
 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 
1(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunstyrelsens protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 7 juni 2022 kl 09:00-11:45 
Ajournering mellan §§ 74 & 76 kl 10:19-10:36 

Paragrafer §§ 67-94  

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Torbjörn Svensson (S) ersätter Thomas Haraldsson (C) 
Mikael Lindberg (C) 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
Rose-Marie Larsson (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Hans Svensson (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Ulf Larsson (L) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Annette Lindström (-) ersätter Fredrik Jonsson (-) 

 

Närvarande ersättare Lavinia Strömberg (S) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Jessica Johansson (KD) 
Ulf Gustafsson (SD) 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Hagart Valtersson, kommunfullmäktiges ordförande 
Anna Falkenstam, ekonomichef 
Jessica Karlsson, utvecklingschef § 84 
Ola Agermark, näringslivsansvarig § 84 
Lars Engborg, fastighetschef §§ 73-74 
Anneli Loberg, förvaltningschef omsorgsförvaltningen § 73 
Marianne Stark, strateg § 73 
Anna Bring, budgetansvarig §§ 73-80 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: senast måndag den 13 juni kl. 10:00, digitalt via Ciceron assistent 
Utsedd att justera: Annette Lindström 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke  

 Justerare 
  

 Annette Lindström  



 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 
2(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Anslagsbevis för Kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-06-07 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-14 Datum då anslaget tas ned 2022-07-06 

Tid för överklagande 2022-06-14 - 2022-07-05 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Therese Löfqvist   



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
3(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Ärendelista 
Kommunstyrelsens protokoll .............................................................. 1 
Ärendelista ......................................................................................... 3 

§ 67 Dnr 34978 
Närvaro .............................................................................................. 5 

§ 68 Dnr 34979 
Val av justerare och tid för justering ................................................... 6 

§ 69 Dnr 32195 
Fastställande av dagordning .............................................................. 7 

§ 70 Dnr 2022-00009 000 
Information från kommunstyrelsens ordförande ................................. 8 

§ 71 Dnr 2022-00008 000 
Information från kommunchef/ VD för Alvesta kommunföretag AB ..... 9 

§ 72 Dnr 2022-00010 000 
Information från ordföranden för Alvesta kommunföretag AB ........... 10 

§ 73 Dnr 2022-00216 
Inriktningsbeslut för process inför ombyggnation och renovering av 
särskilda boendet Furuliden ............................................................. 11 

§ 74 Dnr 2022-00244 000 
Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort ......................... 13 

§ 75 Dnr 2022-00200 000 
Beslut om förvaltningsavtal .............................................................. 15 

§ 76 Dnr 2022-00159 000 
Specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB....................... 17 

§ 77 Dnr 2022-00226 000 
Beslut om riktlinjer för flaggning ....................................................... 18 

§ 78 Dnr 2022-00194 041 
Mål och budget 2023 med plan 2024-2026 ...................................... 20 

§ 79 Dnr 2022-00195 042 
Ekonomisk månadsrapport per april månad 2022 för 
kommunstyrelsen ............................................................................. 24 

§ 80 Dnr 2022-00196 042 
Ekonomisk månadsrapport per april månad 2022 för Alvesta kommun
 ........................................................................................................ 25 

§ 81 Dnr 2022-00227 000 
Tillskott till kultur- och fritidsnämnden för sommarlovsaktiviteter ...... 27 

§ 82 Dnr 2022-00197 040 
Beslut om ägartillskott till Alvesta Utveckling AB .............................. 28 

§ 83 Dnr 2022-00199 040 
Fördelning av medel gällande ungdomsarbetslösheten .................... 29 

§ 84 Dnr 2022-00256 000 
Information om platsvarumärket ....................................................... 32 

§ 85 Dnr 2022-00234 
Beslut om godkännande av årsredovisning inklusive revisionsrapport 
för år 2021 samt förbundsordning för Samordningsförbundet Värend
 ........................................................................................................ 33 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
4(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 86 Dnr 2022-00112 007 
Svar på revisionsrapport granskning av intern kontroll i hantering av 
leverantörsregister och leverantörsbetalningar ................................. 34 

§ 87 Dnr 2022-00154 000 
Beslut om energiinvesteringar i kultur- och fritidsförvaltningens 
byggnader 2022 ............................................................................... 35 

§ 88 Dnr 2022-00217 000 
Ansökan om medel ur Nybygdenarvet till aktiviteter ......................... 36 

§ 89 Dnr 2022-00162 000 
Återrapportering av partistöd för 2021 .............................................. 37 

§ 90 Dnr 2022-00218 113 
Val av representant i kommittén för samordnad kontroll av Helgeån 38 

§ 91 Dnr 2022-00034 020 
Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per mars månad 2022 ..... 39 

§ 92 Dnr 2022-00071 000 
Meddelanden ................................................................................... 40 

§ 93 Dnr 2022-00027 
Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 41 

§ 94 Dnr 2022-00011 000 
Övriga ärenden ................................................................................ 42 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
5(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 67 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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§ 68 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Annette Lindström (-) som justerare av protokollet.     

