
 

Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sida 
1(23) 

Sammanträdesdatum 
2023-03-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunstyrelsens protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 7 mars 2023 kl 09:00-12:00 
Ajournering 10:15-10:32 

Paragrafer §§ 45-60  

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 
Heléne Andersson (C) 
Josefin Ljungqvist (KD) ersätter 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 Lavinia Strömberg (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Anna Gilius (C) 
 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Marit Persson, förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen § 52 
Ulrika Nord, Handläggare utbildningsförvaltningen § 52 
Lars Engborg, fastighetschef Allbohus § 52 
Josefin Fägerås, kommunikationssamordnare 
Anna Brinkestam, kontaktcenterchef 
Anna Nilsson, verksamhetsutvecklare 
Dzumret Pelivani, utvecklingsansvarig  
Pär Svensson, IT-och digitaliseringschef 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digitalt via Ciceron assistent 
Utsedd att justera: Lena Nikolausson (SD) 
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke  

 Justerare 
  

 Lena Nikolausson  
 

Anslagsbevis för Kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2023-03-07 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-09 Datum då anslaget tas ned 2023-03-31 

Tid för överklagande 2023-03-09 -2023-03-30 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Therese Löfqvist   
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§ 45 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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§ 46 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Lena Nikolausson (SD) som justerare av protokollet.   

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Lena Nikolausson (SD) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justering sker digitalt genom Ciceron 
assistent. 
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§ 47 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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§ 48 Dnr 2023-00010 000 

 

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

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

• Solcellspark som beviljats tillstånd i kommunen 

• information om installation av sprinklersystem på Furuliden 
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§ 49 Dnr 2023-00014 006 

 

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 att: 

• tf. säkerhet- och beredskapsstrateg fram till årsskiftet 

• tf. IT- och digitaliseringschef fram till årsskiftet 

• Rekrytering av ny VD till Allbohus påbörjad 
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§ 50 Dnr 2023-00101 042 

 

Årsrapport för kommunstyrelsen för år 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att godkänna årsrapport 2022 och återrapportering av 
intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen.    

Sammanfattning 
I enlighet med kommunlagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för 
kommunkoncernen. Nämnder och styrelse upprättar årsrapport som ligger till 
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av 
kommunfullmäktigesmål samt nämndspecifika mål, årets resultat och händelser, 
ekonomi, personal samt framtidsblick. Förutom underlag till budget 2024 utgör 
årsredovisningen en viktig del som underlag till plan 2025–2026.  

Kommunledningsförvaltningen har ett positivt resultat 2022 på 1,3 miljoner kronor. 
Framför allt avser överskottet större intäkter än budgeterat. Det är statsbidrag till 
valnämnd för genomförande av det allmänna valet, sjuklöneersättning, större 
bidrag från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och bidrag från 
arbetsförmedlingen avseende feriearbete. Därtill tillkommer intäkter till IT för 
försäljning av datorer till återbruk. Personalkostnader och övriga kostnader har en 
mindre negativ avvikelse.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 25, 2023-02-21 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsrapport för kommunstyrelsen 2022 

Bilaga 6 återrapportering intern kontroll 2022 

Beslutet skickas till 
Budgetansvarig 

Ekonomichef  
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§ 51 Dnr 2022-00401  

 

Beslut om bidrag för kombibana i Hanaslöv 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att Alvesta Skid- och Orientering klubb erhåller ett stöd 
på 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.  Detta beslut ersätter kommunstyrelsens tidigare 
beslut § 162 2022-11-08. 

Sammanfattning 
Då beslutet som fattades av kommunstyrelsen 2022-11-08 § 162 var begränsat till 
att belasta kommunstyrelsens internbudget 2022, så behöver kommunstyrelsen 
fatta ett nytt beslut om stöd till Alvesta Skid- och Orientering klubb för projektet om 
kombibana i Hanaslöv. 

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 
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projektet önskar Alvesta SOK ekonomiskt stöd på totalt 1 500 000 kronor från 
Alvesta kommun.  

