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Kommunstyrelsens protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 8 november 2022 kl 09:00-11:35 ajournering kl. 
10:13-10:35 mellan §§ 165-166 

Paragrafer §§ 151-174  

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 
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) 
Jessica Johansson (KD) ersätter Ulf Larsson (L) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Tomas Öhling (M) ersätter Fredrik Jonsson (-) 

 

Närvarande ersättare Sebastian Olsson (S) 
Lavinia Strömberg (S) 
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Anna Brinkestam, kontaktcenterchef § 170 
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§ 151 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 närvarande ersättare 
och 3 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida. 
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§ 152 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Thomas Johnsson (M) som justerare av protokollet.   

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Thomas Johnsson (M) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justering sker digitalt genom Ciceron 
assistent. 
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§ 153 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). Ärendet om ekonomisk 
månadsrapport för Alvesta kommun utgår från dagens sammanträde. 
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§ 154 Dnr 2022-00009 000 

 

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.    

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

Ordföranden har inget att informera till dagens sammanträde. 
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§ 155 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. Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om: 

• alla förvaltningar förbereder kommande verksamhetsplan med 
internbudget 
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§ 156 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 kommunstyrelsen om:  

• har tagit beslut om en sammanträdesplan. 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
10(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 157 Dnr 2022-00194 041 

 

Beslut om mål och budget 2023 med plan 2024-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna politiska ledningens förslag (S, C, KD 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 
driftbudget¬ramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär. 

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

 

Nämnd/styrelse Driftbudget 2023 (tkr)
Kommunstyrelsen 95 720

Kultur och fritidsnämnden 69 590

Utbildningsnämnden 511 490

Nämnden för arbete och lärande 257 000

Omsorgsnämnden 408 730

Samhällsbyggnadsnämnden 60 650

Nämnden för myndighetsutövning 370
Summa nettokostnader nämnder 1 403 550
Gemensam finansiering 1 423 780

Årets resultat 20 230
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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.  

Självfinansieringsgraden uppgår till 48 % i investeringsbudgeten för år 2023. Om 
planerade investeringar för 2022 blir senarelagda kan finansieringsgraden tillfälligt 
bli ytterligare lägre.  

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. 

 
  

 

 

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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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.  

Deltar ej i beslut 
Ledamöter från Alvesta Alternativet och Moderaterna deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Budgeten fastslår god ekonomisk hushållning genom de ekonomiska ramarna och 
kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Självfinansieringsgraden av 
investeringarna 2023 understiger riktvärdet om 50 procent, men uppgår under 
planperioden till 144 procent. 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 
Thomas Haraldsson (C), Frida Christensen (S), Lars-Olof Petersson (S), Mikael 
Lindberg (C), Hans Svensson (V) och Jessica Johansson (KD) yrkar bifall till förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse budget 2023 (november) 

Politiska ledningens novemberförslag till mål och budget 2023 med plan 24-26 

Arbetsutskottets beslut § 114, 2022-10-25 
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§ 158 Dnr 2022-00375 042 

 

Beslut om ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2022 
för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per oktober 
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. 

Utfallet för perioden januari till oktober 2022 visar en positiv avvikelse på 1,5 mnkr. 
Vid uppföljningen av utfallet för perioden januari till oktober lämnar 
kommunstyrelsen likt föregående rapportering en helårsprognos med en budget i 
balans. Prognosen för helår innehåller avvikelser inom förvaltningens olika 
avdelningar. Främst syns en positiv avvikelse bland personalkostnaderna i flera av 
verksamheterna på grund av ännu ej tillsatta tjänster. I prognosen ryms en negativ 
avvikelse för tillkommande föreningsbidrag.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Ekonomisk månadsrapport per 221031 för Kommunstyrelsen, daterad den 8 
oktober 2022 

arbetsutskottets beslut § 115, 2022-10-25 

Beslutet skickas till 
Budgetansvarig 

Ekonomichef  
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§ 159 Dnr 2022-00360 040 

 

Beslut om tidplan för planering och uppföljning för 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta övergripande tidplan för planering och 
uppföljning avseende 2023. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ansvarar för att ge anvisningar och direktiv rörande kommunens 
planerings- och uppföljningsprocess. Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av 
förslag till Mål och budget, årsredovisning och delårsrapport samt har en 
uppsiktsplikt över nämnder och kommunala bolag. Nämnder och styrelser har att 
följa de anvisningar och tidplaner som kommunstyrelsen fastställer för kommunens 
arbete med planering och uppföljning. Ett förslag till övergripande tidplan för 
kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess för 2023 har tagits fram 
av kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 117, 2022-10-25 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Övergripande tidplan för planering och uppföljning 2023 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomichef  
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§ 160 Dnr 2022-00385 356 

