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Anslagsbevis för Kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-04-12 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-20 Datum då anslaget tas ned 2022-05-11 

Tid för överklagande 2022-04-20 – 2022-05-11 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron 
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§ 42 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 13 ledamöter och 4 ej tjänstgörande 
ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida. 
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§ 43 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Rose-Marie Larsson (S) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Rose-Marie Larsson (S) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum senast 
tisdagen den 19 april 2022 klockan 10:00 genom digital signering. 
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§ 44 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3), och att punkt 13 beslut om 
stämmodirektiv för Växjö Småland Airport AB utgår från dagordningen. 
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§ 45 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:  

• Bymässa 2030 

• Silviacertifiering på Torsgården i Lönashult  
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§ 46 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: 

• Pandemin och påverkan av verksamheterna 

• Träff under gårdagen med flyktingar från Ukraina 

• Årsredovisningen/årsbokslutet 

• Chefsträff  

• Rekrytering av förvaltningschef till förvaltningen för arbete och lärande 
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§ 47 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: 

• Verksamheten löper på väl 

• Årsstämmor den 20 april 
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§ 48 Dnr 2022-00137 000 

 

Information om planeringsförutsättningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden och budgetansvarig Anna Bring informerar kommunstyrelsen om olika 
parametrar som ligger till grund för budgetarbete såsom befolkningsprognos, 
skatteprognos per februari månad, internränta 1,25%, med mera. Underlaget utgår 
från SKR:s rekommendationer. 
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§ 49 Dnr 2022-00103 042 

 

Årsredovisning per år 2021 för Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. godkänna årsredovisning 2021 för Alvesta kommun. 

2. kvarvarande återställningskrav från 2019 på 1,3 mnkr är i och med årets resultat 
återställt. 

3. besluta avsätta 5 miljoner kronor av 2021 års resultat till en 
socialinvesteringsfond. Medlen får användas först när ett regelverk är beslutat. 

Sammanfattning 
I enlighet med lagen om kommunal redovisning upprättar kommunstyrelsen en 
årsredovisning för Alvesta kommun. I Årsredovisningen finns bland annat en samlad 
bedömning av huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås samt en 
bedömning av huruvida balanskravet uppnås. Efter att kommunstyrelsen har 
fastställt årsredovisningen ska den granskas av de förtroendevalda revisorerna. 
Revisorerna kommer därefter att bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som kommunfullmäktige har fastställt.  

Kommunens bokslut för år 2021 visar ett resultat på 110,8 mnkr, vilket är 92,2 mnkr 
bättre än budget. Nämndernas utfall är 21 mnkr lägre än budget. De största 
budgetavvikelserna finns inom samhällsbyggnadsnämnden som redovisar ett 
överskott på 14,8 mnkr och nämnden för arbete och lärande som har ett 
underskott på 7,9 mnkr. Förutom nämndernas överskott består resultatet av ett 
stort överskott avseende den gemensamma finansieringen på 71,2 mnkr. I beloppet 
ingår ett högre utfall av skatteintäkterna samt av realiserade och orealiserade 
vinster på placerade pensionsmedel.   

Det är mycket viktigt att nämnderna har en budget i balans och att kommunen inte 
ska vara beroende av ett bra ”centralt” resultat som kompenserar, till exempel 
gemensam finansiering. Det är positivt att de nämnder som tidigare har haft 
underskott har en positiv budgetavvikelse i år samt de nämnder som har haft 
underskott har en lägre negativ avvikelse i år jämfört med 2020.  

Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det vill säga årets 
intäkter ska överstiga dess kostnader. Detta är ett lägre krav än god ekonomisk 
hushållning. I balanskravsresultatet justeras för bland annat samtliga 
realisationsvinster samt orealiserade vinster och förluster på placerade 
pensionsmedel. I och med det positiva balanskravsresultatet om 52,8 mnkr så har 
kommunen återställt det återställningskrav om 1,3 mnkr som var kvar från 2019 
och som måste återställas senast 2022. Ett negativt balanskravsresultat ska 
återställas inom tre år, vilket nu är gjort efter två år.  