Konsekvensanalys 

Under senaste åren märks en tydlig ökning av intresset för vintersport. Både 
utförsåkning och längdåkning har blivit populärt. Alvesta SOK ser detta i att deras 
träningsgrupper blir större och att fler spårkort säljs till längdspåren, fler barn och 
ungdomar vill pröva på längdskidåkning. Ett anläggande av kombibana i Hanaslöv 
skulle förstärka möjligheterna för barn och ungdomar att träna längdskidåkning året 
runt. Längdspåren skulle bli längre och fler till antalet samt att träning kan ske även 
sommartid via rullskidor. En kombibana skulle även öppna upp möjligheter för barn 
och ungdomar till en mer aktiv fritid genom rollerblades med mera. 
Förutsättningarna för parasporten skulle förbättras i hela regionen för alla 
målgrupper, däribland barn och ungdomar. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 26, 2023-02-21 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 1- karta 

Bilaga 2- budget 

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

Beslutet skickas till 
Alvesta SOK 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomichef 
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§ 52 Dnr 2023-00133  

 

Beslut om om- och tillbyggnad av skola och förskola i Grimslöv 
(Skatelövsskolan) 

Beslut 
1.Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt utbildningsförvaltningen att tillsammans 
med Allbohus upphandla tillbyggnation och ombyggnation av Skatelövsskolan samt 
dess utemiljö. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt utbildningsförvaltningen att tillsammans 
med Allbohus ta fram ett arkitektoniskt underlag för en ny förskola samt dess 
utemiljö på en ny tomt i Grimslöv.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att ambitionsnivån på ombyggnationen ska följa 
miljöcertifiering silver på skola och förskola i Grimslöv.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, §111, att godkänna  
viljeinriktningen i den långsiktiga lokalförsörjningstrategin för förskolor och skolor i  
Alvesta kommun. I strategin har bland annat Grimslöv identifierats som ett av de  
objekten med störst behov att säkerställa arbetsmiljö och måluppfyllelsen i skola  
och förskola. 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2022 i § 116 att ge 
utbildningsnämnden, tillsammans med Allbohus och styrgruppen, i uppdrag att ta 
fram skarpa ritningar och kostnadsberäkningar om nybyggnation/tillbyggnation och 
ombyggnation av Skatelövskolan och förskolan Grimsgården samt dess utemiljö. 
Utbildningsnämnden behandlade den 13 februari 2023 i § 12 ärendet om att ge 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Allbohus upphandla 
tillbyggnation och ombyggnation av Skatelövsskolan samt dess utemiljö och ge 
Allbohus startbesked om byggnation.  

Ritningarna för skolan är nu klara och har godkänts av utbildningsnämnden. Beslut i 
kommunfullmäktige om att gå vidare i processen behövs avseende ny- och 
ombyggnation av Skatelövsskolan, varav 2694 kvm avser nybyggnadsyta och 1704 
kvm avser viss ombyggnation av befintliga byggnader. 

Utbildningsnämnden beslutade vidare att föreslå att ge utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med Allbohus ta fram ett arkitektoniskt underlag för en ny 
förskola samt dess utemiljö på en ny tomt i Grimslöv. Utbildningsnämnden 
förklarade paragrafen som omedelbart justerad. 

Yrkanden 
Sebastian Olsson (S), Lena Nikolausson (SD), Mats Johnsson (SD), Claudia Crowley 
Sörensson (M), Thomas Haraldsson (C), Lars-Olof Franzén (AA) och Jan-Erik 
Svensson (AA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Frida Christensen (S) yrkar om tillägg att ambitionsnivån på ombyggnationen ska 
följa miljöcertifiering silver på skola och förskola i Grimslöv.  
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Heléne Andersson (C), Thomas Haraldsson (C), Mats Johnsson (SD), Sebastian 
Olsson (S), Claudia Crowley Sörensson (M) Josefin Ljungkvist (KD), Lena Nikolausson 
(SD) och Linnea Naess (V) yrkar bifall till Frida Christensens (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att han kommer att fråga på 
arbetsutskottets förslag till beslut först, och på tilläggsyrkandet efter det. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag till 
beslut samt tilläggsyrkandet.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 27, 2023-02-21 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

- Skatelövsskolan PH 230206 Plan 1 del 2 

- Skatelövsskolan PH 230206 Plan 1 del 1 

- Skatelövsskolan PH 230206 Plan 2 

- Skatelövsskolan PH 230206 Plan 1 

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 

Allbohus 

Ekonomichef 
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§ 53 Dnr 2023-00107  

 

Beslut om att ge i uppdrag att upprätta en vattentjänstplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till vattentjänstplan, och återkomma till kommunstyrelsen för 
beslut om samråd. 