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Annette Lindström (-) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum senast 
måndagen den 13 juni 2022 klockan 10:00 genom digital signering.     
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§ 69 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). 
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§ 70 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:  

• Sista kommunstyrelsens sammanträde innan valet 

     

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
9(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 71 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- påverkar knappt verksamheten längre 

• Ukraina 

• Klart med ny förvaltningschef till förvaltningen för arbete och lärande  
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§ 72 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: 

• Möte i eftermiddag 
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§ 73 Dnr 2022-00216  

 

Inriktningsbeslut för process inför ombyggnation och 
renovering av särskilda boendet Furuliden 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra renovering och ombyggnation av 
särskilda boendet Furuliden i Moheda 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge Allbohus Fastighets AB i uppdrag att genomföra 
upphandling för renovering och ombyggnation av särskilda boendet Furuliden i 
Moheda enligt framtaget förslag för att sedan återkomma till kommunfullmäktige 
kring beslut och startbesked. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har på sitt sammanträde den 21 april behandlat ärendet om 
inriktningsbeslut för ombyggnation och renovering av det särskilda boendet 
Furuliden. Särskilda boendet Furuliden i Moheda är i behov av ett större underhåll 
samt omdisponering inom befintlig byggnad för att åstadkomma mer 
ändamålsenliga lokaler som kan nyttjas på ett bättre sätt. Bland annat behöver 
ändringar göras gällande brandskydd och arbetsmiljö eftersom det är andra regler 
för detta nu än när Furuliden byggdes. 

Renoveringen kommer att utföras etappvis för att viss verksamhet ska kunna vara i 
gång även under den period som renoveringen pågår. Första etappen avser hus C, 
höghusdelen, som behöver prioriteras på grund av behovet av förbättrat 
brandskydd med sprinklers och två oberoende utrymningsvägar. Omfattningen av 
renovering och ombyggnation framgår av bilaga och innefattar, utöver 
brandskyddet, bland annat: 

* Renovering av tillagningskök och restaurangdel 

* Underhåll av lägenheter, korridorer och allrum 

* Omdisponering av plan 2 till personalutrymmen 

* Ny reservkraftanläggning 

* Installation av ny personhiss 

* Nytt verksamhetsanpassat miljöhus 

De ritningar som presenterats till omsorgsnämndens sammanträde kommer att 
vara en preliminär version eftersom samråd behöver ske med verksamheten innan 
de kan fastställas. Vidare kommer ärendet kompletteras med en kostnadskalkyl till 
dess att det skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige. 

Brandskyddet behöver även uppdateras eftersom det nuvarande inte uppfyller de 
krav som idag ställs på brandskydd för denna typ av verksamhet. Uppdateras inte 
brandskyddet kan det leda till att verksamheten inte längre får bedrivas.   
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 52, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslut från omsorgsnämnden § 17, 2022-04-21 

Bilaga - Renoveringens omfattning, etapp 1 (C-huset), 2022-03-31 

Beslutet skickas till 
AllboHus 

Omsorgsnämnden 
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§ 74 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den genomförda upphandlingen och 
anta det föreslagna anbudet.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge startbesked om byggnation av ny sport- och 
kulturarena i Alvesta tätort.   

Kommunfullmäktige ger i uppdrag att genomföra en förnyad konkurrensutsättning 
av lös inredning, inom projektet.   

Deltar ej i beslut 
Claudia Crowley Sörensson (M), Thomas Johnsson (M) och Ulf Larsson (L) deltar ej i 
beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomfördes en behovsanalys inför vidare beslut. 

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. 

Efter utvärdering av anbuden tilldelas GBJ Bygg AB totalentreprenaden med 
anbudet 72 499 mkr. Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 83 299 
mkr. Utöver detta finns option på solceller 2 285 mkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade driftskostnad för den nya sport- och 
kulturarenan blir 535 kr/kvm. Totala driftskostnaden för nybyggnationen är 
beräknad till 1 498 mkr /år, 124 833 kr/mån. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på förslag till beslut. 