Årets nettoinvesteringar uppgick till 72,8 mnkr. Självfinansieringsgraden har 
förbättrats mycket jämfört med 2020. Från 54 % till 146 % för 2021. Det beror på 
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att kommunen inte tagit upp några nya lån under året utan finansierat 
investeringarna med den egna likviditeten. Det är viktigt att resultatet över tid är 
starkt för att finansiera framtida investeringar. 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning är delvis 
uppfyllt för 2021. Såväl finansiellt mål som verksamhetsmål är uppfyllda eller delvis 
uppfyllda. Den största utmaningen framöver kvarstår, det vill säga att stärka den 
ekonomiska ställningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar utveckling inom 
samtliga målområden. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar på tillägg att ”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att besluta avsätta 5 miljoner kronor av 2021 års resultat till en 
socialinvesteringsfond. Medlen får användas först när ett regelverk är beslutat.” 

Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och ett förslag om tillägg. 
Ordföranden ställer proposition på respektive förslag och finner via acklamation att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med utskickat förslag till beslut samt 
tilläggsförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11 

Årsredovisning 2021 för Alvesta kommun, 2022-04-11 

arbetsutskottets beslut § 33, 2022-03-29 
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§ 50 Dnr 2022-00138 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per mars månad 2022 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per mars 
månad 2022 för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2022, lämna en 
månadsrapport per mars, april, och oktober senast den 8:e arbetsdagen 
efterföljande månad.  

Efter uppföljningen av första perioden för 2022 lämnar kommunstyrelsen en 
helårsprognos med en budget i balans. Prognosen innehåller ett överskott mot 
budget gällande personalkostnader på grund av ej tillsatta tjänster samt en 
långtidssjukskrivning som uppgår till -1,35 mnkr. Helårsprognosen för de övriga 
kostnaderna visar en negativ avvikelse på 1,35 mnkr. I detta ingår minskade 
kostnader för representation och resor men ökade kostnader för konsulttjänster på 
ekonomiavdelningen.  

I jämförelse mellan budget och utfall för perioden januari till mars 2022 redovisar 
kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse som uppgår till 4,4 mnkr. En stor 
bidragande faktor är överskottet av vakanta tjänster som uppgår till 1,6 mnkr samt 
lägre verksamhetskostnader som uppgår till 2,8 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-08 

Ekonomisk månadsrapport för kommunstyrelsen per mars månad 2022 

arbetsutskottets beslut § 34, 2022-03-29 
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§ 51 Dnr 2022-00139 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per mars månad 2022 för Alvesta 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ekonomisk månadsrapport för Alvesta 
kommun per mars månad 2022. 

Sammanfattning 
I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista mars framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på 57 mnkr. 

Nämnderna har per mars lämnat prognoser som sammantaget är i linje med budget 
(-2,1 mnkr). Däremot finns det avvikelser mot budget på tre av nämnderna. 
Samhällsbyggnadsnämnden visar ett överskott på grund av ökade intäkter av 
markförsäljning medan Nämnden för arbete och lärande visar på ett underskott 
främst beroende på minskade intäkter. Även Kultur- och fritidsnämnden 
prognostiserar ett litet underskott på helår baserat på minskade intäkter. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett överskott mot budget på totalt 31,7 mnkr, varav 21,6 mnkr är 
ökade prognoser på skatteintäkter och 11,1 mnkr är ökade intäkter i form av 
kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag.  

För 2022 har Alvesta kommun budgeterat ett överskott på 27,4 mnkr. Den totala 
budgetavvikelsen är alltså en positiv avvikelse på 34,6 mnkr. 