Sammanfattning 
En ny lag trädde i kraft den 1 januari 2023 som innebär en del förändringar i Lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV). Med den nya lagen kommer alla kommuner få 
krav på sig att ta fram vattentjänstplaner. Ett år senare, 1 januari 2024, ska en 
vattentjänstplan finnas. Det innebär att Alvesta kommun ska ta fram, samråda och 
besluta om en vattentjänstplan under år 2023. 
Alvesta kommuns VA-plan antagen av Kommunfullmäktige (2015-04-28 §43) börjar 
bli inaktuell. Den nya vattentjänstplanen utgår från och ersätter VA-planen. 
Vattentjänstplanen ska vara en långsiktig plan som visar hur kommunen uppfyller 
sina skyldigheter enligt LAV. Därutöver ska den även omfatta bedömningar om 
åtgärder för att VA-anläggningen ska kunna hantera skyfall, såväl för dag- som 
spillvatten, samt dricksvatten. Skyfallsbedömningen är ett nytt moment som inte 
hanteras i nuvarande VA-plan. 
Arbetet med att ta fram en vattentjänstplan berör kommunledningsförvaltningen 
och flera avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Innan utkast till vattentjänstplanen ska skickas ut för samråd ska planen beredas 
och godkännas politiskt av kommunstyrelsen.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 28, 2023-02-21 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 54 Dnr 2023-00097 000 

 

Tolkning och redaktionella ändringar i regler för ersättning till 
förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till redaktionella ändringar i Regler för 
ersättning till förtroendevalda. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har vid två tillfällen under hösten 2022 §§ 91 och 127 antagit 
revideringar av styrdokumentet Regler för ersättning till förtroendevalda att gälla 
från och med 1 januari 2023.  

Utifrån personalutskottets tolkning av bestämmelserna i Regler för ersättning för 
förtroendevalda finns behov av redaktionella ändringar i styrdokumentet i syfte att 
förtydliga reglerna. Föreslagna redaktionella ändringar medför inga ändringar i sak. 
De ändringar som föreslås är följande: 

- att det förtydligas att årsarvode avser förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på 
heltid eller på sammanlagt minst 40 % av heltid 

- att det förtydligas att begränsat årsarvode avser förtroendevalda som fullgör sina 
uppdrag på mindre än 40 % av heltid 

- borttag av upprepningar av information, så att samma information endast återges 
på ett ställe i reglerna 

- ändring av hänvisningar till paragrafer vilka inte följt med vid tidigare revideringar 

- att använda samma benämning för jourtillägg och jourtjänstgöring i hela 
dokumentet (beredskapstillägg och utförd beredskap/jour ändras till jourtillägg och 
jourtjänstgöring) 

- förtydligande av regler som tillämpas i praktiken, men inte tydligt kan utläsas i 
dokumentet 

Enligt Riktlinjer för styrdokument kan kommunstyrelsen besluta om uppdateringar, 
mindre tillägg och ändringar av teknisk eller annan karaktär som inte är av 
principiell betydelse för styrdokumentet, även för styrdokument som är beslutade 
av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 9, 2023-02-14 

Tjänsteskrivelse Revidering av Regler för ersättning till förtroendevalda, daterad 
2023-02-09 

Utkast till Regler för ersättning till förtroendevalda 
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Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Författningssamlingen 
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§ 55 Dnr 2022-00357 000 

 

Svar på motion (AA) angående utbyggd fjärrvärme 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
I en motion från Jan Franzén (AA) daterad 2022-09-22 föreslås kommunfullmäktige 
besluta att vid ersättning av produktionsanläggning för fjärrvärme i Alvesta, placera 
en ny anläggning i östra Alvesta, som också kombineras med ett system för 
produktion av el. 

Alvesta Energi har i dag en produktionsanläggning för fjärrvärme placerad i västra 
Alvesta intill Vidas:s fabriksområde. Anläggningen byggdes i början på 1980-talet 
och har därefter byggts ut på 2000-talet till dagens anläggning. Den tekniska 
livslängden för anläggningen börjar närma sig sitt slut och därför har Alvesta Energi 
beslutat att lämna in en tillståndsansökan för en ny anläggning. Fastigheten som i 
dag rymmer den nuvarande anläggningen är liten och medger inte några 
möjligheter att bygga nytt.  

Den viktigaste aspekten när Alvesta Energi väljer lokalisering för en ny anläggning är 
att få en tillräckligt stor fastighet som medger såväl byggnation av 
värmeanläggningen som upplagsytor för lagring och bearbetning av bränsle och 
möjligheter till hantering av askor. Det är också viktigt ur kostnadssynpunkt vid en 
byggnation i egen regi i Alvesta att få korta anslutningsledningar mellan 
fjärrvärmenätet och produktionsanläggningen. I tillståndsansökan för den nya 
anläggningen kommer även elproduktion att ingå. 