Annette Lindström (-) yrkar avslag på förslag till beslut.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Lars-Olof Franzéns (AA) och 
Annette Lindströms (-) avslagsyrkande och utskickat förslag till beslut. Ordföranden 
ställer proposition på förslagen och finner via acklamation att kommunstyrelsen 
bifaller utskickat förslag till beslut.     
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 60, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut § 111, om långsiktig lokalförsörjningsstrategi för 
förskolor och skolor i Alvesta kommun 2020-10-20 

Kommunstyrelsens beslut § 90, om placering av ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort 2021-06-08 

Ritningar över ny sport- och kulturarena 

Behovsanalys – sammanställning av Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med ny 
sporthall i Alvesta tätort per 2021-05-25 

Beslutet skickas till 
AllboHus 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 75 Dnr 2022-00200 000 

 

Beslut om förvaltningsavtal 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna förslag om nytt avtal om förvaltning av fastigheter och byggnader 
mellan Alvesta kommun och AllboHus Fastighets AB (beslutet gäller under 
förutsättning att AllboHus’ styrelse tar motsvarande beslut) 

2. Från 2023 överföra ansvaret för förvaltningsavtalet från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att för respektive objekt teckna internhyresavtal 
enligt principerna i det övergripande förvaltningsavtalet  

4. Uppdra till kommunstyrelsen att arbeta in budgetkonsekvenser från 2023 med 
anledning av det nya avtalet. 

Sammanfattning 
Ett särskilt projekt har arbetat med uppdraget från kommunstyrelsen i 
verksamhetsplanen från 2021 att utreda och utveckla förvaltning av kommunägda 
fastigheter. Det gäller fastigheter i det s k förvaltningsavtalet, t ex äldreboendet 
Högåsen, och kultur- och fritidsnämndens lokaler och byggnader som Virda sim- 
och sporthall, ishall, tennishall m fl. För att utveckla och förnya förvaltningsavtalet 
föreslås att byggnader och lokaler hos kultur- och fritidsnämnden ingår i nya 
avtalet. Berörda förvaltningar och AllboHus är helt eniga om att det är många 
fördelar och rationellt att överföra den tekniska skötseln och underhållet av 
byggnader från fritidsförvaltningen till AllboHus. Reformen föreslås ske skarpt från 
2023. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på återremiss i första hand och avslag i andra hand.  

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

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Mikael Lindberg (C) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Beslutsgång 
Ordföranden informerar kommunstyrelse att frågan om återremiss ska hanteras 
först. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska hanteras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner via acklamation att ärendet ska hanteras idag. 
Ordföranden konstaterar sedan att det finns två förslag till beslut; utskickat förslag 
till beslut och Lars-Olofs Franzén (AA) avslagsyrkande. Ordföranden ställer 
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proposition på förslagen och finner via acklamation att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med utskickat förslag till beslut.    

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 49, 2022-05-17  

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Rapport från styrgruppen för översyn av förvaltningsavtal och verksamhetslokaler 

Förslag om avtal förvaltning av fastigheter och byggnader mellan Alvesta kommun 
och AllboHus Fastighets AB 
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§ 76 Dnr 2022-00159 000 

 

Specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. anta reviderat specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

2. uppmana Kommunföretag AB att fastställa ägardirektivet vid bolagsstämma 

Sammanfattning 
För den verksamhet som bedrivs i Alvesta Kommunföretag AB (”Moderbolaget”) 
gäller förutom ”Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag” även ett 
specifikt ägardirektiv beslutat under 2021. Enligt styrmodellen för kommunen ska 
ägardirektiven ses över årligen för beslut i god tid innan påföljande år. 
Kommunstyrelsen har att anta det specifika ägardirektivet för Kommunföretag och 
Kommunföretag beslutar om ägardirektiven för sina dotterbolag.  

I bifogade förslag till reviderat ägardirektiv för Kommunföretag har en mindre 
komplettering/justering gjorts jämfört med det direktiv som för närvarande gäller. 
Tillägg är markerade med röd text. Tillägg är gjort med att bolaget ska följa det 
arkivreglementet för nämnder och helägda bolag som kommunfullmäktige tidigare 
beslutat om. 

Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom det nya 
ägardirektivet marginellt skiljer sig från det direktiv som gäller nu. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 56, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Specifikt ägardirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

Beslutet skickas till 
Alvesta kommunföretag AB 

kommunchef 
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§ 77 Dnr 2022-00226 000 

 

Beslut om riktlinjer för flaggning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för flaggning i Alvesta kommun. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för flaggning i 
Alvesta kommun i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen. Riktlinjerna gäller 
flaggning på kommunens flaggstänger och ger anvisningar och regler för 
kommunens officiella flaggstänger samt ger stöd åt kommunala verksamheter som 
har egna flaggstänger.  

Utgångspunkt för riktlinjerna är lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), förordning 
om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar utgivna av Rikskommittén 
Sveriges Nationaldag, vilka bygger på traditioner och seder.  