I och med denna prognos kommer kommunen under 2022 att nå balanskravet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-11 

0b Månadsrapport Alvesta kommun per mars 2022 

1 Ekonomisk månadsrapport KS mar 

2 Ekonomisk månadsrapport KFN mar 

3 Ekonomisk månadsrapport SBN mar 

4 Ekonomisk månadsrapport NAL mar 

6 Ekonomisk månadsrapport UN mar 

7 Ekonomisk månadsrapport ON mar 

8 Ekonomisk månadsrapport NMY mar 

arbetsutskottets beslut §35, 2022-03-29 
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§ 52 Dnr 2022-00070 040 

 

Överföring av strategiska investeringsmedel från 2021 till 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överföra investeringsmedel gällande strategiska 
investeringar från 2021 till 2022 års investeringsbudget enligt bilaga 1, samt medel 
gällande VA-investeringar enligt bilaga 2, där varje projekt specificeras. I bilagorna 
framgår att det totala beloppet strategiska investeringsmedel som överförs uppgår 
till 9 859 tkr, medan medel för VA-investeringar uppgår till 11 010 tkr. 

Sammanfattning 
Investeringsmedel för vissa pågående projekt har inte ianspråktagits full ut under 
2021 gällande beslutade strategiska investeringar samt VA-investeringar, och det 
finns ett behov av att medlen budgetmässigt förs över till 2022 för att projekten ska 
kunna fullföljas.  

Aktuella projekt i bilaga 1 och bilaga 2 ingår i beslutad investeringsbudget för år 
2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

arbetsutskottets beslut § 36, 2022-03-29 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 53 Dnr 2022-00158 000 

 

Information om invasiva arter 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Christoffer Andersson från Växjö kommun, Jurjen Schmidt och Peter Olsson Scholz 
från Länsstyrelsen informerar kommunstyrelsen om deras arbete avseende invasiva 
arter i både vatten och ovan jord. de informerar kommunstyrelsen bland annat om: 

• vad är en invasiv art 

• förebygga och bekämpa 

• hur arterna har kommit hit och spridits 

• EU-listade arter och nationella invasiva arter 

• att kommunen har ett särskilt stort ansvar 

• och vad man kan tänka på/ta i beaktande 
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§ 54 Dnr 2022-00166 000 

 

Beslut om stämmodirektiv för Alvesta kommunföretag AB 

Beslut 
kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud vid årsstämma med Alvesta 
Kommunföretag AB den 20 april 2022 får i uppdrag att rösta för att (förslaget nedan 
gäller under förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar yttranden enligt 
sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas om) 

• resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och 
koncernbalansräkning fastställs 

• disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

• bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

• fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleant  

• välja revisor i förekommande fall 

• besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 
lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i 
förekommande fall 

Deltar ej i beslut 
Ulf Larsson (L) deltar ej i beslut. 

Jäv 
Per Ribacke (S), Lars-Olof Petersson (S), Thomas Haraldsson (C) och Fredrik Jonsson 
(-) har anmält jäv och deltar inte i beslutet. Se uppgift om tjänstgörande ersättare 
på protokollets förstasida. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Alvesta Kommunföretag behandlade vid möte 2022-03-28 
årsredovisning för bolaget 2021. Beslut togs om att godkänna årsredovisningen och 
föreslå årsstämman att i ny räkning överföra vinstmedel. Dessutom beslutades att 
till Alvesta kommun lämna ett intyg att verksamheten 2021 stämmer med bolagets 
ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget. 

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 
innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 
bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 
varit tillräcklig. 
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Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på att beslutet ska tas av kommunfullmäktige. 

Beslutsgång – nytt upprop av närvaro och val av tillfällig ordförande 
Fem ledamöter har anmält jäv i ärendet och har därför lämnat 
sammanträdesrummet. Istället kliver en ersättare in i deras ställe, se närvarolista på 
förstasidan.  

Eftersom kommunstyrelsens presidium har anmält jäv i detta ärende och därmed 
inte längre deltar i beslutet måste kommunstyrelsen utse en ny tillfällig ordförande 
för att kunna fortsätta behandla ärendet.  Enligt kommunstyrelsens reglemente 6 
kap. 7 § ska den till åldern äldste ledamoten tjänstgöra som ordförande, tills den 
tillfällige ordföranden har utsetts.     

