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§ 1 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron.             

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 11 ledamöter, 2 tjänstgörande 
ersättare och 4 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida.     
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§ 2 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Ulf Larsson (L) som justerare av protokollet.     

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Ulf Larsson (L) som justerare av 
protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum senast måndagen den 7 
februari 2022 klockan 10:00 genom digital signering     
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§ 3 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.             

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3). Thomas Johnsson (M) önskar att 
Magnus Wigren informerar om etableringen av vindparken enligt artikeln i SMP 
idag under övriga ärenden. Lars-Olof Franzén (AA) önskar ta upp frågan om 
skolutvecklingen, samt även en fråga om Hanaslöv och dess elavtal under övriga 
ärenden. 
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§ 4 Dnr 2022-00009 000 

 

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.                  

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om:    

• Covid-19 och läget under storhelgerna 
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§ 5 Dnr 2022-00008 000 

 

Information från kommunchef/ VD för Alvesta kommunföretag 
AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om:  

• Covid-19 och smittspridning, där det har varit hög sjukfrånvaro bland 
personal och elever i skolan, upp till 25-30%.  

• Hög sjukfrånvaro bland all personal i kommunkoncernen med ett ansträngt 
läge, dock under kontroll. Det har varit mycket fokus på krisledning, 
årsbokslut och implementeringen av nya verksamhetsplanen samt påbörjat 
arbetet inför budgetprocessen för 2023. 
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§ 6 Dnr 2022-00010 000 

 

Information från ordföranden för Alvesta kommunföretag AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.                  

Sammanfattning 
Ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB informerar kommunstyrelsen om 
pågående/aktuella frågor i kommunen:  

• Förberedelser inför årsstämmor 

• möte i eftermiddag. 

    

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
11(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 7 Dnr 2022-00028  

 

Beslut om upphandlingsplan för 2022 

Beslut 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till upphandlingsplan för 2022. 

Sammanfattning 

Upphandlingschefen har fått in önskemål från kommunens förvaltningar och bolag 
gällande upphandlingsbehovet under 2022. Behovet har sammanställts och finns i 
bifogad upphandlingsplan.  
Enligt KS delegationsordning för upphandlingsfrågor ska upphandlingar med ett 
värde överstigande 2Mkr beslutas av upphandlingsutskottet. Upphandlingar som 
understiger 2Mkr hanteras via upphandlingschefens delegation under förutsättning 
att KS inte finner att det finns några upphandlingar som är av särskild principiell vikt. 
För att följa gällande delegationsordning bör KS gå igenom bifogad 
upphandlingsplan och ange om där finns några upphandlingar med ett 
upphandlingsvärde under 2Mkr som ska beslutas av upphandlingsutskottet.         

Beslutsunderlag 
upphandlingsutskottets beslut § 6, 2022-01-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Förslag till upphandlingsplan 2022       

Beslutet skickas till 
Upphandlingschef  

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
12(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 8 Dnr 2022-00030  

 

Beslut om att ställa sig bakom SKR:s yttrande över remissen en 
förbättrad förpackningsinsamling 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom SKR:s yttrande med de punkter som 
redovisas i kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande.   

Sammanfattning 
Alvesta kommun ser positivt på inriktningen i utredningen att producenterna av 
förpackningar ska ha ansvaret för att finansiera insamling, behandling och 
information till hushållen medan kommunerna tar över det operativa ansvaret för 
förpackningsinsamlingen. Vi välkomnar fastighetsnära insamling av förpackningar, 
fraktionerna papper, kartong, plast, ofärgade och färgade glasförpackningar och 
metall. 

Producentansvar för förpackningar har funnits sedan 1994 men har inte fungerat 
väl. Utredningen ”En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner 
och producenter” ligger i stort i linje med kommunens ambitioner att få till system 
som kan ytterligare reducera den alltför stora mängd förpackningar som slängs i 
restavfallet. I linje med samhällets miljökrav ser kommunen det som mycket 
väsentligt att ett fullständigt producentansvar för förpackningar värnas och att 
kommunerna erhåller kostnadstäckning för tjänster/service som genomförs åt 
producenterna av förpackningar. 