 

Beslut om renhållningstaxa för hushållsavfall och slam år 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till höjd 
renhållningstaxa för hushållsavfall och slamtömning 2023 enligt bilaga. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Alvesta Renhållning AB har på sitt sammanträde den 5 oktober 2022 
upprättat ett förslag till höjning av renhållningstaxa för hushållsavfall för år 2023. I 
ett beslut från styrelsen för Alvesta Renhållning AB presenteras de förslag till 
förändringar av taxorna. Förslaget innebär att renhållningstaxan gällande 
hushållsavfall vilket innefattar hushållstömning, rörlig avgift och miljöavgift höjs 
med 6%. Förslaget innebär även att renhållningstaxan gällande slambrunnstömning 
höjs med 6%.  

Som grund för de föreslagna höjningarna ligger att Alvesta Renhållning AB måste 
kompensera sig för ökade drivmedelskostnader samt ökade behandlingsavgifter för 
hushållsavfall. Höjda behandlingsavgifter samt ökade bränslekostnader anges som 
orsak till förslag för ökad taxa för slambrunnstömning.  

Bolaget måste även kompensera för ökade avskrivningskostnader för de 
investeringar som utförts på bolagets fyra återvinningscentraler i kommunen, samt 
investering av ny biogasväxlare. Bolaget måste även kompensera sig för ökade 
lönekostnader och bränslekostnader. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 118, 2022-10-25 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Renhållningstaxor 2018-2023 (skillnad) 

Förslag till ny renhållningstaxa 2023 

Styrelseprotokoll Alvesta Renhållning AB, 2022-10-05 

Tydliggörande av förslag till renhållningstaxa 2023 
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§ 161 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. ge startbesked om byggnation av ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

2. Godkänna totalkostnaden på investeringen för en ny sport- och kulturarena i 
Alvesta tätort att inarbetas i kommunstyrelsens internbudget för 2023 och inarbeta 
den beräknade driftkostnaden i mål och budget 2024 och framåt.  

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 genomförde kultur- och fritidsförvaltningen 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.  

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därefter fördjupade behovsanalyser 
med samtliga intressenter i samarbete med AllboHus Fastighets AB, som ledde fram 
till en kostnadskalkyl och ritningar. Kultur- och fritidsnämnden har under 
processens gång informerats vid sammanträden den 10 november och 7 december 
2021.  

Vid kultur- och fritidsnämndens extrainsatta sammanträde § 53 den 6 juli 2022 så 
beslutade nämnden att godkänna den upprättade behovsanalysen, kostnadskalkyl 
och ritningar som underlag för byggnation av en ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort.   

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), Jan-Erik Svensson (AA), Claudia Crowley Sörensson (M) och 
Thomas Öhling (M) yrkar avslag till förslag till beslut. 
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Lars-Olof Petersson (S), Thomas Haraldsson (C), Mikael Lindberg (C), Frida 
Christensen (S) och Hans Svensson (V) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det utskickade 
beslutsförslaget med bifallsyrkande från Lars-Olof Petersson (S) m.fl. samt Lars-Olof 
Franzéns (AA) m.fl. yrkande om avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och finner via acklamation att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
utskickat förslag till beslut. 

Votering begärd. 

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en JA-röst är en röst på att bifalla 
det utskickade förslag till beslut, och en NEJ-röst är en röst för att avslå förslag till 
beslut. Efter genomförd votering finner ordföranden att kommunstyrelsen med 8 
JA-röster och 5 NEJ-röster beslutat att bifalla förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Se kallelsen för bifogat underlag i ärendet 
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§ 162 Dnr 2022-00401  

 

Beslut om bidrag för kombibana i Hanaslöv 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att Alvesta Skid- och Orientering klubb erhåller ett stöd 
om max 1 500 000 kronor för att finansiera projektet om kombibana i Hanaslöv. 

Finansiering sker genom att bidraget om max 1 500 000 kronor belastar 
kommunstyrelsens internbudget 2022. 

Sammanfattning 
Alvesta Skid- och Orienteringsklubb planerar för att nyanlägga en Kombibana i 
Hanaslöv. Projektet finns med som en del i den nyligen beslutade Vision Hanaslöv 
och ett nyttjanderättsavtal mellan markägaren Alvesta kommun och föreningen är 
upprättat. Kombibanan planeras att delvis anläggas i anslutnings till befintligt 
elljusspår och bestå av en asfalterad sträcka på drygt 2000 meter och med en bredd 
på ca 3 meter, till detta planeras även belysning för att kunna öka nyttjandegraden 
samt för att öka tryggheten, se bilaga 1 över kombibanans planering.  

