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Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 12 maj 2015 kl. 09.00 – 11.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
46 - 59 

 
 
Beslutande 

 
 
Per Ribacke (S), ordf. 

 
 
 

 Thomas Haraldsson (C) 1:e vice  
 Thomas Johnsson (M) 2:e vice  
 Rose-Marie Larsson (S)  
 Tomas Hedevik (S)  
 Birgit Andersson (MP)  
 Mikael Johansson (M)  
 Cristina Haraldsson (C)  
 Börge Nielsen (V)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Benny Lundh Johansson (SD) § 46 - 53  
 Bengt-Olof Söderström (FP) § 54 - 59  
   
   
   
Närvarande ersättare Mats Athley (M) § 46 - 59 

Johnny Lundberg (S) § 46 - 59 
Bengt-Olof Söderström (FP) § 46 - 53 

 

   
Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, 

kommunchef § 46 - 59 
Magnus Wigren, planchef § 48 
Elinor Bjärnborg, planarkitekt § 48-49 
Susanne Johansson, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör § 48-49 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-05-18 kl. 10.00  

Sekreterare 
 

 
 KristiinaKosunen Eriksson  

Ordförande 
 

      
 Per Ribacke (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Thomas Haraldsson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2015-05-12 
Anslaget under tiden 2015-05-19 – 2015-06-09 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 46 Dnr 2015/022.000 

Information från ordförande och kommunchef 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 
ledamöter om att den senaste skatteprognosen i jämförelse med de 
förutsättningar som redovisades på budgetinternatet ger positiva 
effekter på budgetförutsättningarna. Skatteprognosen visar på +4 mkr, 
vilket totalt innebär en förbättring med 12 mkr. 

Kommunchefen informerade om att rekryteringsprocessen av ny 
ekonomichef avslutats, Christina Utterström tillträder den 3 augusti 
2015. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 47 Dnr 2013/557.000 

Information om vision för Alvesta kommun 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen får information om visionsarbetet för Alvesta 
kommun. 

Per Ribacke (S) delar ut underlag för fortsatta diskussioner. Förslaget 
har varit utskickat till respektive partigrupp för diskussioner. De 
senast gjorda ändringarna av texterna gicks igenom. 

Förslag till vision avses att tas upp på nästkommande 
kommunstyrelse. Beslut om nya mål planeras kunna tas i 
november/december. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 48 Dnr 2015/186.214 

Antagande av detaljplan för Horgenäs 1:6 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 48, 28 april 2015 

2. Utlåtande, samt underlag för utlåtande, 19 mars 2015 

3. Plankarta, 6 oktober 2014, rev. 19 mars 2015 

4. Planbeskrivning, 6 oktober 2014, rev. 19 mars 2015 

5. Grundkarta 

6. Illustrationskarta, 6 oktober 2014, rev. 19 mars 2015 

7. Gestaltningsprinciper, 23 september 2014, rev. 19 mars 2015 

8. Miljökonsekvensbeskrivning, 6 oktober 2014, rev. 19 mars 2015 

9. Länsstyrelsens granskningsyttrande, 11 november 2014 

Redogörelse  
Syftet med planen är att ge möjligheter att uppföra fristående villor i 
skogsmark vid insjön i Horgefjorden. Detaljplanen innehåller även 
naturmark som skall ingå i gemensamhetsanläggning och vara allmänt 
tillgänglig och här fortsätter strandskydd att gälla. Planen innebär att 
strandskyddet upphävs i de delar som föreslås bli bostäder, lokalväg 
och småbåtshamn. Planområdet ligger inom LIS-område, 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, enligt tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. 

Planen har varit utställd för granskning under tiden 2014-13-13 – 
2014-11-10. Inkomna synpunkter har sammanfattats, bearbetats och 
bemötts i ett utlåtande. 

Sammanfattningsvis har flera synpunkter inkommit från Länsstyrelsen 
och naturorganisationer om att planens påverkan på Åsnenområdet 
med dess riksintressen, skyddsvärda fågelliv, naturvärden samt 
strandskyddets syften behöver förtydligas. Synpunkter har även 
inkommit gällande föreslagen avloppslösning, brandvattenförsörjning, 
elledningar i området, framtida behov av tillstånd enligt miljöbalken, 
väganslutningar till området m.m. Inkomna synpunkter har medfört 
kompletteringar i planhandlingarna. Ändringarna bedöms inte vara av 
sådan art att ett ny utställning av planförslaget behövs. Planförslaget 
bedöms vara klart för antagande. 