Yttrandet tar upp ett antal frågor som Alvesta kommun anser behöver 
uppmärksammas och bearbetas vidare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande 

Yttrande till miljödepartementet om utredningen ”En förbättrad 
förpackningsinsamling M2021/02118” 

SKR:s yttrande 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet 
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§ 9 Dnr 2022-00015 000 

 

Samrådsremiss för anläggning av Alvesta triangelspår 

Beslut 
kommunstyrelsen beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över 
samrådsremiss för Triangelspåret som sitt eget med tillägg av Per Ribackes (S) 
yrkande. 

Reservation 
Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot förslag till yttrande, men inte 
tilläggsyrkandet. 

Sammanfattning 
Alvesta kommun har givits tillfälle att yttra sig över samrådsunderlag, Alvesta 
triangelspår tillhörande järnvägsplan. Inom ramen för projektet Alvesta Triangelspår 
ska ett nytt triangelspår och ett mötesspår anläggas i södra Alvesta. Triangelspåret 
och mötesspåret kommer att bidra till tidsvinster, ökad flexibilitet samt minska 
förseningsriskerna. I samband med detta ska den befintliga plankorsningen mellan 
Kust till kustbanan och väg 126 ersättas med en planskild korsning. Planskildheten 
kommer att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter längs 
väg 126. Utöver det ska den befintliga järnvägsbron över Hjortsbergaån breddas 
eller bytas ut för att göra plats för triangelspårets ytterligare ett spår över ån.     

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar i enlighet med inskickad bilaga. 

Ulf Larsson (L) yrkar bifall till Lars-Olof Franzéns yrkande. 

Per Ribacke (S) yrkar på ett tillägg om ”när det gäller byggnationen så behöver man 
beakta passagen vid ombyggnadstiden, och ombesörja så att man får en smidig 
överfart under den tiden.” 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till förslag till yttrande samt Per Ribackes 
tilläggsyrkande.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till yttrande; förslag till yttrande från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och förslag till yttrande från Lars-Olof Franzén (AA) 
samt ett tilläggsyrkande från Per Ribacke (S). Ordföranden informerar 
kommunstyrelsen om att han först ställer proposition på de två förslag till yttrande, 
och sedan hanterar förslag till ändringsyrkande om det skulle behövas. 

Ordföranden ställer de två huvudförslagen mot varandra och finner via acklamation 
att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag till yttrande. Votering begärd. 
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Efter genomförd votering ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen ska 
bifalla eller avslå Per Ribackes (S) tilläggsyrkande och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen har bifallit tilläggsyrkandet.    

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en JA-röst är en röst på 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och att en NEJ-röst är en röst 
på Lars-Olof Franzéns (AA) förslag till yttrande. Efter genomförd votering finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande med 9 JA-röster mot 4 NEJ-
röster.    

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 11, 2022-01-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-14 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande, 2022-01-14 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 10 Dnr 2022-00032 210 

 

Yttrande på remiss om nationell plan för transportinfrastruktur 
2022-2033 

Beslut 
kommunstyrelsen beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över 
samrådsremiss för nationell plan för transportinfrastruktur som sitt eget med tillägg 
av Thomas Haraldssons (C) yrkande. 

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

Sammanfattning 
Alvesta kommun konstaterar att förslaget innehåller få nya objekt. Vi noterar däri 
att satsningen på dubbelspårsutbyggnad på Kust till kust-banan mellan Växjö och 
Alvesta helt utelämnats i förslaget till ny nationell plan. Detta trots att sam- och 
medfinansiering av projekt är en avgörande faktor för att objekt som dessa ska 
lyftas in i planen. Trots samfinansiering och medfinansiering som tecknats genom 
avsiktsförklaringar mellan Region Kronoberg och flertalet av länets kommuner 
uteblir en sådan satsning. Alvesta kommun anser därutöver att en satsning på nya 
stambanor bör hanteras utanför nationell plan. 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar Tillägg innan sista meningen i yttrandet under rubriken 
nya stambanor. 

”Det är av stor betydelse att de nya stambanorna inklusive de nya stationerna är 
kompatibla med befintligt tågsystem så att det med tåg går att nå de nya 
stationerna från de befintliga stationerna.” 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar enligt inskickad bilaga. 

Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
yttrande.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till yttrande; förslag till yttrande från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och förslag till yttrande från Lars-Olof Franzén (AA) 
samt ett tilläggsyrkande från Thomas Haraldsson (C). Ordföranden informerar 
kommunstyrelsen om att han först ställer proposition på de två förslag till yttrande, 
och sedan hanterar förslag till ändringsyrkande om det skulle behövas. 