På kommunens officiella flaggstänger föreslås att flaggning sker vid allmänna 
flaggdagar samt vid följande övriga dagar:  

* Internationella kvinnodagen 

* EU-dagen 

* Internationella HBTQ-dagen, och under hela vecka då Växjö Pride pågår. 

* Skolavslutning för kommunala grundskolor 

* Studentavslutning för kommunal gymnasieskola 

* Minoriteters nationaldag (Samer, Sverigefinnar, Romer och Tornedalingar) 

* Dag för val till Europaparlamentet 

* När allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen. 

Enligt den judiska församlingen i Stockholm finns varken fastställd nationaldag för 
den judiska minoriteten i Sverige eller egen flagga, varför flaggning för denna grupp 
tills vidare ej sker.  

Kommunchefen föreslås besluta om flaggning ska ske om en situation som inte är 
reglerad i riktlinjerna uppstår. 

Någon särskild konsekvensanalys bedöms inte behövas för beslutet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 51, 2022-05-17 

Riktlinjer för flaggning i Alvesta kommun, 2022-05-06 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
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§ 78 Dnr 2022-00194 041 

 

Mål och budget 2023 med plan 2024-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Godkänna politiska ledningens förslag (S, C och V) till Mål och budget för 
2023 med plan 2024-2026.  
 

2. Fastställa en oförändrad skattesats på 21,42 kronor.    
 

3. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska 
styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte 
överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna ramarna inte kan hållas 
ska detta snarast anmälas till fullmäktige efter dialog med 
kommunstyrelsen.  

 
4. För budget- och planperioden 2023-2026 fastställa resultatmålet till att 

utgöra minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.  
 

5. Godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder och styrelse. Driftbudget år 
2023 till nämnder och styrelsen uppgår enligt nedan:   

 
 

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett 
nettoanslag (verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter) 
per nämnd/styrelse.  
 

6. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av 2023 
års driftbudgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär. 
 

7. Godkänna nämndernas/styrelsens inriktningar, utvecklingsmål och 
särskilda uppdrag. 

Nämnd/styrelse Driftbudget 2023 (tkr)
Kommunstyrelsen 95 630

Kultur och fritidsnämnden 65 820

Utbildningsnämnden 497 890

Nämnden för arbete och lärande 249 500

Omsorgsnämnden 400 370

Samhällsbyggnadsnämnden 57 820

Nämnden för myndighetsutövning 220
Summa nettokostnader nämnder 1 367 250
Gemensam finansiering 1 395 890

Årets resultat 28 640
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8. Investeringsbudget år 2023 med plan 2024-2026 beslutas enligt förslaget i 

Mål och Budget, som uppgår totalt till 216,3 miljoner kronor för år 2023. 
Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt om 10 miljoner 
kronor och därutöver, medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda 
investeringsprojekt understigande 10 miljoner kronor, eller om 
investeringsprojektet finns avsatt som en central strategisk investering i 
Mål och budget 2023.  
 
Finansieringsgraden uppgår till 53,5 % i investeringsbudgeten för år 2023. 
Om planerade investeringar för 2022 blir senarelagda kan 
finansieringsgraden tillfälligt understiga 53,5 %.  
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan 
nämnder under år 2023. 

 
9. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 31 december 

2022 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2023 för 
information till kommunfullmäktige på sammanträdet i början av 2023. 
Verksamhetsplaner med internbudgetar ska utarbetas med utgångspunkt 
i kommunfullmäktiges budget och de närmare anvisningar som utfärdas 
om budgetarbetet från kommunledningsförvaltningen. Nämndernas 
uppdrag avser såväl internbudget för drift som för investeringar.  

 
Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även 
fastställa en internkontrollplan för 2023 som ska informeras om till 
kommunfullmäktiges sammanträde i början av 2023. 
 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2023 omsätta befintliga lån samt 
ta upp nya lån till ett totalt belopp på högst 135 miljoner kronor.  
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att anta borgensram och internkredit i 
koncernkonto för de kommunägda bolagen för år 2023 enligt nedan. 
Ramarna innebär att kommunen, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
respektive bolag enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett 
högsta lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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12. Kommunfullmäktige beslutar om en nivå på borgen för föreningar på 
totalt 10 miljoner kronor. I beloppet inryms att kommunstyrelsen, vid 
behov, kan besluta om en utökning av borgen till föreningar. 

Reservation 
Lars-Olof Franzén (AA), Thomas Johnsson (M), Claudia Crowley Sörensson (M) och 
Ulf Larsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna budgetförslag.   