Syftet med kombibanan är flera, dels att förstärka Hanaslöv som en 
åretruntmötesplats där det allt starkare intresset för skidåkning kan tillgodoses 
även sommartid, skapa säkra träningsleder för rullskidåkare, dels skapa bra 
förutsättningar för paraidrotten men även underlätta för motionärer med rullstol 
eller rullator. Alvesta SOK har i projekteringen haft samtal med både Smålands 
Parasportförbund, RF SISU Småland, Svenska Skidförbundet och Alvesta kommun 
med flera. Ett uppförande av en kombibana skulle ge unika möjligheter för både 
rullskidåkningen och parasporten i Kronobergs län, där närmast liknande 
anläggningen ligger i Gnosjö. 

I projekteringsarbetet har Alvesta SOK tagit fram budgetpris via olika entreprenörer, 
budget till ansökan bifogas som bilaga 2 till denna tjänsteskrivelse. Den ursprungliga 
kalkylen på drygt 5 600 000 kronor har fått revideras utifrån kostnadsökningar till 
en ny summa på totalt 6 732 473 kronor.  Denna summa kan revideras utifrån 
ytterligare offerter som kan förändra kostnadsbilden.  

I arbetet med att säkra extern finansiering har Alvesta SOK aktivt arbetat med olika 
finansiärer. I september beviljades föreningens ansökan av Allmänna Arvsfonden 
som beslutade om maximal delfinansiera av projektet med upp till 70%, vilket 
innebär att föreningen kan erhålla upp till 4 700 000 kronor av Allmänna 
arvsfonden.  Till detta har RF SISU Småland givit klartecken för 275 000 kronor. 
Leader Linné Småland har beslutat om medfinansiering om 222 000 kronor. Till 
detta tillkommer även eget arbete från föreningen. För att kunna genomföra 
projektet önskar Alvesta SOK ekonomiskt stöd på totalt 1 500 000 kronor från 
Alvesta kommun. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1- karta 
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Bilaga 2- budget 

Komplettering av ansökan om bidrag till Projekt Kombibana Hanaslöv från Alvesta 
Skid- och Orienteringsklubb 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 

Alvesta SOK 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 163 Dnr 2022-00302 000 

 

Beslut om sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för år 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
sammanträdesplan för år 2023. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2023. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2022, mål och budget 2024 med plan 2025-2027 samt 
delårsrapport per augusti 2023. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 123, 2022-10-25 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till sammanträdesplan för år 2023, 2022-08-20 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 164 Dnr 2022-00301 000 

 

Revidering av arvodesregler för förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta reviderat förslag till regler för ersättning till förtroendevalda med 
tilläggsyrkandet gällande ersättningsnivåer för 2:e vice ordförande. Revideringen 
gäller från och med 2023-01-01. 

2. ge i uppdrag till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige föreslå förändringar 
i nämndernas och styrelsens reglemente i enlighet med reviderat förslag till regler 
för ersättning till förtroendevalda.    

Sammanfattning 
Personalutskottets ordförande presenterade på extrainsatt sammanträde med 
personalutskottet ett förslag på reviderade regler för ersättning till förtroendevalda 
att gälla från och med 2023-01-01. 

I samband med revidering av regler för ersättning till förtroendevalda behöver även 
nämndernas och kommunstyrelsens reglemente ses över, bland annat avseende 
ersättares rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde och att 
kommunfullmäktige kan utse ledamot till kommunalråd med särskilt 
ansvarsområde.   

Yrkanden 
Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar på tillägg att 2: a vice ordförandeposterna 
arvoderas enligt följande:  

Kommunstyrelsens 2: a vice ordförande tillika oppositionsråd arvoderas med 60% 

2: vice ordförande i Utbildningsnämnden arvoderas med 25 % 

2: vice ordförande i arbete och lärande arvoderas med 25 % 

2: vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden arvoderas med 20% 

2: vice ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden arvoderas med 20% 

2: a vice ordförande i Omsorgsnämnden arvoderas med 25%. 

 

Lars-Olof Franzén (AA) och Jan-Erik Svensson (AA) yrkar avslag på förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, samt ett tilläggsförslag. 

Ordföranden informerar kommunstyrelsen om att han först kommer att fråga på 
tilläggsyrkandet, för att sedan ställa frågan på det utskickade förslaget mot yrkandet 
om avslag. 
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Ordföranden finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
tilläggsyrkandet. 

