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§ 130 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 8 ledamöter, 5 närvarande ersättare 
och 3 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida. 
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§ 131 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Frida Christensen (S) som justerare av protokollet.   

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Frida Christensen (S) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justering sker digitalt genom Ciceron 
assistent. 
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§ 132 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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§ 133 Dnr 2022-00009 000 

 

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.    

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen. 

• Personalfest förra veckan 

• Budgetarbete inför fastställande i november   
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§ 134 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. 

• Personalfesten 

• Budgetarbete  
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§ 135 Dnr 2022-00010 000 

 

Information från ordföranden för Alvesta kommunföretag AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen.  Ordföranden informerar om att de har sammanträde kl 14:00 idag.    
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§ 136 Dnr 2022-00269 042 

 

Ekonomisk delårsrapport för Alvesta kommun per augusti 
månad 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. överlämna delårsrapport per augusti 2022 med helårsprognos till revisorerna för 
granskning. 

2. föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsrapport per augusti 2022 med 
helårsprognos. 

3. föreslå kommunfullmäktige besluta att ge de nämnder som har en negativ 
prognos i uppdrag att genomföra åtgärdsplaner för att långsiktigt uppfylla kravet på 
en budget i balans. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar delårsrapport per augusti 2022 med 
helårsprognos upprättad utifrån lag (2018:587) om kommunal bokföring och 
redovisning. I delårsrapporten ska det finnas en samlad bedömning om målen för 
god ekonomisk hushållning uppnås samt bedömning av resultat enligt balanskravet 
utifrån helårsprognosen. Delårsrapporten ska granskas av revisorerna som ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat.  

God ekonomisk hushållning 

Sammantaget är bedömningen efter åtta månader att kravet på god ekonomisk 
hushållning delvis kommer att uppfyllas för år 2022. Bedömningen grundar sig på 
de finansiella mål, inriktningar, utvecklingsmål samt de särskilda uppdrag som 
fullmäktige beslutat.  

Resultat, prognos och balanskrav 

Efter åtta månader av 2022 redovisar Alvesta kommun ett positivt totalt resultat på 
drygt 41 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2021 var nästan 85 
miljoner kronor.  

Helårsprognosen för år 2022 indikerar ett positivt helårsresultat på drygt 19 
miljoner kronor för kommunen, vilket är 8 miljoner kronor sämre än budgeterat. I 
det prognosticerade resultatet ingår orealiserade förluster på placerade 
pensionsmedel om totalt ca 54 miljoner kronor, vilket sänker resultatet betydligt. 
Det är svårt att bedöma utfallet per den sista december, på grund av osäker börs-
utveckling. 

Nämnderna prognostiserar för helåret ett budgetöverskott på drygt 2 miljoner 
kronor och gemensam finansiering ett underskott på närmare 10 miljoner kronor.  

Vid beräkning av balanskrav räknas realiserade och orealiserade vinster på 
placerade medel bort från resultatet. För 2022 bedöms balanskravet uppfyllas.   
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Förväntad nivå på investeringarna 

Årets investeringsbudget uppgår till närmare 144 miljoner kronor. Under årets åtta 
första månader uppgår investeringsutgiften till 40 miljoner kronor eller 28 procent 
av investeringsbudgeten. Prognosen är att investeringar för drygt 99 miljoner 
kronor (69 procent) kommer att genomföras under året.  