Sammanfattning 

Budgeten fastslår god ekonomisk hushållning genom de ekonomiska ramarna och 
kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Budgeten innehåller såväl satsningar 
på verksamheterna som fortsatt fokus på kommunens investeringsbehov. Budgeten 
lyfter också fram flera viktiga prioriteringar för styrelsens/nämndernas 
verksamheter i form av utvecklingsmål och uppdrag som ska prioriteras för att 
förbättra och utveckla hela kommunkoncernen. 
Enligt kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår) samt en plan för ekonomin för en period av två år. Budgeten 
ska fastställas före november månads utgång. Dessutom ska kommunfullmäktiges 
presidium, enligt kommunallagen, upprätta förslag till budget för kommunens 
revisorer.     

Yrkanden 
Lars-Olof Franzen (AA) yrkar på Alvesta Alternativets förslag till budget. 

Claudia Crowley Sörensson (M), Thomas Johnsson (M) och Ulf Larsson (L) yrkar på 
Alvesta alliansens (M, L & KD) förslag till budget. 

Lars-Olof Petersson (S), Frida Christensen (S) och Mikael Lindberg (C) yrkar på 
styrande ledningens (S, C & V) förslag till budget.     

Bolag,  mnkr
Borgensram 

 2022

Behov av 
utökning 

borgensram 
2023

Borgensramar 
 behov 2023

Limit 
koncern
-konto 

2023
Allbohus 1300 60 1 360 31,0
Alvesta Energi 100 100 10,0
Alvesta Elnät 58 58 5,0
Alvesta Renhållnig 0 0 0,25
Alvesta Utveckling* 101 101 3,0
Alvesta Kommunföretag 66 66 6,0
Huseby 3 3 1,0
Summa 1 688 56,3
* inkl BIVA
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. Ordföranden ställer 
proposition på samtliga förslag och finner via acklamation att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med styrande ledningens förslag till budget.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 53, 2022-05-17 

Att-satser från politiska ledningen 

Alvesta Alliansens (M, L & KD) förslag till Mål och Budget år 2023 med plan 2024-
2026 

Alvesta Alternativets förslag till Mål och Budget år 2023 

Politiska ledningens (S, C & V) förslag till Mål och Budget år 2023 med plan 2024-
2026     
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§ 79 Dnr 2022-00195 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per april månad 2022 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av ekonomisk 
månadsrapport för kommunstyrelsen per april månad 2022. 

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

Vid uppföljningen av utfallet för perioden januari till april lämnar Kommunstyrelsen 
likt föregående månadsrapportering en helårsprognos med en budget i balans. 
Prognosen visar på en minskad personalkostnad på 1,3 mnkr till följd av ej tillsatta 
tjänster samt en långtidssjukskrivning. Den visar också på minskade kostnader för 
representation och resor på 0,4 mnkr. Den negativa avvikelsen i prognosen på totalt 
1,7 mnkr beror på ökade kostnader för konsulttjänster på ekonomiavdelningen. 

Utfallet för perioden januari till april 2022 visar en positiv avvikelse på 5,75 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 54, 2022-05-17 

Ekonomisk månadsrapport per april månad för kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     

Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
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§ 80 Dnr 2022-00196 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per april månad 2022 för Alvesta 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport för Alvesta 
kommun per april månad 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar att begära en åtgärdsplan av nämnden för arbete och 
lärande samt föredragning av denna från nämndens presidie samt förvaltningschef 
till nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista april framgår att Alvesta 
kommun prognosticerar ett resultat på 56,3 mnkr. 

Nämnderna har per april lämnat prognoser som sammantaget är något sämre än 
marsprognosen (-4,2 mnkr). Det finns 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 Utbildningsnämnden prognostiserar 
ett litet underskott på helår baserat på ökade drivmedelskostnader för 
skolskjutsarna. 

För gemensam finansiering, gemensamma nettokostnader och strategiska kontot 
prognosticeras ett överskott mot budget på totalt 33,2 mnkr, varav 23,1 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 28,9 mnkr. 

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

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 55, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

0b Månadsrapport Alvesta kommun per april 2022 

1 Ekonomisk månadsrapport april KS 

2 Ekonomisk månadsrapport april KFN 

3 Ekonomisk månadsrapport april SBN 

4 Ekonomisk månadsrapport april NAL 

6 Ekonomisk månadsrapport april UN 

7 Ekonomisk månadsrapport april ON 
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8 Ekonomisk månadsrapport april NMY 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Nämnden för arbete och lärande 
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§ 81 Dnr 2022-00227 000 

 

Tillskott till kultur- och fritidsnämnden för 
sommarlovsaktiviteter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Tillföra kultur- och fritidsnämnden 300 tkr till sommarlovsaktiviteter. 

