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Kommunstyrelsens protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 10 januari 2023 kl 13:00-13:32 

Paragrafer §§ 1-12  

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 
Heléne Andersson (C) 
Jessica Johansson (KD) 
Linnea Naess (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordförande 
Gunilla Gustafson (M) ersätter Kajsa Sivertson (M) 
Mats Johnsson (SD) 
Lena Nikolausson (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Jan-Erik Svensson (AA) 

 

Närvarande ersättare Torbjörn Svensson (S) 
Lavinia Strömberg (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Jennie Nilsson (S) 
Björn Nilsson (V) 
 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digitalt via Ciceron assistent, senast måndag den 
Utsedd att justera: Mats Johnsson (SD) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke  

 Justerare 
  

 Mats Johnsson  
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§ 1 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 12 ledamöter, 1 närvarande ersättare 
och 5 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida. 
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§ 2 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Mats Johnsson (SD) som justerare av protokollet.   

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Mats Johnsson (SD) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justering sker digitalt genom Ciceron 
assistent. 
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§ 3 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). Ärende om val av representant 
till arbetsgruppen för förvaltning av Nybygdenarvet samt val av ombud vid 
bolagsstämma med Alvesta kommunföretag AB, Växjö Småland Airport AB samt 
Huseby Bruk AB tillkommer till dagordningen på dagens sammanträde. 
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§ 4 Dnr 2023-00003 113 

 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter 

Per Ribacke (S), ordförande 

Frida Christensen (S) 

Thomas Haraldsson (C) 

Mats Johnsson (SD) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

 

Ersättare 

Jessica Johnsson (KD) 

Linnéa Naess (V) 

Heléne Andersson (C) 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Lena Nikolausson (SD) 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap. 20 § 2st kommunallagen får en nämnd bestämma att ett 
utskott ska finnas, om inte fullmäktige har bestämt något om utskott 
för nämnden. 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med sitt reglemente utse ett arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
förtroendemannaregistret 

Samtliga ledamöter och ersättare 

gruppledarna 
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§ 5 Dnr 2023-00004 113 

 

Val av kommunstyrelsens upphandlingsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
upphandlingsutskott för mandatperioden 2019–2022 utse: 

 

Ledamöter 

Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 

Thomas Haraldsson (C), ordförande 

Mats Johnsson (SD) 

Lars-Olof Franzén (AA) 

 

Ersättare 

Jessica Johnsson (KD) 

Linnéa Naess (V) 

Heléne Andersson (C) 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Lena Nikolausson (SD) 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap. 20 § 2st kommunallagen får en nämnd bestämma att ett 
utskott ska finnas, om inte fullmäktige har bestämt något om utskott 
för nämnden. 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med sitt reglemente utse ett upphandlingsutskott 
för mandatperioden 2023-2026 bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
Upphandlingsutskottet ska vara personunion med arbetsutskottet enligt 
kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
förtroendemannaregistret 

Samtliga ledamöter och ersättare 

gruppledarna 
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§ 6 Dnr 2023-00005 113 

 

Val av kommunstyrelsens personalutskott för mandatperioden 
2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamöter och ersättare i personalutskottet för 
mandatperioden 2023-2026 utse: 

 

Ledamöter: 

Per Ribacke (S), ordförande 

Thomas Haraldsson (C) 

Jan-Erik Svensson (AA) 

 

Ersättare 

Jessica Johansson (KD) 

Linnéa Naess (V) 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap. 20 § 2st kommunallagen får en nämnd bestämma att ett 
utskott ska finnas, om inte fullmäktige har bestämt något om utskott 
för nämnden. 
Kommunstyrelsen ska utse ett personalutskott för mandatperioden 2023-2026 
bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare.  
 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
förtroendemannaregistret 

Samtliga ledamöter och ersättare 

gruppledarna 
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§ 7 Dnr 2023-00006 113 

 

Val av representant och ersättare i kommunala 
tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som representant och tillika ordförande och en 
ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Ordinarie 

Thomas Haraldsson (C), ordförande 

Ersättare 

Oskar Andersson (SD) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse en representant och en ersättare till kommunala 
tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
förtroendemannaregistret 

ledamöter och ersättare 

gruppledarna 
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§ 8 Dnr 2023-00007 113 

 

Val av representant och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot och en ersättare till kommunala 
pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Ordinarie 

Jessica Johansson (KD) 

Ersättare 

Benny Lundh Johansson (AA) 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare till kommunala 
pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
förtroendemannaregistret 

ledamöter och ersättare 

gruppledarna 
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§ 9 Dnr 2023-00008 113 

 

Val av kontaktpolitiker och ersättare till kommunala 
ungdomsrådet för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som kontaktpolitiker till ungdomsrådet i Alvesta 
kommun för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Ordinarie 

Per Ribacke (S) 

Ersättare  

Gunilla Gustafson (M) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse kontaktpolitiker till ungdomsrådet i 

Alvesta kommun för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
förtroendemannaregistret 

ledamöter och ersättare 

gruppledarna 
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§ 10 Dnr 2023-00064 000 

 

Val av representant till arbetsgruppen för förvaltning av 
Nybygdenarvet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som representant till arbetsgruppen för 

förvaltning av Nybygdenarvet för mandatperioden 2023-2026 utse: 

Heléne Andersson (C) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse en representant till arbetsgruppen för 

förvaltning av Nybygdenarvet för mandatperioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
förtroendemannaregistret 

ledamot 

gruppledarna 
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§ 11 Dnr 2023-00057 113 

 

Val av Ombud vid bolagsstämma med Alvesta kommunföretag 
AB, Växjö Småland Airport AB samt för Huseby Bruk 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. utse David Johansson (C) till ombud vid årsstämma 2023 med Alvesta 
Kommunföretag AB och Linda Gustafsson (S) till ersättare. Valet avser också 
eventuellt fler stämmor under året. 

2. utse Thomas Haraldsson (C) till ombud vid årsstämmor 2023 med Huseby Bruk 
AB samt Småland Airport AB och Per Ribacke (S) till ersättare. Valet avser också 
eventuellt fler stämmor under året. 

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

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
förtroendemannaregistret 
ledamöter och ersättare 
gruppledarna 
Alvesta kommunföretag AB 
Växjö Småland Airport AB 
Huseby Bruk AB 
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§ 12 Dnr 2022-00011 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de har några övriga ärenden. 

Kommunchef Camilla Holmqvist och kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke 
informerar kommunstyrelsen om: 

• läget med bemanningen under julhelgerna 

• veckovisa avstämningar med förvaltningar och bolag avseende 
sjukfrånvarosituationen 

• höga vattenflöden i naturen, kommunen behöver hålla beredskap 

• utbildningar för nya förtroendevalda 
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