Den kommunala koncernen 

Bolagen och räddningstjänstförbundet tillsammans med kommunen, har 
budgeterat ett resultat på närmare 46 miljoner kronor. Prognosen visar på ett 
resultat närmare 32 miljoner kronor. Förutom kommunen är det framför allt 
Allbohus som prognostiserar ett lägre resultat än budget.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 98, 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Delårsrapport augusti 2022 Alvesta kommun och koncern 

Bilaga 1 Särskilda uppdrag 

2 Delårsrapport KS 2022 

3 Delårsrapport KFN 2022 

4 Delårsrapport SBN 2022 

5 Delårsrapport NAL 2022 

6 Delårsrapport UN 2022 

7 Delårsrapport ON 2022 

8 Delårsrapport NMY 2022 

9 Delårsrapport Alvesta Kommunföretag 

10 Delårsrapport Allbo Hus 

11 Delårsrapport Alvesta Energi med Elnät 

12 Delårsrapport Alvesta Renhållning 

13 Delårsrapport Alvesta Utveckling 

14 Delårsrapport Värends räddningstjänst 2022 
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§ 137 Dnr 2022-00328 040 

 

Beslut om uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
egenandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till 
Kommunassurans 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

1. godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans 
att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 
inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och att uppdra åt 
utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget.  

2. godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och att uppdra åt utsett 
ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget.  

3. godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och att uppdra åt 
kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet 
för Alvesta kommuns räkning. 

Sammanfattning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Alvesta kommun är en av de 
72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. Kommunassurans styrelse har föreslagit att 
ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa samverkan om risk- och 
försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av Kommunassurans mer aktivt 
även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. Kommunala 
egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador 
sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför 
långsiktig kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 
effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för 
ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 
internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats 
internt i kommunsektorn. För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna 
som förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad 
skrivelse Riskhantering i Alvesta kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare förståelse 
hela skrivelsen (sidorna 3 och 4 biläggs denna tjänsteskrivelse). 
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Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. 
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 
bolagsstämman. Kommunens firmatecknare kommer efter den extra 
bolagsstämman den 16 november 2022 att motta länk för digital signering av nytt 
aktieägaravtal, under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har 
beslutat att tillstyrka det nya aktieägaravtalet.  

Sammanfattningsvis innebär förslaget om uppdrag till Kommunassurans att bolaget 
ska tillhandahålla möjlighet till Egenandelsprogrammet för Alvesta kommun vilket 
ger nya möjligheter till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och 
långsiktigt även kostnadsminskning. Justeringarna i aktieägaravtalet och 
ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal respektive direktiv av begränsad 
omfattning.     

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

Skrivelsen Riskhantering i Alvesta kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans  

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med kommentarer     
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§ 138 Dnr 2022-00330 000 

 

Beslut om ny lokal för Hjälpmedelstvätt vid Högåsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, under förutsättning att 
omsorgsnämnden accepterar tillkommande ny hyra år 2023 på 655 tkr inom sin 
budgetram,  

1. godkänna att kommunstyrelsen investerar i ny hjälpmedelstvätt för 14,5 mkr för 
omsorgsförvaltningens behov  

2. investeringen finansieras med 8,5 mkr ur strategiska investeringar 2023 samt att 
6 mkr arbetas in i investeringsbudgeten för 2024. 

Sammanfattning 
Behovet av en moderniserad hjälpmedelstvätt vid omsorgsförvaltningen (Högåsen) 
har diskuterats en längre tid. De hjälpmedel som avses är sängar, rullstolar, gåbord, 
vändhjälpmedel i säng, lyfthjälpmedel, madrasser och sittdynor m m.  

Syftet med en ny hjälpmedelstvätt är att få en bättre logistik, hygienhantering, 
arbetsmiljö och att de riktlinjer som finns inom området kan följas på ett säkrare 
sätt. De lokaler som används idag är undermåliga av flera skäl. De är framförallt inte 
anpassade enligt krav som finns för hygien och arbetsmiljö. De senaste årens 
problem med pandemi och smittspridning har ökat behovet av att ordna en 
modernare och säkrare hjälpmedelstvätt. I nu aktuellt förslag, som tagits fram i nära 
samarbete med omsorgsförvaltningen, föreslås en tillbyggnad vid Högåsens 
äldreboende och befintliga rehabenhet med ca 140 kvm.  