Fjärrvärmenätets konstruktion och geografiska belägenhet i Alvesta gör att man 
tekniskt måste ansluta den nya anläggningen i området kring den nuvarande 
anläggningen för att förse nätet med erforderlig energi och effekt samt att den 
största ledningsdimensionen finns på västra sidan varför man i utredningsskedet 
har tagit fram en lokalisering (Ilabäcksvägen) så nära den befintliga anläggningen 
som möjligt. 

Detta gör att Alvesta Energi bedömer att en ny anläggning måste placeras på den 
västra sidan av Alvesta.  

Parallellt med ansökan om tillståndet för en ny anläggning i Alvesta pågår en 
utredning tillsammans med Växjö Energi AB (VEAB) om förutsättningar att bygga en 
överföringsledning från Sandviksverket till fjärrvärmenätet i Alvesta. I förstudiens 
ledningssträckning så skulle denna ledning medge en uttagspunkt på östra delen av 
Alvesta som därigenom skulle kunna ge större möjligheter till ökad effekttillgång 
och anslutningsmöjligheter på östra sidan av Alvesta. 

Genom att utnyttja värmeunderlaget som finns i Alvesta för elproduktion i 
Sandviksverket så kan en större del el produceras i Växjö till Kronobergsregionen än 
om samma värmeunderlag skulle avvändas till elproduktion i en ny anläggning i 
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Alvesta, som är en enklare anläggning och som inte har samma förutsättningar till 
högeffektiv elproduktion. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 29, 2023-02-21 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion (AA) angående utbyggd fjärrvärme 
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§ 56 Dnr 2023-00135 160 

 

Remiss från länsstyrelsen om överenskommelse för aktörerna 
inom Krissamverkan Kronoberg 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen har inget har att erinra avseende remiss av ny 
överenskommelse för aktörerna inom Krissamverkan Kronoberg 2023.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande att underteckna ny 
överenskommelse för Krissamverkan Kronoberg, under förutsättning att de andra 
kommunerna också skriver under. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har inkommit med begäran om remissvar av ny överenskommelse 
inom Krissamverkan Kronoberg. Alvesta kommun har fått förlängd remisstid till den 
10 mars 2023.  

Förslaget till ny överenskommelse är till stora delar densamma som den nuvarande 
från 2017. Syftet med revideringen är att anpassa överenskommelsen till de senaste 
årens utveckling och förändringar inom civilt försvar och krisberedskap samt utifrån 
regeringens beslut om att återuppta totalförsvarsplaneringen och införa 
civilförsvarsområden. Syftet för samverkan mellan aktörerna i Krissamverkan 
Kronoberg är att öka förmågan att hantera och förebygga allvarliga händelser i länet 
samt att Krissamverkan Kronoberg även ska utgöra en länsgemensam plattform för 
att utveckla den civila beredskapen och för att stötta de medverkande aktörerna i 
det pågående arbetet med totalförsvaret.  

Kommunledningsförvaltningen anser att förslaget följer kommunens intentioner 
och vår nuvarande samverkan inom civilt försvar och krisberedskap. 

Beslutet bedöms inte behöva en konsekvensanalys, då kommunen redan hanterar 
detta ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 31, 2023-02-21 

Följebrev överenskommelse för aktörer inom Krissamverkan Kronoberg 

Förslag på överenskommelse för aktörerna inom Krissamverkan Kronoberg 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-16 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Kronoberg 
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§ 57 Dnr 2023-00017 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per december månad 
2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen av Alvesta kommuns 
sjukfrånvarostatistik per december månad 2022. 

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

Per december 2022 ser vi att sjukfrånvaron i procent på hela Alvesta kommun ökar 
något. December 2021 var sjukfrånvaron 6,7 % och per december 2022 ligger den 
på 7,57 %. 

Andelen i procent som är långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar 
har under pandemin stadigt minskat p g a många 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 536 medarbetare. 

Antal medarbetare som 2023-01-31 är sjuka och har mellan 180–365 dagars 
sjukskrivning är 13 och medarbetare som är sjuka och har över 366 dagars 
sjukskrivning är 29 st. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 6, 2023-02-14 

Tjänsteskrivelse Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per december månad, 
daterad 2023-01-31 

Sjukfrånvarostatistik för Alvesta kommun per december månad 2022 

Sjukfrånvarostatistik för Kommunledningsförvaltningen per december månad 2022 
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§ 58 Dnr 2023-00099 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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§ 59 Dnr 2023-00025 000 

 

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 
Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande avseende dataskyddsombud 

Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande avseende yttrande till 
länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring 
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§ 60 Dnr 2023-00021 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de har några övriga ärenden. Inga övriga 
ärenden anmäldes vid dagens sammanträde. 
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