Sedan ställer ordföranden det utskickade förslag med tilläggsyrkandet mot yrkandet 
om avslag och finner via acklamation att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med det utskickade förslaget och tilläggsyrkandet. 

Votering begärd. 

Votering 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en JA-röst är en röst på det 
utskickade förslaget tillsammans med tilläggsyrkandet och att en NEJ-röst är en röst 
på avslag. 

Med 11 JA-röster mot 2 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med det utskickade förslaget och tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 57, 2022-10-24 

Förslag till regler för ersättning för förtroendevalda 
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§ 165 Dnr 2022-00308  

 

Svar på remiss av SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att värna 
varje dag  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att de inte har några specifika synpunkter att tillägga 
gällande SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att värna varje dag. 

Sammanfattning 
Kommittén Demokratin 100 år planerade, samordnade och genomförde ett antal 
insatser och aktiviteter för en stark demokrati under åren 2018-2021.  

Kommittén hade också i uppdrag att lämna förslag på hur erfarenheterna från de 
åren skulle kunna tas till vara. I betänkandet Vår demokrati – värd att värna varje 
dag (SOU 2022:28) lämnar kommittén ett antal förslag:  

* Inrätta en nationell demokratifunktion  

* Ge ett långsiktigt demokratifrämjande uppdrag till länsstyrelserna  

* Skriva in i myndighetsförordningen att myndigheter ska ta tillvara fördelar som 
kan vinnas för demokratin  

* Skriva in i kommittéförordningen att konsekvenser för demokratin ska redovisas i 
utredningar etc.  

* Förtydliga skolans demokratiuppdrag  

Alvesta kommun har fått betänkandet på remiss. Remissvar ska skickas in senast 
den 25 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Remiss av SOU 2022:28 Vår demokrati - värd att värna varje dag 

Beslutet skickas till 
Kommittén Demokratin 100 år 
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§ 166 Dnr 2022-00295 312 

 

Svar på remiss av Statens väg- och transportforskningsinstituts 
Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) enligt nedan. 

Sammanfattning 
VTI har översänt en remissversion av Utredning av mål om ökad andel cykling i 
Sverige till Alvesta kommun för yttrande. Alvesta kommun ser positivt på att det tas 
fram nationella mål kopplat till cykling. Alvesta kommun anser att nya mål måste 
kompletteras med ekonomiska styrmedel för att målen ska kunna nås i hela Sverige.   

Beslutsunderlag 
Remiss av Statens väg- och transportforskningsinstituts  

Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige 

Beslutet skickas till 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
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§ 167 Dnr 2022-00044  

 

Svar på motion från Björn Tisjö (-) om Bitcoin som en försäkring 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Björn Tisjö (-) har inkommit med en motion om att kommunen årligen ska köpa 
bitcoin för minst 1 procent av årets resultat.  Tisjö föreslår vidare att investeringen 
ska vara en långsiktig strategisk åtgärd som ska skydda mot inflation och ge 
framtida årlig avkastning och säkra god finansiell status för kommunen. Ytterligare 
föreslås att en arbetsgrupp bildas inom kommunen som läser på och försöker förstå 
bitcoin, varför det skapats och varför det behövs och utifrån det upprättar 
nödvändiga policyer och säkerhetsföreskrifter för att säkra kommunens digitala 
tillgångar inför framtiden. 

Den grundläggande frågan är enligt kommunledningsförvaltningen huruvida det 
överhuvud taget är kommunallagsrättsligt (11 kap. 2 § kommunallagen) möjligt för 
en kommun att investera i kryptovalutor så att kraven på en medelsförvaltning som 
ger god avkastning och betryggande säkerhet uppnås. Förarbetena till 
kommunallagen (prop. 1990/91:117 s. 110) anger att ”betryggande säkerhet” avser 
”att medlen inte ska riskeras genom placeringar som är tveksamma eller 
svårbedömda från rättslig synpunkt”. Således finns ett förbud mot spekulativ 
verksamhet och ett krav på betryggande säkerhet. Frågan är inte rättsligt prövad. 

Under 2022 har Staffanstorps kommun har låtit utreda möjligheten för en kommun 
att investera i kryptovalutor (Rättsutredning, Patrik Kastberg Juridik AB). Utredarens 
sammanfattande bedömning är ”att det enligt kommunallagens bestämmelser inte 
är möjligt för en kommun att investera i kryptotillgångar”. Detta gäller oavsett hur 
en kommuns medelsförvaltning och riskexponering ser ut i övrigt.  