Ordföranden ställer de två huvudförslagen mot varandra och finner via acklamation 
att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag till yttrande. Votering begärd. 
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Efter genomförd votering ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen ska 
bifalla eller avslå Thomas Haraldssons (C) tilläggsyrkande och finner via acklamation 
att kommunstyrelsen har bifallit tilläggsyrkandet.        

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och att en NEJ-röst är en röst 
på Lars-Olof Franzéns (AA) förslag till yttrande. Efter genomförd votering finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande med 10 JA-röster och 3 NEJ-
röster.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 10, 2022-01-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-14 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande, 2022-01-13 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 11 Dnr 2022-00022 041 

 

Beslut om extra ramtillskott till omsorgsnämnden  

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

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

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall och har ett tilläggsyrkande på att ”pengarna ska 
gå till att öppna stängda platser på särskilt boende. ” 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut och avslag till Lars-Olof 
Franzéns (AA) yrkande.   

Thomas Johnsson (M) yrkar återremiss med begäran om förtydligande vad 
ramtillskottet ska användas till. 

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till Thomas Johnssons (M) yrkande om 
återremiss och avslag till Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. 

Frida Christensen (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Ulf Larsson (L) yrkar bifall till Thomas Johnssons (M) yrkande om återremiss.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, ett förslag till tilläggsyrkande 
samt ett yrkande om återremiss. Ordföranden informerar kommunstyrelsen om att 
frågan om återremiss hanteras först. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om 
ärendet ska behandlas idag eller skickas på återremiss och finner via acklamation 
att kommunstyrelsen beslutat om att ärendet avgörs idag. Votering begärd.   

Ordföranden frågar sedan kommunstyrelsen om tilläggsyrkandet från Lars-Olof 
Franzén (AA) ska bifallas eller avslås, och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Votering begärd  

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen med att en JA-röst är en röst på att 
ärendet ska avgöras idag, och en NEJ-röst är en röst på Thomas Johnssons (M) 
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yrkande på återremiss. Efter genomförd votering finner ordföranden att 
kommunstyrelsen med 9 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutat att ärendet ska 
avgöras idag. 

I ärendets andra votering instruerar ordföranden kommunstyrelsen om att en JA-
röst är en röst på att avslå Lars-Olof Franzéns (AA) tilläggsyrkande och att en NEJ-
röst är en röst på att bifalla Lars-Olof Franzéns (AA) tilläggsyrkande. Efter 
genomförd votering finner ordföranden att kommunstyrelsen med 10 JA-röster mot 
3 NEJ-röster avslår tilläggsyrkandet.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 6, 2022-01-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-11      

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Budgetansvarig 

Omsorgsnämnden  
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§ 12 Dnr 2021-00327 000 

 

Beslut om buss- och tågkort till studenter 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att, i nära samarbete med kommunens näringsliv, ta 
initiativ till att erbjuda studenter vid Linnéuniversitetet finansierade resor i 
samband med arbetsplatsförlagd utbildning, fallstudier och examensarbeten vid 
företag och organisationer inom kommunen. Resor inom Kronobergs län ersätts.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra pilotprojektet under fyra terminer med 
start 2022 och att utvärdering ska ske löpande och senast efter tre terminer som 
underlag för beslut om eventuell fortsättning.   

3. Kommunstyrelsen beslutar att pilotprojektet avsätter 20 000 kr för 2022. Beslut 
om medel för 2023 hanteras i kommunstyrelsens verksamhetsplan med 
internbudget för 2023.  

4. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram rutiner och regler för 
hanteringen av buss- och tågkort till studenter samt att utforma samarbetsformer 
med Linnéuniversitetet och näringsliv. 