Investeringen är beräknad till 14,5 mkr, vilket medför en ökad hyra på 55 tkr per 
månad. Upphandling av en tillbyggnad är genomförd med tilldelningsbeslut, men 
för att starta byggnation krävs godkännande av kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut, 2022-09-29 

Arbetsutskottets beslut § 100, 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 
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§ 139 Dnr 2022-00063 000 

 

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

Beslut 
Kommunstyrelsens 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 fattat cirka 8 beslut av uppdragskaraktär. 
Resultatet av uppföljningen visar att det är 6 av dessa 8 beslut som har 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 10 ej verkställda beslut från år 2017-2021 har verkställts/pågående 
verkställande.  

Totalt sett har fullmäktige 8 beslut mellan åren 2017-2022 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 8 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 § 101, 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 1, 2022-09-07 
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§ 140 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 8 september 2022 noterades det 
att det vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt 20 obesvarade motioner. 
Samtliga motioner har överlämnats för beredning/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 vidare utredning. 

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

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 102, 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga- redovisning av obesvarade motioner, 2022-09-08 
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§ 141 Dnr 2021-00114 000 

 

Svar på motion (M) avseende upprättande av hundrastgårdar i 
Alvesta kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med 
hänvisning till upprättandet av en hundrastgård i Hagaparken.     

Sammanfattning 
I en motion från den 9 mars 2021 yrkar Moderaterna på att Alvesta kommun ska ta 
fram och upprätta lämpliga hundrastgårdar. Vidare står det i motionen att det är ett 
önskemål från kommunens invånare samt att det finns många lämpliga grönytor 
inom kommunens tätorter för ändamålet. Motionen lyfter fram hundens roll i 
samhället ur ett hälsoperspektiv, social samvaro och rehabiliterande syfte. Vidare 
bedöms kostnaden för uppförande av hundrastgård som relativt billig. 

Samhällsbyggnadsnämnden har berett motionen på sitt sammanträde den 29 mars. 
Samhällsbyggnadsnämnden fastslår att i ett beslut daterat den 2 november 2021 
har de gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att finna en lämplig 
lokalisering av en hundrastgård i Alvesta tätort, som nu har inrättats i Hagaparken.      

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 103, 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 26 
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§ 142 Dnr 2021-00337 000 

 

Svar på motion (M) om ödeshusinventering för en levande 
landsbygd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning 
till bostadsförsörjningsprogrammet.   

Sammanfattning 
Den 29 september 2021 inkom Moderaterna med en motion om 
ödeshusinventering för en levande landsbygd. 
den 10 maj 2022 så behandlades motionen på samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde med förslaget om att bifalla motionen med hänvisning till 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
Enligt motionen så syftar ödehusinventeringen till öka tillgången på bostäder och 
lokaler samt att fler bosätter sig på landsbygden så att hela kommunen kan leva. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har inom ramen 
för Bymässa 2030 påbörjat en inventering av ödehus. I det fortsatta arbetet 
planeras ett samarbete med hembygdsföreningar. Arbetet utgår bland annat från 
de lärdomar som andra kommuner har gjort i sitt arbete med ödehusinventering. 
Det är viktigt att kommunen definierar sin roll i processen från inventering till 
kontakt med fastighetsägare. Kommunen bör inte agera fastighetsmäklare eller 
motsvarande som konkurrerar med den öppna marknaden. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 104, 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 38 

Motion (M) om ödeshusinventering för en levande landsbygd 
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§ 143 Dnr 2021-00250 370 

 

Svar på motion (AA) om omarbetning av kommunens 
Vindkraftsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med 
hänvisning till pågående arbete med framtagande av ny översiktsplan.     

Sammanfattning 
Den 10 juni inkom Alvesta Alternativet med en motion där de föreslår en 
omarbetning av kommunens vindkraftplan, där de yrkar på att riksintresset för 
vindkraft tas bort från de områden som inte uppnår en minimigräns för vind om 7,2 
sekundmeter som krävs. 