2. Finansiera tillskottet för personalkostnader med strategiska medel 

Sammanfattning 
Statsbidrag för lovaktiviteter har funnits under åren 2016-2019 samt 2021. 
Statsbidraget 2021 var för kostnadsfria och smittsäkra lovaktiviteter som riktade sig 
till alla barn i kommunen mellan 6 och 16 år.  

År 2020 då statligt stöd inte utgick nåddes ca 1 300 besökare. År 2021 med statligt 
stöd nåddes ca 8 000 besökare. Stödet har varit viktigt för att fortsatt kunna 
erbjuda gratis aktiviteter runt om i kommunen. 

Med ett tillskott på 300 tkr bör det vara möjligt att matcha upp de flesta aktiviteter 
från förra sommaren runt om i kommunen 

Yrkanden 
Jan-Erik Svensson (AA) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 57, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 82 Dnr 2022-00197 040 

 

Beslut om ägartillskott till Alvesta Utveckling AB  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge ett bidrag till Alvesta 
Kommunföretag AB på 5 mkr att föra vidare till dotterbolaget Alvesta Utveckling AB 
för bredbandsutbyggnad. Bidraget finansieras med kommunens resultat 2022. 

Sammanfattning 
Den koncerngemensamma strategin för digitalisering, IT och bredband har som mål 
att från 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. För 2025 är målet att 98 procent av alla hushåll och företag bör 
ha tillgång till 1 Gbit/s, 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 
Mbit/s, 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s. De här 
målen är identiska med målen som regeringen och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) satt upp. 

Post- och telestyrelsens färskaste statistik från hösten 2021 över bredbandstäckning 
med 100 Mbit/sek, visar att Alvesta kommun ligger på 91 procent med de som är 
anslutna till bredband eller är i absolut närhet. För tätorter ligger det på 98 procent 
och glesbygd i vår kommun 71 procent. Alvesta har en lägre täckning än 
genomsnitten i länet respektive riket. Siffrorna för Kronoberg är 98 respektive 78 
procent och för riket 99 respektive 77 procent. 

Alvesta kommun är till strukturen en landsbygdskommun där relativt många 
invånare bor på landet och där den s k tätortsgraden är lägre. Det gör det normalt 
både dyrare och mer komplicerat att erbjuda bredband till hushållen. Det är en 
delförklaring till att Alvesta ligger efter i bredbandsutbyggnad.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 5 mkr riktas som bidrag till Alvesta 
Utveckling AB för insatser för bredbandsutveckling på landsbygden i Alvesta 
kommun i samverkan med Wexnet. Det är mycket angeläget för kommunens 
attraktivitet, samhällsnytta och hållbar tillväxt att insatser för bredbandsutveckling 
på landsbygden intensifieras. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 58, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Alvesta Utveckling AB 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
29(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 83 Dnr 2022-00199 040 

 

Fördelning av medel gällande ungdomsarbetslösheten  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra 
redovisade insatser enligt skrivelse från kommunledningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera insatserna enligt förslag med avsatta 
medel från kommunstyrelsens budget för 2022. 

Sammanfattning 
I Kommunfullmäktiges budget 2022 finns ett utvecklingsmål antaget för 
kommunstyrelsen:  

Utvecklingsmål 2 Minska antalet unga 18 - 26 år i arbetslöshet till högst snittsiffran 
för landet från 18 till 12 procent.  

Motivering: Alvesta kommun ska arbeta strategiskt med ungdomsarbetslöshet med 
fokus på de som varken arbetar eller studerar. Arbetsförmedlingen beskriver tre 
målgrupper med högre risk for arbetslöshet: utrikes födda, personer utan 
gymnasieutbildning samt personer med funktionsnedsättning. Alvesta kommun har 
ett stort ansvar över utfallet och tillsammans skapar vi innovativa lösningar som 
säkerställer goda livsvillkor och hälsa för våra barn och unga. 

Målindikatorer Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%), 
(N02906).  

2 miljoner kronor är avsatta för insatser som ska möjliggöra nya innovativa 
satsningar för att målet ska nås. 

Under hösten 2021 startade arbetet och det resulterade i att Kommunstyrelsen 
avsatte pengar under 2021 för följande insatser: 

 

Tillskapa Ungdomsjobb  500 000 kr 

Ungdomskontor och Fasetten 200 000 kr 

Mötesplats unga Folkets Hus 200 000 kr 

Föreningsliv och civilsamhället 100 000 kr 

Tjänstedesign som metod för inflytande  50 000 kr 

Lokal kompetensinventering 150 000 kr 

Teknik- och jobbsprånget  150 000 kr 

Juniorledarskapsakademin  100 000 kr  

 

Fördelning till respektive nämnd: 
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Nämnden för arbete och lärande 700 000 kr 

Kultur och Fritidsförvaltningen 350 000 kr 

Kommunstyrelsen  400 000 kr 

 

Kommunchefen har under 2021 bildat en organisation och tagit fram ett 
angreppssätt som bygger på en bred samverkan över förvaltnings- och 
bolagsgränser inom kommunkoncernen samt externt med näringslivet, 
civilsamhället, arbetsförmedlingen, akademin samt andra viktiga intressenter. Ett 
nuläge är identifierat och metoder för att för att möta varje individ och skapa en 
individuell plan för att komma i arbete, studier eller annan meningsfull 
sysselsättning är igångsatt.  