Efter upprop av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare konstaterar 
kommunstyrelsen att Lars-Olof Franzén (AA) är till åldern äldst. Lars-Olof Franzén 
(AA) kliver in som ordförande för att förrätta valet av den tillfällige ordföranden.  

Lars-Olof Franzen (AA) frågar kommunstyrelsen om vem som ska vara den tillfällige 
ordföranden och konstaterar via acklamation att kommunstyrelsen har valt att utse 
Frida Christensen (S) som tillfällig ordförande. 

Beslutsgång – behandling av ärendet 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utskickat förslag till beslut 
och Lars-Olof Franzéns (AA) förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på 
förslagen och finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
utskickat förslag till beslut. 

Votering är begärd. 

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på utskickat 
förslag till beslut och att en Nej-röst är en röst på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. 

Efter genomförd votering finner ordföranden med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster och 
en avstod från att delta i beslutet, att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla 
utskickat förslag till beslut. Se det exakta omröstningsresultatet i Bilaga 1 – 
Voteringslista. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Revisionsberättelse för Alvesta Kommunföretag AB 

Årsredovisning för Alvesta Kommunföretag AB koncern 2021 

Beslutet skickas till 
Ombud 

Alvesta kommunföretag AB 
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§ 55 Dnr 2022-00167 000 

 

Beslut om stämmodirektiv för Huseby Bruk AB  

Beslut 
kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud vid årsstämma med Huseby Bruk 
AB våren 2022 får i uppdrag att rösta för att (förslaget nedan gäller under 
förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar yttranden enligt 
sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas om) 

• resultaträkning och balansräkning fastställs 

• disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

• bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

• fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleant  

• välja revisor i förekommande fall 

• besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 
lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i 
förekommande falll 

Sammanfattning 
Styrelsen för Huseby Bruk beslutar under våren 2022 att godkänna 
årsredovisningen och föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 
vinst/förlustmedel.  

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 
innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 
bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) och Ulf Larsson (L) yrkar på att ärendet ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; utskickat förslag till beslut 
och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande om att ärendet ska beslutas av 
kommunfullmäktige. ordföranden ställer proposition på förslagen och finner via 
acklamation att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med utskickat förslag till 
beslut. 
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Votering begärd. 

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på utskickat 
förslag till beslut och att en Nej-röst är en röst på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. 

Efter genomförd votering finner ordföranden med 9 Ja-röster mot 3 Nej-röster och 
en avstod från att delta i beslutet, att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla 
utskickat förslag till beslut. Se det exakta omröstningsresultatet i Bilaga 1 – 
Voteringslista. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Ombud 

Huseby Bruk AB 
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§ 56 Dnr 2022-00135 000 

 

Intyg att de kommunala bolagens verksamhet 2021 har varit 
förenliga med det fastställda ändamålet och inom 
befogenheterna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående bolags verksamheter har varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna; 

Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, AllboHus Fastighets AB, Alvesta 
Kommunföretag AB, Alvesta Utveckling AB, samt Alvesta Renhållnings AB. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska, enligt kommunallagens 6 kap. 1 § 2 st, i årliga beslut pröva 
om de kommunägda aktiebolagen under föregående kalenderår bedrivit 
verksamheten i enligt det fastställda ändamålet med bolaget och att verksamheten 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 38, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Intyg Alvesta Utveckling AB 

Intyg AllboHus Fastighets AB 

Intyg Alvesta Kommunföretag AB 

Intyg Alvesta Elnät AB 

Intyg Alvesta Energi AB 

Intyg Alvesta Renhållning AB 
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§ 57 Dnr 2021-00398 000 

 

Revisionsrapport granskning av budgetprocessen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens yttrande över 
revisorernas granskning av budgetprocessen som sitt eget svar på 
revisionsrapporten.   