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet på sitt sammanträde den 29 mars 
där de konstaterar att nuvarande vindkraftsplan är ett tematiskt tillägg till gällande 
översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har av kommunstyrelsen i beslut 
§161, 2021-11-09, fått uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. I översiktsplanen 
ska mark- och vattenanvändningen inom kommunen hanteras, detta innebär att 
avvägning mellan olika intressen kommer göras och då även eventuellt lämpliga 
områden för vindkraft lokaliseras. Att besluta om ändring av nuvarande 
vindkraftsplan innan arbetet med översiktsplanen är klart vore att föregå den 
processen vilket inte kan anses lämpligt konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningen 
i sin tjänsteskrivelse.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 105, 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25 
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§ 144 Dnr 2021-00429 000 

 

Svar på motion (SD) om centrumnära ställplats för husbilar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Den 7 december 2021 inkom Sverigedemokraterna med en motion avseende 
centrumnära ställplatser. Kommunfullmäktige lämnade över motionen för 
beredning vid sitt sammanträde den 14 december 2021. 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen på sitt sammanträde den 5 maj 
2022.  
Motionen föreslår fullmäktige besluta att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att projektera för centrumnära ställplatser. Gärna vid Sjöparken för att kunna 
samordna detta med markarbete i området. 
Enligt rättspraxis (MÖD 2016-04-27 mål nr P 8335–15) är ställplatser för husbilar att 
likställa med bygglovspliktig parkering och kan därför inte anläggas i området 
utanför befintlig parkering i Sjöparken utan ändring av detaljplan. 
De parkeringsplatser som finns i Sjöparken är främst avsedda för resande med 
kollektivtrafiken och själva parkeringens utformning skulle kräva ombyggnation för 
att få plats med en husbil. 
Husbilar kan i dagsläget stå uppställda på ett par centrumnära platser utmed gator 
där det inte är uppmålat parkeringsrutor till exempel Blädingevägen, Lillsjögatan 
och Järnvägsgatan söder om Järnvägsparken. 

Yrkanden 
Ulf Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag om 
att avslå motionen och Ulf Gustafssons (SD) yrkande om att bifalla motionen. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.     

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 106, 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 37 

Motion (SD) om centrumnära ställplats för husbilar 
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§ 145 Dnr 2021-00430 000 

 

Svar på motion (SD) om att uppdatera skolornas drogpolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad 
med hänvisning till upprättad skrivelse.     

Sammanfattning 
Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december så gav 
kommunstyrelsen utbildningsnämnden och nämnden för arbete och lärande i 
uppdrag att bereda svar på motion (SD) om att uppdatera skolornas drogpolicy. 

På deras sammanträden den 4 respektive 20 april så behandlade nämnderna deras 
gemensamma förslag till svar på motionen. 

Robin Berg (SD) har i en motion föreslagit att uppdatera skolans drogpolicy. I 
motionen yrkas det att polisinsats med drogsökande hund kan användas samt att 
kommunen utser en samordningsperson för arbetet kring drogpolicyn och 
samarbetet med polisen. 

 Alvesta kommun har en övergripande drogpolicy som innefattar skolorna i både 
grund- och gymnasieskola. Vid upprättandet av planen deltog representanter från 
utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande samt 
polismyndigheten. I planen står bland annat ”Elevskåpen är avsedda för förvaring av 
böcker och andra för skolarbetet nödvändiga hjälpmedel. Skolledningen förfogar 
över dubblettnycklar till skåpen, som gentemot skolledningen inte är att betrakta 
som slutna förvaringsutrymmen. Skåpen kan därför öppnas av ledningen för 
undersökning i syfte att utröna om exempelvis droger förvaras i skåpen. Dessa 
preparat får heller inte förvaras i andra utrymmen inom skolans område. Vid 
anträffande av dessa preparat görs en polisanmälan.” Det är skolans ansvar att 
avgöra om tillräcklig misstanke finns för att göra en polisanmälan. Polisen i sin tur 
ansvarar för att bedöma vilken insats de ska sätta in.  