Sammanfattning 
Utbildning och kompetensförsörjning är en avgörande faktor för alla företag och 
organisationer i en allt hårade global konkurrens. Alvesta kommun har ett rikt och 
mångfacetterat näringsliv som har behov av att kontinuerligt utveckla befintlig 
kompetens, men också nyrekrytera. Kompetensbristen inom vissa branscher lyfts 
ofta fram som hot mot en fortsatt utveckling. Alvesta kommuns närmaste 
universitet är Linnéuniversitet med campus både i Växjö och Kalmar. Denna källa till 
kompetens behöver Alvesta kommun och kommunens näringsliv bli bättre på att 
utnyttja och universitetet behöver se länets samlade näringsliv som mottagare av 
studenter som ska genomföra praktik och uppsatser. I Alvesta kommun finns dels 
en rad spetsföretag, dels kommunen i sig, som skulle vara bra mottagare för 
studenter.  

Uppskattningsvis gör ca 20 studenter/termin sin praktik i Alvesta kommun, primärt 
inom vård och skola. Flertalet studenter vid Linnéuniversitetet (campus Växjö) gör 
sin praktik i Växjö, vilket kan bero på en geografisk närhet och därmed små 
kostnader för studenten att ta sig till sin praktikplats.  

Kommuner får enligt 2 kap 8§ kommunallagen genomföra åtgärder för att allmänt 
främja näringslivet i kommunen eller regionen. För att stimulera att fler studenter 
ska göra praktik och examensarbeten i Alvesta kommun föreslås att kommunen 
genomför ett pilotprojekt där kommunen ersätter resor vid praktik, fallstudier och 
examensarbeten för studenter inskrivna vid Linnéuniversitetet som görs vid företag 
eller organisationer i Alvesta kommun. Förslaget utgör en generell insats för att 
främja näringslivet i syfte att stärka den samlade kompetensförsörjningen inom 
Alvesta kommun och bedöms även vara allmänt intresse för kommunens invånare.  
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Pilotprojektet föreslås ske i nära samverkan med näringslivet och avdelningen för 
Externa relationer vid Linnéuniversitetet. Erbjudandet marknadsförs i samverkan 
mellan kommun, näringsliv och akademi vid exempelvis jobbmässor. Pilotprojektet 
föreslås att omfatta studenter från Linnéuniversitetet och innebär att kommunen 
ersätter resor inom Kronobergs län. Det bedöms vara rimligt att endast erbjuda 
inskrivna studenter vid Linnéuniversitetet möjligheten, men upplägget är dock 
applicerbart på andra universitet och högskolor förutsatt att det geografiska 
avståndet och tillhörande kostnadsbild är relevant. Ifall studenter från andra 
lärosäten visar intresse bör därför dessa intresseanmälningar kunna prövas. 

Kostnaden är beroende på hur många studenter som kan lockas till att göra sin 
praktik, fallstudier och examensarbeten i Alvesta kommun. En beräkning för ca 20 
studenter/termin och ett genomsnittligt pris för 30-dagars buss- och tågkort ger en 
kostnad på ca 16 000 kr. Ambitionen är att öka antalet studenter, så förslagsvis 
avsätts 20 000 kr för år 2022.     

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 9, 2022-01-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-06       

Beslutet skickas till 
utvecklingschef 
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§ 13 Dnr 2022-00016 000 

 

Direktiv för planering och uppföljning  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta direktiv för planering och uppföljning. Direktivet 
för planering och uppföljning gäller tills vidare.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fastställt Riktlinjer för budget och redovisning, KF § 98, 
2018-09-25, som reglerar de delar av ekonomihanteringen där kommunfullmäktige 
vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidgningar i förhållande till gällande 
regelverk. Enligt riktlinjerna ska kommunstyrelsen fastställa direktiv för 
budgetprocessen och för ekonomisk rapportering.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på ett sammanhållet direktiv 
för planering och uppföljning för Alvesta kommunkoncern som motsvarar direktiv 
för budgetprocessen och direktiv för ekonomisk rapportering. Direktivet för 
planering och uppföljning beskriver både kommunens planeringsprocess och 
kommunstyrelsens krav på rapportering och uppföljning från nämnderna. Det 
omfattar bland annat grundläggande förutsättningar och innehåll för planering och 
uppföljning, principer för prognoser och övergripande anvisningar för 
månadsrapport, delårsrapport och årsrapport samt rutiner för inlämning av 
rapportering från nämnderna.  