Beredning 
KS AU § 48 
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Avstår från att delta i beslut 
Birgit Andersson (MP) deltar ej i beslutet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
anta detaljplan för Horgenäs 1:6 med stöd av 5 kap 29 § plan- och 
bygglagen (ÄPBL 1987:10). I anslutning till antagandet av 
detaljplanen redovisas särskild sammanställning bl.a. avseende 
uppföljning av miljöfaktorer (6 kap 16 § miljöbalken). 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 49 Dnr 2011/657.219 

Lyngsåsa Vindkraftspark 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 11 maj 2015  

Redogörelse 
HS Kraft AB ansöker om tillstånd till uppförande och drift av en 
gruppstation för vindkraft på fastigheterna Lyngsåsa 1:2, Sållareboda 
1:2 och Sållareboda 1:3. Området ligger ca 8 km väster om Alvesta 
tätort och strax söder om riksväg 25.  

Bolaget har idag ett lagakraftvunnet miljötillstånd som omfattar större 
delen av projektområdet på 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 
vardera 150 meter. Syftet med en ny ansökan är att öka miljöutbytet 
utifrån dagens och den skattade framtidens teknologi med ett 
reducerat intrång, i det aktuella fallet med 14 färre vindkraftverk. 
Vindkraftsparken ska bestå av maximalt 22 stycken vindkraftverk. 
Verkens höjd ska vara högst 210 meter. 

Alvesta kommuns vindkraftsplan, antagen KF § 83/2010 är underlag 
för handläggning av vindkraftsärenden till både tjänstemän och 
politiker. När planen togs fram var de aktuella verken upp mot 150 
meter. Teknikutvecklingen har gått framåt och högre verk är nu 
tillgängliga. I varje enskilt ärende prövas verken mot de 
ställningstaganden som gjorts i planen. Kommunen har tillstyrkt 
etablering på annan plats i kommunen med verk som är 185 m, som 
bl.a. medför en annan typ av hinderbelysning än 150 m verk.  

Bolagets handlingar har stämts av mot kommunens vindkraftsplan och 
yttrande har lämnats på tidigare samrådsunderlag.  

Respektavståndet till bostäder anges i vindkraftsplanen till 500 m. 
Teknikutvecklingen innebär högre verk, vilket förutspåddes men inte 
fanns utvecklat när vindkraftsplanen togs fram. Kommunen angav i 
sitt samrådsyttrande att verk som är 210 m bör ha ett respektavstånd 
på 700 m. Bolaget redovisar i ansökan koordinater som uppfyller 
detta. Kommunen föreslår i sitt yttrande att den angivna 
flyttningsmånen för vindkraftverk begränsas så att respektavståndet på 
700 meter hålls till bostäder och sjön Tjurken.  

Sammanfattningsvis:  
Området är i den kommunala vindkraftsplanen i huvudsak utpekat 
som prioriterat för vindkraft och området är även utpekat som 
riksintresse för vindbruk. Bolagets ansökan bör tillstyrkas, skäl för att 
utöva kommunalvetorätt föreligger inte. 
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Yrkanden 
Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson (MP) och 
Börge Nielsen (V) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Kauko Antbacke (KD) yrkar bifall till ändring av avstånd i 
förslagbeslutets punkt 2a) så att 700 meter ersätts med 1000 meter. 

Mikael Johansson (M), Thomas Johnsson (M) och Benny Lund 
Johansson (SD) yrkar avslag på beslutsförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Per Ribacke (S) med fleras 
yrkande och Mikael Johansson (M) med fleras avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller tillstyrkande av beslutsförslaget. 

Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen på Kauko Antbackes 
(KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst innebär 
bifall till 700 meters flyttningsmån som anges i beslutsförslaget och 
nej-röst innebär röst på Kauko Antbackes (KD) yrkande. 

Med 7 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
”flyttningsmån 700 meter”. 

Ja-röster: Thomas Haraldsson (C), Rose-Marie Larsson (S), Tomas 
Hedevik (S), Birgit Andersson (MP), Cristina Haraldsson (C), Börge 
Nielsen (V) och Per Ribacke (S). 

Nej-röster: Kauko Antbacke (KD). 

Avstår: Thomas Johnsson (M), Mikael Johansson (M), Benny Lundh 
(SD). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. tillstyrka HS Kraft AB ansökan om etableringen av vindkraftspark 
i Lyngsåsa. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i anslutning till 
beslutet om tillstyrkande lämna följande synpunkter: 
a) Flyttningsmån för verken får inte innebära att verken hamnar 
närmare sjön Tjurken eller närboende än 700 meter. 
b) Miljöprövningsdelegationen bör bedöma om sjön Tjurken ska 
ges ett lägre bullervillkor än 40 dBA pga. dess intresse för fiske 
och friluftsliv. 
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Synpunkterna lämnas mot bakgrund av att kommunen anser dem vara 
av vikt att notera i det fortsatta arbetet, ej som villkor för tillstyrkan. 