 

De insatser som hann genomföras under 2021 gav relativt bra resultat med en 
sjunkande arbetslöshet för målgruppen. Denna trend har hållit i sig men vi ser att 
fortsatta insatser är nödvändiga för att ytterligare stimulera arbetet. Tidsperioden 
för genomförandet har varit kort och samma insatser men i mer utvecklad form 
behöver få verka under hela 2022 innan en större utvärdering kan ske.  

 

Föreslagen fördelning av avsatta budgetmedel för 2022 är därför enligt följande: 

 

Tillskapa Ungdomsjobb  800 000 kr 

Ungdomskontor och Fasetten 200 000 kr 

Mötesplats unga Folkets Hus 250 000 kr 

Föreningsliv och civilsamhället 250 000 kr 

Tjänstedesign som metod för inflytande 100 000 kr 

Lokal kompetensinventering 150 000 kr 

Teknik- och jobbsprånget  150 000 kr 

Juniorledarskapsakademin  100 000 kr  

 

Fördelning till respektive nämnd: 

Nämnden för arbete och lärande 1 000 000 kr 

Kultur och Fritidsförvaltningen 500 000 kr 

Kommunstyrelsen  500 000 kr 

Yrkanden 
Rose-Marie Larsson (S) yrkar på tillägg att göra en uppföljning efter 12 månader.     
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 
Ordföranden ställer proposition på dem och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut och Rose-Marie Larssons 
(S) tilläggsyrkande.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 59 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningen för Arbete och Lärande 

Kultur och Fritidsförvaltningen 
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§ 84 Dnr 2022-00256 000 

 

Information om platsvarumärket 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Utvecklingschef Jessica Karlsson och näringslivsansvarig Ola Agermark föredrar för 
kommunstyrelsen om arbetet med kommunens platsvarumärke. De informerar om 
bland annat: 

• Känslan för Alvesta 

• Ta fram ett varumärke tillsammans med invånare och näringsliv 

• Genomförda aktiviteter 

• Effekter 

• Uppföljning  

• Nästa steg  
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§ 85 Dnr 2022-00234  

 

Beslut om godkännande av årsredovisning inklusive 
revisionsrapport för år 2021 samt förbundsordning för 
Samordningsförbundet Värend 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. för Alvesta kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet 
Värend för 2021 

2. bevilja styrelsen i samordningsförbundet ansvarsfrihet för år 2021 

3. godkänna förbundsordningen   

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Värend har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2021 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
Samordningsförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen för 
Samordningsförbundet Värend beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

Vidare ska även förbundsmedlemmarna godkänna förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning inklusive revisionsrapport för år 2021 

Förbundsordning- samordningsförbundet Värend   

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Värend 
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§ 86 Dnr 2022-00112 007 

 

Svar på revisionsrapport- granskning av intern kontroll i 
hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens yttrande över 
revisorernas granskning av leverantörsregister och leverantörsbetalningar 2021 
som sitt eget svar på revisionsrapporten. 

Sammanfattning 
Revisorerna i Alvesta kommun har genomfört en granskning av kommunens 
leverantörsregister och leverantörsbetalningar 2021. Granskningen syftar till att 
bedöma om kommunstyrelsens har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering 
av leverantörsregister och utbetalningar samt hantering av behörigheter i 
ekonomisystemet. 

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsens interna kontroll 
inte är helt tillräcklig.  

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.  

I yttrandet framgår vilka insatser som planeras i förhållande till de områden som 
revisionsrapporten lyfter samt de fall där kommunledningsförvaltningen inte 
föreslår några åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 62, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-22 

Yttrande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-22 

Missiv från revisorerna för granskning av intern kontroll i hantering av 
leverantörsregister och leverantörsbetalningar, 2022-03-04 

Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister 
och leverantörsutbetalningar, December 2021 

Beslutet skickas till 
Revisionen 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
35(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 87 Dnr 2022-00154 000 

 

Beslut om energiinvesteringar i kultur- och fritidsförvaltningens 
byggnader 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till kultur- och fritidsnämnden fördela 3 700 tkr från 
strategiska investeringsmedel 2022 för investeringar i byggnader för att förbättra 
energimätning/optimering, styr och övervakning m m. 

