2. skicka entledigandet till Länsstyrelsen för en ny sammanräkning.    

3. utse Kent Flink (AA) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

4. utse Jan Johansson (AA) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanfattning 
Isabell Barindelli (AA) har inkommit med en begäran om entledigande från sina 
politiska uppdrag i Alvesta kommun. Detta innebär att hon begär att få bli 
entledigad från sina uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och 
ledamot i kommunfullmäktige.     

Bilagor 
Begäran om entledigande från Isabell Barindelli (AA)     

Beslutet skickas till 
Isabell Barindelli (AA) 

Kent flink (AA) 

Jan Johansson (AA) 

Gruppledare för Alvesta Alternativet 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregistret 

HR-avdelningen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
26(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 16 Dnr 2021-00068 113 

 

Entledigande av Margaretha Viridén (AA) som ordinarie 
ledamot i Omsorgsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Margaretha Viridén (AA) som ledamot i omsorgsnämnden. 

2. Utse Jolanta Johansson (AA) som ledamot i omsorgsnämnden.     

Sammanfattning 
Margaretha Viridén (AA) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
politiska uppdrag i Alvesta kommun. Detta innebär att hon begär att få bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.     

Bilagor 
Begäran om entledigande från Margaretha Viridén (AA)     

Beslutet skickas till 
Margaretha Viridén (AA) 

Jolanta Johansson (AA) 

Gruppledare i Alvesta Alternativet 

HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret 

Omsorgsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
27(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 17 Dnr 2020-00340 113 

 

Val av ny ersättare i styrelsen för Alvesta Folketshusförening 
efter Tomas Öhling (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf Larsson (L) som ersättare i styrelsen för 
Alvesta Folketshusförening.      

Sammanfattning 
Den 29 september 2020 beslutade fullmäktige att entlediga Tomas Öhling (M) från 
sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Alvesta Folketshusförening. Platsen har 
sedan dess varit vakant.     

Beslutet skickas till 
Ulf Larsson (L) 

HR-avdelningen 

Gruppledare för Liberalerna 

Förtroendemannaregistret 

Alvesta Folketshusförening 

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
28(28) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 18 Dnr 2020-00413 135 

 

Anmälan av motion (-) om att utreda möjligheten att debitera 
hela eller del av tolkkostnaden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning inom sex månader.      

Sammanfattning 
Annette Lindström (-) har inkommit med en motion där fullmäktige föreslås besluta 
att utreda möjligheten att debitera hela eller del av tolkkostnaden.     

Bilagor 
motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller del av tolkkostnaden  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 


	Närvaro
	Beslut
	Sammanfattning

	Val av justerare och tid för justering
	Beslut
	Sammanfattning

	Fastställande av dagordning
	Beslut
	Reservation

	Information från ordföranden
	Beslut
	Sammanfattning

	Allmänhetens frågestund
	Sammanfattning

	Aktuellt från revisorerna
	Beslut
	Sammanfattning

	Ändringsbudget 2021
	Beslut
	Avstår
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Bilagor
	Beslutet skickas till

	Avgift för personer med insatsen boendestöd
	Beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Bilagor
	Beslutet skickas till

	VA-taxa anläggningsavgift 2021
	Beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Bilagor
	Beslutet skickas till

	Beslut om kultur- och fritidsplan
	Beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Bilagor
	Beslutet skickas till

	Återrapportering gällande utveckling av integrationsarbetet på kultur- och fritidsområdet
	Beslut
	Sammanfattning
	Bilagor
	Beslutet skickas till

	Svar på motion (L) om ägande av kommersiellt bebyggbar mark
	Beslut
	Sammanfattning
	Bilagor
	Beslutet skickas till

	Entledigande av Robert Öström (MP) och val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
	Beslut
	Sammanfattning
	Bilagor
	Beslutet skickas till

	Entledigande av Britt-Marie Olsson (KD) som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige och val av ersättare i Alvesta Utveckling AB
	Beslut
	Sammanfattning
	Bilagor
	Beslutet skickas till

	Entledigande av Isabell Barindelli (AA) som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
	Beslut
	Sammanfattning
	Bilagor
	Beslutet skickas till

	Entledigande av Margaretha Viridén (AA) som ordinarie ledamot i Omsorgsnämnden
	Beslut
	Sammanfattning
	Bilagor
	Beslutet skickas till

	Val av ny ersättare i styrelsen för Alvesta Folketshusförening efter Tomas Öhling (M)
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutet skickas till

	Anmälan av motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller del av tolkkostnaden
	Beslut
	Sammanfattning
	Bilagor
	Beslutet skickas till