Sammanfattning 
Revisorerna i Alvesta kommun har genomfört en granskning av kommunens 
budgetprocess. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsens 
budgetprocess ändamålsenlig utifrån fem revisionsfrågor. I revisionsrapporten 
redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning. Den samlade revisionella 
bedömningen är att kommunstyrelsens budgetprocess inte är helt ändamålsenlig, 
men att det finns en tydlig utveckling av budgetprocessen med ett pågående arbete 
att utifrån den nya styrmodellen utveckla processen vidare.  

Revisorerna önskar ett svar från kommunstyrelsen där styrelsen redogör för vad 
den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 
bedömningen.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på yttrande på 
revisionsrapportens samlade revisionella bedömning. Sammantaget bedömer 
kommunledningsförvaltningen att delar av revisorernas förslag till förbättringar 
redan har hanterats i planeringsprocessen inför 2023. Under 2021 har ett intensivt 
arbete pågått med att implementera den nya styrmodellen samt den 
resursfördelningsmodell som utgör underlag för politiska prioriteringar i 
budgetarbetet. Arbetssätt och underlag kommer fortsatt att utvecklas inför budget 
2023. I yttrandet framgår vilka insatser som redan gjorts och vad som planeras i 
förhållande till de områden som revisionsrapporten lyfter samt de fall där 
kommunledningsförvaltningen inte föreslår några åtgärder.    

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 39, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-03 

Yttrande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-03 

Missiv från revisorerna för granskning av budgetprocessen, 2021-12-10 

Revisionsrapport – Granskning av budgetprocessen, 2021-12-10 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen  
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§ 58 Dnr 2021-00401 000 

 

Revisionsrapport granskning av hantering av 
kompetensförsörjning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens yttrande över 
revisorernas granskning av hantering av kompetensförsörjning som sitt eget svar på 
revisionsrapporten 

Sammanfattning 
Revisorerna i Alvesta kommun har med hjälp av PwC genomfört en granskning av 
hanteringen av kompetensförsörjning i Alvesta kommun samt vid de kommunala 
bolagen. Syftet med granskningen har varit att bedöma i vilken utsträckning 
kommunstyrelsen, nämnderna och respektive bolagsstyrelse säkerställer ett 
ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning. 

Revisorerna konstaterar att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att 
leda och samordna personalpolitiken och revisorerna är överlag positiva till hur 
kommunstyrelsen hanterar kompetensförsörjningsfrågorna. 

Revisorerna önskar ett svar från kommunstyrelsen, i vilket styrelsen redogör för vad 
den anser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 
bedömningen. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på yttrande på 
revisionsrapporten.   

Beslutsunderlag 
personalutskottets beslut § 12, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

förslag till yttrande 

PM granskning av hantering av kompetensförsörjning 

Rapport kompetensförsörjning (kommunen) 

Rapport kompetensförsörjning (bolag) 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen  
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§ 59 Dnr 2022-00106 003 

 

Riktlinjer för styrdokument 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för styrdokument och upphäver 
policy för styrdokument. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunchefen att vid behov göra redaktionella 
ändringar för att anpassa befintliga styrdokument till riktlinjer för styrdokument. 

Riktlinjerna för styrdokument gäller till och med maj 2026. Kommunstyrelsen har 
rätt att göra revideringar i riktlinjerna under giltighetstiden.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15, §50 om policy för kommunala 
styrdokument. Som en del i arbetet med att implementera kommunkoncernens 
styrmodell, beslutad 2020-06-15, KF §49, har ett parallellt arbete pågått med att se 
över kommunens styrdokument kopplat till både styrmodell och policy för 
styrdokument. Behov finns att se över nuvarande policy för kommunala 
styrdokument så att strukturen för styrdokument anpassas till styrmodellen och 
förtydligas.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för styrdokument 
som förklarar begrepp, beslutsstruktur och utformning av styrdokument. Förslaget 
innebär bland annat en delvis förändrad struktur avseende de olika typerna av 
styrdokument som används samt en tydligare koppling till styrmodellen och 
kommunens vision. 