Reservationer 
Thomas Johnsson (M) och Mikael Johansson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 50 Dnr 2015/188.049 

Delårsrapport januari – mars 2015 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 52, 28 april 2015 

2. Delårsrapport, 20 april 2015 

Redogörelse  
Resultatet för första kvartalet uppgår till -1,0 mkr. Det är 11,7 mkr 
sämre än resultatet per mars 2014 (+10,7 mkr). 

Kommunens prognos för 2015 indikerar ett helårsresultat på -21,2 
mkr, vilket är 32,7 mkr sämre än budget. Resultatet för 2014 uppgick 
till +1,6 mkr med överskott inom gemensam finansiering och 
underskott för verksamheten.  

För 2015 prognostiserar verksamheten ett underskott på 38,3 mkr och 
gemensam finansiering ett överskott på 5,6 mkr. Stora underskott 
finns inom utbildningsnämnden (-30 mkr) och omsorgsnämnden (-8,4 
mkr), bland annat till följd av kvarstående kostnadsnivåer från tidigare 
år. Inom utbildningsnämnden är den största avvikelsen köp av 
utbildning.  

Beredning 
KS AU § 52 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna delårsrapporten för januari – mars 2015 med årsprognos och  
överlämna den till revisorerna för granskning, 

2. Överlämna delårsrapporten för januari – mars 2015 till kommunfullmäktige. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten  
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KS § 51 Dnr 2015/194.379 

Inrättande av styrgrupp för energi- och klimatarbete 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 50, 28 april 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 31 mars 2015 

Redogörelse  
Alvesta kommun har under åren 2008-2014 deltagit i 
Energimyndighetens program Uthållig kommun etapp II och III. I 
samband med kommunen deltagande inrättades en styrgrupp för 
Uthållig kommun. Styrgruppen har fungerat som en idé- och styrgrupp 
för frågor inom energi- och klimatområdet.  

Vid Uthållig kommuns möte med styrgruppen i december 2014 
framkom önskemål om en motsvarande grupp även när 
Energimyndighetens program Uthållig kommun upphört vid årsskiftet 
2014/2015. 

Önskemålet att inrätta en politisk styrgrupp för energi- och 
klimatarbetet överlämnas härmed till politiskt övervägande. 

Beredning 
KS AU § 50 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en styrgrupp för energi- och 
klimatarbete samt utser följande politiker att ingå i styrgruppen:  
- Per Ribacke (S), ordförande kommunstyrelsen,  
- Thomas Johnsson (M), 2 vice ordförande kommunstyrelsen,  
- Anita Thörn von Rosen (MP), ersättare kommunstyrelsen,  
- Hagart Valtersson (C), ordförande samhällsplaneringsnämnden, 
- Tommy Mases (S), styrelseordförande Allbohus AB,  
- Sven-Åke Berggren (C), styrelseordförande Alvesta Energi AB. 

Protokollet ska skickas till 
Marita Lorentzon 

Akten  
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KS § 52 Dnr 2015/154.042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för Värends 
Räddningstjänst 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 51, 28 april 2015 

2. Årsredovisning 2014 

3. Förbundsdirektionen § 28, 25 mars 2015 

Redogörelse  
Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för Värends 
Räddningstjänstförbund. 

Beredning 
KS AU § 51 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att för 
sin del godkänna årsredovisningen och bevilja direktionen för Värends 
Räddningstjänst ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-05-12 13(20) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 53 Dnr 2012/197.735 

Förslag till lokalisering av nytt äldrecenter i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 4 maj 2015 
2. KS § 20, 3 mars 2015 
3. KF § 103, 25 november 2014 
4. KF § 156, 10 december 2013 

Redogörelse 
I december 2013 beslutade kommunfullmäktige att förorda 
Tingsbacken som placering av nytt särskilt boende omfatande ca 70 
lägenheter med planerad inflyttning 2016. Under arbetet med att ta 
fram underlag till ny detaljplan för området blev det uppenbart att fler 
frågor behövde lösas än vad som förutsågs i beredningen inför 
fullmäktiges beslut: geoteknisk situation som kräver åtgärder innan 
byggnation genomförs, dagvattenhantering- omhändertagande och 
fördröjningsåtgärder, buller- närhet till verksamhetsområde och 
naturhänsyn- nyckelbiotop ekskogen. 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2015 att tillsätta utredning för att 
pröva alternativ placering av nytt äldrecenter m.m. i ett område i 
Västra Rönnedal.  

Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningsarbetet konstateras 
att Västra Rönnedal bör förordas som lokalisering för placering av 
framtida särskilt boende och nytt äldrecenter. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S), Thomas Harladsson (C), Birgit Andersson (MP), 
Thomas Johnsson (M), Mikael Johansson (M), Kauko Antbacke (KD) 
och Börge Nielsen (V) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Förorda att lokalisering av nytt äldrecenter i Alvesta tätort sker i Västra 
Rönnedal/Västra Alvesta, 

2. Detta beslut ersätter KF § 156/2013, samt 
3. Överföring av anslagna medel för investering av nytt äldrecenter från 

omsorgsnämnden till kommunstyrelsen hanteras i beredningen av Mål och budget 
2016, plan 2017-2018. (I enlighet med KF § 103/2014 att kommunen ska stå för 
själva investeringen och ägandet av fastigheten). 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 54 Dnr 2013/580.805 

Besvarande av motion (S) om framtagande av riktlinjer för 
Alvesta kommuns priser, stipendier och utmärkelser 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 3 maj 2015 

2. KS AU § 53, 28 april 2015 

3. Tjänsteskrivelse, 20 april 2015 

4. KF § 163, 10 december 2013 

5. Motion, 10 december 2013 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige har den 10 december 2013, § 163, överlämnat 
motion ställd av Robert Olesen (S) om framtagande av riktlinjer för 
Alvesta kommuns priser, stipendier och utmärkelser till 
Kommunstyrelsen för beredning.  

Mot bakgrund av diskussioner vid kommunstyrelsens sammanträde i 
december 2013 framförs i motionen förslag att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att upprätta  

1. Riktlinjer för bedömning av pristagare och stipendiater i Alvesta 
kommun, 

2. Riktlinjer för utlysning och marknadsföring av priser, stipendier 
och utmärkelser i Alvesta kommun.  

Kultur- och fritidsavdelningen har arbetat fram ett nytt förslag till 
priser i enlighet med motionärens förslag. Utgångspunkten för det 
framtagna förslaget är de priser som gäller för närvarande. I syfte att 
skapa tydlighet har kriterierna förtydligats. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta motionen, 
2. Anta förslag till riktlinjer för priser, stipendier och utmärkelser med  

de justeringar som gjorts i tjänsteskrivelsen.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 55 Dnr 2015/225.112 

Val av borgerlig vigselförrättare 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen utse borgerlig 
vigselförrättare. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till borgerlig vigselförrättare föreslå 
Länsstyrelsen utse Kristiina Kosunen Eriksson. 

Protokollet ska skickas till 
Länsstyrelsen 

Kristiina Kosunen Eriksson 

Akten 
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KS § 56 Dnr 2014/064.002 

Delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Beslutslista för kommunstyrelsen, 4 maj 2015 

Redogörelse 
Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-01-26 – 2015-05-04. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de under perioden 2015-01-26 – 
2015-05-04 fattade delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 57 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll KS AU, 28 april 2015 

2. Protokoll KS PU, 15 april 2015 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av protokollen från kommunstyrelsens 
utskott. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anmäla följande protokoll från utskotten 
samt lägga dessa till handlingarna: 

1. Arbetstutskottet, 28 april 2015 
2. Personalutskottet, 15 april 2015 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 58 Dnr 2015/021.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. Missivbrev, granskning av årsredovisning 2014 för Alvesta kommun samt 
revisionsberättelse (Dnr: 2015/145.042). 

2. Granskning av rutiner under ett byggprojekts garantitid, AllboHus Fastighets AB 
(Dnr: 2015/007.044). 

3. UN § 44 (Dnr: 2015/221.042). 
4. Verksamhetsberättelse 2014 för Konsument Södra Småland (Dnr: 2015/178.150). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de redovisade meddelandena 
samt lägga dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-05-12 20(20) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 59 Dnr 2015/228.002 

Underskrift av handlingar 

Beslutsunderlag 
1. KS § 123, 27 augusti 2013 

Redogörelse 
På grund av förändrad situation på ekonomikontoret under perioden 
2015-06-01 – 2015-07-31 bör kommunstyrelsen ta beslut om 
underskrift av handlingar under denna period. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att under perioden 2015-06-01 – 2015-07-
31 bemyndiga nedan angivna tjänstemän att på kommunens uppdrag 
skriva under följande handlingar eller handlingar av motsvarande slag, 
i de fall det behövs för verkställighet av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut och när särskilt uppdrag inte lämnats: 

Lånereverser och borgensförbindelser 
Underskrift:  

Annika Bengtsson, ekonom 

Helene Andersson, ekonomiassistent 

Lise-Lotte Lindsten, receptionist   

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 
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