Sammanfattning 
Ett särskilt projekt har arbetat med uppdraget från kommunstyrelsen i 
verksamhetsplanen från 2021 att utreda och utveckla förvaltning av kommunägda 
fastigheter. Det gäller fastigheter i det s k förvaltningsavtalet, t ex äldreboendet 
Högåsen, och kultur- och fritidsnämndens lokaler och byggnader som Virda sim- 
och sporthall, ishall, tennishall m fl. Projektet kommer inom kort att redovisa ett 
utvecklat förvaltningsavtal mellan kommunen och AllboHus där byggnader och 
lokaler hos kultur- och fritidsförvaltningen ingår. Berörda förvaltningar och AllboHus 
är helt eniga om att det är många fördelar och rationellt att överföra den tekniska 
skötseln och underhållet av byggnader från fritidsförvaltningen till AllboHus. 
Reformen föreslås ske skarpt från 2023. 

För att tillvarata och ”plocka ned de lägst hängande frukterna” för att styra, spara 
och optimera energiförbrukning, framförallt fjärrvärme och el i de byggnader som 
kultur och fritid idag har ansvaret för, föreslås åtgärder redan 2022. AllboHus’ 
projektledare för energi bedömer att föreslagna investeringar betalas tillbaka på ca 
fyra år tack vare lägre energiförbrukning. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 63, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen     

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

AllboHus 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
36(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 88 Dnr 2022-00217 000 

 

Ansökan om medel ur Nybygdenarvet till aktiviteter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Bevilja Torsgården ett bidrag ur Nybygdenarvet på 25 000 kronor för år 2022 att 
använda till underhållning och aktiviteter för alla som bor i Västra Torsås  

2. Senast 1 mars 2023 inkomma med en redovisning till arbetsgruppen över hur de 
beviljade medlen har använts under år 2022.  

3. Påminna om att snarast inkomma med en redovisning över hur medlen som 
beviljades för år 2020 har använts. 

Sammanfattning 
Torsgårdens särskilda boende i Lönashult ansöker om 25 000 kr att använda till 
underhållning och aktiviteter för alla som bor i Västra Torsås. Annonsering av 
tillfällena kommer att ske genom anslag i affär, utskick med mera. Pengarna gör det 
möjligt att ge de äldre en trevlig stund med underhållning eller annan aktivitet.  

Vid arbetsgruppens sammanträde den 22 april föreslår arbetsgruppen 
kommunstyrelsen att bevilja Torsgården ett bidrag till aktiviteter ur Nybygdenarvet. 

Ärendet är av sådan karaktär att det inte behöver genomföras en konsekvensanalys. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 64, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Protokoll från arbetsgruppen, 2022-04-22 

Ansökan, 2021-12-17 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden  

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
37(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 89 Dnr 2022-00162 000 

 

Återrapportering av partistöd för 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar ärendet utan beredning till kommunfullmäktige.    

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media.        

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
38(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 90 Dnr 2022-00218 113 

 

Val av representant i kommittén för samordnad kontroll av 
Helgeån 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Dahn Delsmo, VA-chef, som representant.     

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse en representant till kommittén för samordnad kontroll 
av Helgeån då tidigare representant Bertil Sandberg har gått i pension.     

Beslutet skickas till 
Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån 

Dahn Delsmo 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
39(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 91 Dnr 2022-00034 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per mars månad 
2022 

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

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

Per mars 2022 ser vi att sjukfrånvaron i procent på hela Alvesta kommun fortsätter 
att öka något och ligger nu lite högre än för ett år sedan.  2021 var den 7,3 % och 
per mars 2022 ligger den på 7,4 %. 

Statistiken på sjukfrånvaro månad för månad har från januari -22 minskat från 11,78 
% till 7,34 % i mars 2022 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.  

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 541 medarbetare. 

Antal medarbetare som 2022-03-24 har mellan 180–365 dagars sjukskrivning är 6 st 
och medarbetare som har över 365 dagars sjukskrivning är 18 st.    

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 18, 2022-05-17 

Tjänsteskrivelse Sjukfrånvarostatistik per 2022-03-31 daterad 2022-05-02. 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per mars månad 2022. 

Sjukfrånvarostatistik för Kommunledningsförvaltningen per mars månad 2022     

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
40(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 92 Dnr 2022-00071 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     

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
41(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 93 Dnr 2022-00027  

 

Redovisning av 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 
42(42) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 94 Dnr 2022-00011 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

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

Lars-Olof Franzén (AA) ställer fråga om lönesättning.  

Lars-Olof Franzén (AA) informerar kommunstyrelsen om resan till vänorten Turnov 
tillsammans med Sebastian Olsson (S).    
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