I utredningen hänvisas till att Finansinspektionen, den brittiska myndigheten 
Financial Conduct Authority och SKR anser att kryptovalutor saknar underliggande 
tillgångar och eget inneboende värde. Det saknas tillförlitliga värderingsmodeller 
och investeringar i kryptotillgångar präglas av spekulationer. Därmed kan inte 
kommunallagens krav om betryggande säkerhet anses uppfyllt, enligt utredaren. 
Därför görs bedömningen att motionen ska avslås. 

Konsekvensanalys 

En ytterligare konsekvensanalys bedöms ej behövas. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 122, 2022-10-25 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion från Björn Tisjö (-) om Bitcoin som en försäkring 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
26(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 168 Dnr 2022-00114  

 

Svar på motion (M) om att öka stödet till vålds- och 
hedersutsatta inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Den 7 mars 2022 inkom en motion från Claudia Crowley Sörensson (M) om att öka 
stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag. 

Moderaterna yrkar på: 

Att samtlig personal inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag som är utsatta 
för våld i nära relation eller en hedersutsatt situation medges möjlighet till 
stödsamtal på betald arbetstid i de fall det inte går att lösa på fritiden. 

Att Kommunchefen ges i uppdrag att tillse så erforderliga rutiner och arbetssätt 
utarbetas för att genomföra ovanstående. 

Arbetsgivaren vill vara till hjälp och stöd för medarbetare som på något sätt utsätts 
för våld. Detta oavsett om det är våld i nära relationer, hedersutsatta eller i någon 
annan situation. Det förutsätter dock att det kommer till arbetsgivarens kännedom 
och att den enskilde vill ta emot hjälp.  

Rutinen för hur arbetsgivaren hanterar det idag är att medarbetaren erbjuds 
stödsamtal via företagshälsovården om behovet finns. Praxis är att man går på 
samtalen på sin fritid om det är möjligt annars får det ske på betald arbetstid. 

Arbetsgivarens svar på Moderaternas yrkande är att de rutiner och arbetssätt vi har 
idag inkluderar även vålds-och hedersutsatta medarbetare. Därför bör motionen 
avslås. 

Ärendet behöver inte innehålla en konsekvensanalys. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 50, 2022-10-11 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2022-07-26 

Motion (M) om att öka stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns 
förvaltningar och bolag, 2022-03-07 
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§ 169 Dnr 2022-00414 000 

 

Information om energifrågor/effektiviseringar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Utvecklingschef Jessica Karlsson och beredskaps- och säkerhetsstrateg Per 
Gustafsson informerar kommunstyrelsen om energifrågor/effektiviseringar och det 
säkerhetsläge som nu Sverige och världen befinner sig i. 

De visar på en sammanfattning av den energiinventering som kommunen gjort på 
uppdrag av regeringen i tidigare utskickat regleringsbrev. 
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§ 170 Dnr 2022-00394 000 

 

Information om ombyggnad av kommunhuset 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kontaktcenterchef Anna Brinkestam och kommunchef Camilla Holmqvist föredrar 
för kommunstyrelsen om ombyggnad av kommunhuset. 

Ombyggnationen föranleds av flera anledningar såsom säkerhet, arbetsmiljö, 
utrymme för kontaktcenterverksamheten och utökade antal mötesrum. 

De visar förslag på planlösning till ytor för kontaktcenter, personalentré och ändrad 
planlösning för sammanträdesrum på våning 1. 
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§ 171 Dnr 2022-00034 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september 
månad 2022 

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

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

Per september 2022 ser vi att sjukfrånvaron i procent på hela Alvesta kommun 
fortsätter att öka något och ligger nu nästan 0,9 procentenheter högre än för ett år 
sedan.  Augusti 2021 var sjukfrånvaron 6,58 % och per september 2022 ligger den 
på 7,45 %. 

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 539 medarbetare. 

Antal medarbetare som 2022-09-29 är sjuka och har mellan 180–364 dagars 
sjukskrivning är 28 st och medarbetare som är sjuka och har över 365 dagars 
sjukskrivning är 30 st.   

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 49, 2022-10-11 

Tjänsteskrivelse Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september månad 
2022, daterad 2022-10-31 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per september månad 2022 

Sjukfrånvarostatistik för Kommunledningsförvaltningen per september månad 2022 
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§ 172 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 
Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande om svar på promemorian 
bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil 

Redovisning av fattade delegationsbeslut för kommunledningsförvaltningen i 
personalärenden 
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§ 173 Dnr 2022-00074 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 
32(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 174 Dnr 2022-00011 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de har några övriga ärenden. 

Inga övriga ärenden anmäldes på dagens sammanträde. 
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