 Förslaget innehåller vidare de ska-krav som gäller för styrdokument. En likartad 
utformning av de styrande dokumenten underlättar både för dem som ska ta fram 
förslag på dokument och för dem som ska förstå och använda dem i 
verksamheterna. Ska-kraven omfattar bland annat att varje styrdokument som 
beslutas politiskt ska klassificeras som någon av de fyra typer som beskrivs i 
riktlinjerna. Typen av dokument anger vilken förväntan som finns på dokumentet. 
Ett styrdokument föreslås vidare att vara giltigt i högst fyra år, om inga särskilda skäl 
finns för undantag. Detta syftar till att säkerställa att styrdokument som inte längre 
är aktuella eller är i behov av revidering lever kvar.      

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 40, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad 2022-03-28 

Förslag till riktlinjer för styrdokument, daterad 2022-03-28 

Policy för styrdokument, 2020-06-15 

Beslutet skickas till 
Kansliavdelningen 
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Samtliga nämnder och bolag  
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§ 60 Dnr 2022-00062 000 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen 
av obesvarade motioner. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom tolv månader ska det anmälas till 
kommunfullmäktige, och vad som kommit fram vid beredningen av motionen inom 
samma tid. 

Vid en uppföljning av obesvarade motioner den 18 mars 2022 noterades det att det 
vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt sexton obesvarade motioner. sex av 
dessa sexton motioner har ännu inte godkänts av fullmäktige.  tio av motionerna 
har redan beretts/håller på att beredas av nämnderna/utskotten och är påväg upp i 
beredningskedjan för beslut. En av de motionerna är återremitterat till 
samhällsbyggnadsnämnden av kommunfullmäktige för utredning. 

två av dessa sexton motioner överskrider, eller bedöms kommer överskrida, 
beredningsfristen på tolv månader. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 41, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga- redovisning av obesvarade motioner, 2022-03-18 
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§ 61 Dnr 2022-00063 000 

 

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisad 
uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning 
Enligt § 26 i kommunfullmäktiges arbetsordning bör kommunfullmäktige få en 
återrapportering av fattade beslut på dess ordinarie sammanträde i april och 
oktober månad.  

Återrapporteringen som presenteras i detta ärende innehåller en uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär. Återrapporteringen 
innehåller ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att 
verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program. 
Besvarandet av motioner är inte inkluderade i återrapporteringen eftersom detta 
följs upp och redovisas separat till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen. 

Under år 2021 har kommunfullmäktige hittills fattat cirka 8 beslut av 
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 6 av dessa 8 beslut 
som har delvis verkställts, men att arbete pågår på samtliga.  

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i 
tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har 
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar 
att 2 av 8 ej verkställda beslut från år 2017-2020 har verkställts/pågående 
verkställande.  

Totalt sett har fullmäktige 14 beslut mellan åren 2017-2021 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 14 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de 
kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat 
arbetar med. 

I bilagan ”Bilaga 1 - Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut” 
redovisas besluten tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har 
verkställts eller ej. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 42, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 1, 2022-03-18 
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§ 62 Dnr 2021-00297 040 

 

Svar på motion (-) om att redovisa kostnader för kommunala 
verksamheter som styrs av lagkrav 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att 
redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav. 

Sammanfattning 
Motion att redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav 
har inkommit från Anette Lindström (-); Att särskilja kostnader för verksamhet som 
Alvesta kommun enligt lag är skyldig att bedriva utefter lagparagraf. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 (Dnr 2021-00297) att motionen får ställas 
och gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex 
månader. 

Alvesta kommun redovisar sina kostnader per verksamhetsform. Delar av detta är 
styrt av lagar hur det ska redovisas. Varje år redovisas detta till Statistiska 
Centralbyrån (SCB) på ett särskilt sätt som görs lika för alla kommuner i Sverige. 
Detta för att det ska vara möjligt att jämföra kostnader för samma verksamhet 
mellan kommuner. Verksamhetsformerna ger en spegling av lagstyrd verksamhet 
som till exempel skolformer.  