Direktivet innehåller ingen tidplan för planering och uppföljning, utan denna 
beslutas årligen av kommunstyrelsen. Detaljerade anvisningar för planerings- och 
uppföljningsprocess ges av kommunledningsförvaltningen. Vid behov kan 
kommunstyrelsen även utge ytterligare anvisningar. Nämnderna kan även besluta 
om egna anvisningar för rapportering av ekonomi och verksamhet inom den egna 
organisationen.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 7, 2022-01-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Direktiv för planering och uppföljning, 2022-01-04   

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Kanslichef 

Samtliga nämnder och styrelser 
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§ 14 Dnr 2022-00017 000 

 

Övergripande tidplan för planering och uppföljning 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta övergripande tidplan för planering och 
uppföljning avseende 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ansvarar för att ge anvisningar och direktiv rörande kommunens 
planerings- och uppföljningsprocess. Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av 
förslag till Mål och budget, årsredovisning och delårsrapport samt har en 
uppsiktsplikt över nämnde och kommunala företag. Nämnder och styrelser har att 
följa de anvisningar och tidplaner som kommunstyrelsen fastställer för kommunens 
arbete med planering och uppföljning. Ett förslag till övergripande tidplan för 
kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess för 2022 har tagits fram 
av kommunledningsförvaltningen.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 8, 2022-01-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Övergripande tidplan för planering och uppföljning 2022 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Kanslichef 

Samtliga nämnder och styrelser 
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§ 15 Dnr 2021-00218 000 

 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad 
med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Claudia Crowley Sörensson (M) har i en motion med rubriken ” Motion till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun rörande grundutbildning och handlingsplan 
för våld i nära relationer” föreslagit att alla medarbetare med personalansvar i 
Alvesta kommun ska genomgå grundutbildning i att förebygga och upptäcka våld i 
nära relationer, att samtliga förvaltningar ska ta fram handlingsplaner för 
förebyggande och upptäckt av våld i nära relationer samt riktlinjer för agerande vid 
misstanke att en medarbetare, omsorgstagare, elev eller klient befinner sig i en 
våldsutsatt situation och att förvaltningen för arbete och lärande ska utveckla 
samverkan eller förstärka befintlig samverkan med olika kommunala verksamheter 
och externa aktörer.  

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

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

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

Bedömning görs utifrån beskrivningen ovan att motionens syfte redan är uppnått 
genom andra beslut och därav föreslås att anse motionen besvarad med hänvisning 
till upprättad tjänsteskrivelse.   
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 12, 2022-01-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Nämnden för arbete och lärandes beslut 

Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld i nära relationer 
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§ 16 Dnr 2022-00019 041 

 

Information om nämndernas verksamhetsplaner med 
internbudget för år 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 Mål och budget för 2022 med plan 
2023-2025. Budgeten innehåller vision, politiska riktningar, fokusområden, 
resultatmål, nyckeltal och särskilda uppdrag för verksamheten samt 
nettobudgetramar för nämnder och styrelse.  

Nämnderna ska inom ramen för tilldelad budgetram upprätta en Verksamhetsplan 
med internbudget för 2022, vilken utgör planeringsverktyg för det kommande 
verksamhetsåret. I verksamhetsplanen fastställer nämnderna och kommunstyrelsen 
bland annat egna nämndsmål och resultatindikatorer som bygger på 
kommunfullmäktiges resultatmål.   

Beslutsunderlag 
Beslut och verksamhetsplan med internbudget för år 2022 för: 

kommunstyrelsen 

nämnden för arbete och lärande 

omsorgsnämnden 

samhällsbyggnadsnämnden 

nämnden för myndighetsutövning 

kultur- och fritidsnämnden 

utbildningsnämnden 
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§ 17 Dnr 2022-00031 113 

 

Val av Ombud vid bolagsstämma med Alvesta kommunföretag 
AB, Växjö Småland Airport AB samt för kommunala bolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. utse Hagart Valtersson till ombud vid årsstämma 2022 med Alvesta 
Kommunföretag AB och Tomas Hedevik till ersättare. Valet avser också eventuellt 
fler stämmor under året. 

2. utse Thomas Haraldsson till ombud vid årsstämmor 2022 med Huseby Bruk AB 
samt Smaland Airport AB och Per Ribacke till ersättare. Valet avser också eventuellt 
fler stämmor under året. 