Representanter från polismyndigheten, utbildningsförvaltningen, förvaltningen för 
arbete och lärande och kultur- och fritidsförvaltningen träffas regelbundet för 
samverkan kring brottsförebyggande arbete och i trygghetsskapande syfte. Där har 
skolorna möjlighet att framföra sin oro och önskemål om insatser. Det finns 
medarbetare i kommunen som har ett samordningsuppdrag när det gäller 
övergripande ANDTS frågor. Dessa medarbetare finns tillgängliga för skolorna i 
deras lokala ANDTS arbete samt deltar i samverkansmötena med polismyndigheten.     

Yrkanden 
Ulf Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag om 
att besvara motionen och Ulf Gustafssons (SD) yrkande om att bifalla motionen. 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen.      

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 107, 2022-09-20 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Utbildningsnämndens beslut § 25, 2022-04-04 

Nämnden för arbete och lärandes beslut § 35, 2022-04-20 

Drogpolicy    
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§ 146 Dnr 2021-00432 318 

 

Svar på motion (M) rörande enskilda vägar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen i 
avvaktan på det pågående arbetet om att uppdatera vägnämndens reglemente.      

Sammanfattning 
I en motion från den 14 mars 2021 yrkar Moderaterna i Alvesta på att se över 
bidragsmodellen till enskilda vägar samt att Samhällsbyggnadsnämnden ska få mer 
insyn i hur bidragen används.  

Samhällsbyggnadsnämnden har på sitt sammanträde den 29 mars berett ett svar på 
motionen där de fastställer att samhällsbyggnadsförvaltningen håller i dagsläget på 
att utforma ett nytt reglemente för det som idag kallas Vägnämnden, och det 
kommer att beröra många av de punkterna som finns med i den ställda motionen. 
Reglementet kommer bland annat innehålla vad politikerna i 
samhällsbyggnadsnämnden har beslutanderätt över, vilka krav som finns på 
vägföreningarna för att pengar ska betalas ut samt organisationsplan. Bidragens 
nivåer samt hur summorna indexregleras är inte med i detta arbete. Därför föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden att samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbetet 
med det nya reglementet och först efter att nya reglementet eventuellt antagits av 
samhällsbyggnadsnämnden så kan ett eventuellt arbete påbörjas med att se över 
storleken på bidragen.      

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 108, 2022-09-20 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 27, 2022-03-29 

Motion (M) rörande enskilda vägar, 2021-03-14   
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§ 147 Dnr 2022-00034 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per juli månad 2022 

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

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

Per augusti 2022 ser vi att sjukfrånvaron i procent på hela Alvesta kommun 
fortsätter att öka och ligger nu nästan 0,8 procentenheter högre än för ett år sedan.  
Augusti 2021 var sjukfrånvaron 6,66 % och per augusti 2022 ligger den på 7,43 %. 

Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar 
har under pandemin stadigt minskat p g a många korta sjukskrivningar. Under våren 
har procentsiffran ökat vilket kan tyda på minskat antal korta sjukskrivningar 
alternativt fler långtidssjukskrivna.  

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 540 medarbetare. 

Antal medarbetare som 2022-09-29 är sjuka och har mellan 180–365 dagars 
sjukskrivning är 17 st och medarbetare som är sjuka och har över 365 dagars 
sjukskrivning är 28 st.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per augusti månad 2022, 
daterad 2022-09-29 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per augusti månad 2022 

Sjukfrånvarostatistik för Kommunledningsförvaltningen per augusti månad 2022 
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§ 148 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     
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§ 149 Dnr 2022-00073 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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§ 150 Dnr 2022-00011 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de har några övriga ärenden. 

Kommunchef informerar om: 

• rekryteringsprocess för VD för Alvesta Energi har startats upp 

• näringslivsrankingen    
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