Att ta fram och särskilja kostnader utifrån lagparagrafer skulle innebära ytterligare 
en dimension i redovisningen som skulle vara tvingande i all bokföring. Då skulle till 
exempel all personal som hanterar fakturor behöva ha kunskap om vilken 
lagparagraf respektive faktura faller under, vilket i vissa fall skulle kunna vara flera 
olika för en faktura.  Kostnader följs idag på verksamhet, aktivitet, ansvar och 
projekt (ibland ytterligare parametrar). Att göra en uppföljning av kostnader och 
intäkter baserat på lagparagraf är inte möjligt i den kommunala ekonomistyrningen 
så som den är definierad i lagar och regler.  

Lagstadgad verksamhet omger sig också med stödfunktioner och att dra en rimlig 
gräns mellan vad som tillhör en viss lagparagraf eller inte av dessa kostnader är inte 
görbart. Att sortera ut vad som går mot respektive paragraf i lagen blir subjektiva 
bedömningar för vad som ska ingå och bilden skulle inte ge någon sanning över vad 
som är lagstadgade kostnader. 

Förslaget är att avslå motionen. 

Yrkanden 
Fredrik Jonsson (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; arbetsutskottets förslag till 
beslut och Fredrik Jonssons (-) bifallsyrkande. Ordföranden ställer proposition på 
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båda förslagen och finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärd. 

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en Ja-röst är en röst på 
arbetsutskottets förslag till beslut och att en Nej-röst är en röst på Fredrik Jonssons 
(-) bifallsyrkande. 

Efter genomförd votering finner ordföranden med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst att 
kommunstyrelsen har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Se det 
exakta omröstningsresultatet i Bilaga 1 – Voteringslista. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 43, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-21 

Motion (-) om att redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av 
lagkrav 
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§ 63 Dnr 2022-00034 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per februari månad 
2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av Alvesta kommuns 
sjukfrånvarostatistik per februari månad 2022. 

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

Per februari 2022 ser vi att sjukfrånvaron i procent på hela Alvesta kommun 
fortsätter att öka och ligger nu på samma nivå som för ett år sedan. Mars 2021 var 
den 7,3 % och per februari 2022 ligger den på 7,37 %. 

Statistiken på sjukfrånvaro månad för månad har från januari -22 minskat från 11,78 
% till 10,56 % i februari -22 vilket troligen beror på att covid-19 smittan är på 
tillbakagång. 

Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar 
har under pandemin stadigt minskat p g a många korta sjukskrivningar. Under 
hösten 2021 började siffran öka vilket kan tyda på minskat antal korta 
sjukskrivningar men har nu börjat minska igen pga ökat antal 
korttidssjukskrivningar. 

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har tidigare minskat på totalen i kommunen men har under senaste 
månaderna ökat igen och ligger nu på 539 medarbetare. 

Antal medarbetare som 2022-03-24 har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 5 st 
och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 18 st.   

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 5, 2022-03-29 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Sjukfrånvarostatistik per februari månad 2022 

Sjukfrånvarostatistik per januari månad 2022 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 64 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 
Se kallelsen för bilagda delegationsbeslut     

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
33(34) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 65 Dnr 2022-00068 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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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 66 Dnr 2022-00011 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de har några övriga frågor/ärenden. 

Ulf Larsson (L) ställer fråga om kommunens representation vid utdelningen av 
utmärkelsen av drottning Silvia i Lönashult. 

Lars-Olof Franzén (AA) frågar om multiarenan/ny sporthall. 

Lars-Olof Petersson (S) frågar om någon har information om valborgsmässofirandet 
och vart det kommer att hållas. 

Hagart Valtersson, kommunfullmäktiges ordförande, informerar om 
förberedelserna inför kommande sammanträde och att handlingsprogrammet för 
Värends Räddningstjänst kommer att föredras för kommunfullmäktige. 
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