3. vid mötet den 12 april 2022 beslutas om stämmodirektiv till årsstämmorna. 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i § 77/2020: ”Kommunfullmäktige delegerar till 
kommunstyrelsen att årligen utse ombud till stämma med moderbolaget och till 
moderbolaget att utse ombud till stämmor med dotterbolagen. Till ombuden 
utfärdas instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman. Även när stämman 
genomförs per capsulam (”pappersstämma”) ska ägarens ombud förses med 
instruktion på sätt som beskrivits ovan”.   

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Ulf Larsson (L) yrkar bifall till Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till beslut.    

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; arbetsutskottets förslag till 
beslut samt Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande om att ärendet ska beslutas av 
kommunfullmäktige. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via 
acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag 
till beslut.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 14, 2022-01-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     
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Beslutet skickas till 
Ombud 

Alvesta kommunföretag AB 

Växjö Småland Airport AB 

Huseby Bruk AB 

HR-avdelningen 
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§ 18 Dnr 2022-00029 000 

 

Information om Sjöparken- Alvesta Brygga 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Magnus Wigren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, föredrar för 
kommunstyrelsen om hur arbetet fortgår med etableringen av bostäder och Alvesta 
brygga intill tågstationen i centrala Alvesta.     
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§ 19 Dnr 2021-00409 020 

 

Information om Hållbara scheman 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Stefan Ottosson, utredare och Britt-Marie Gustavsson, Lönekonsult föredrar för 
kommunstyrelsen om hållbara scheman och visstidsanställningar samt 
bemanningsenhet.     
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§ 20 Dnr 2021-00056 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per december månad 
2021 

Beslut 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av Alvesta kommuns 
sjukfrånvarostatistik per december månad 2021.       

Sammanfattning 
Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12 
gånger per år. 

Per december 2021 ser vi att sjukfrånvaron i procent har planat ut i Alvesta 
kommun efter att tidigare legat på 7,79 som högst under året. Under senaste 12 
månaderna har sjukfrånvaron minskat med över en procentenhet från 7,72 % till 
6,58 %. I december ser vi en uppgång med över en procentenhet från 6,57 % till 6,7 
%. 

Per december månad har alla förvaltningar ökat väldigt marginellt förutom KLF, och 
alla ligger nästan på samma nivå som månaden innan. 

Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar 
har under pandemin stadigt minskat på grund av många korta sjukskrivningar men 
har nu ökat under hösten igen där december har årets högsta notering. 

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har tidigare under året minskat på totalen i kommunen men har efter 
sommaren ökat något igen.      

Beslutsunderlag 
Sjukfrånvarostatistik per december månad 2021 

Personalutskottets beslut § 62, 2021-12-09 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende redovisning av 
sjukfrånvarostatistiken per oktober månad 2021, daterad 2021-11-26     
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§ 21 Dnr 2022-00027  

 

Redovisning av fattade delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen får en nämnd delegera sin beslutanderätt. Delegerad 
beslutanderätt innebär att nämnden överlåter beslutanderätten i vissa ärenden till 
en delegat. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och besluten har samma 
rättsverkan som nämndens egna beslut. Beslut som fattas på delegation ska 
redovisas till nämnden. Under rubriken Bilagor nedan redovisas en lista över de 
delegationsbeslut som vid detta möte har delgetts till kommunstyrelsen.     

Beslutsunderlag 
Delegationslista från upphandlingschef 2021-12-14     
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§ 22 Dnr 2022-00001 000 

 

Meddelanden 

Beslut 
kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan 
verksamhet som bedrivs i kommunens företag. 

För att kommunstyrelsen ska hållas informerade om vad som sker både inom den 
egna nämnden som i hela kommunkoncernen delges kommunstyrelsen 
meddelanden innehållande information om vad som är på gång i kommunen. Det 
kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden eller protokoll från andra 
myndigheter som delges till kommunstyrelsen i detta ärende.       

Beslutsunderlag 
Se kallelsen för bilagda meddelanden.     
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§ 23 Dnr 2022-00011 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.             

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de har några övriga frågor/ärenden. 
Thomas Johnsson (M) frågar samhällsbyggnadsförvaltningens chef Magnus Wigren 
om det finns någon ytterligare information om SMP:s artikel om etablering av ny 
vindkraftpark. Lars-Olof Franzén (AA) frågar om skolutvecklingen/skolutredningen 
och utbyggnad av Prästängsskolan och skolutvecklingen för östra delen av Alvesta. 
Han lyfter även frågan om Hanaslövs avtal med Alvesta Energi.      
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