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Sammanträdesdatum 

2015-02-03 1(16) 

Kommunstyrelsen 

 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 – 12.40 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 2 och § 3 kl. 10.00 – 10.35 

 

1 - 13 

 
 
Beslutande 

 

 

Per Ribacke (S), ordf. 

 

 

 
 Thomas Haraldsson (C) 1:e vice  
 Thomas Johnsson (M) 2:e vice  
 Rose-Marie Larsson (S)  
 Tomas Hedevik (S)  
 Anita Thörn von Rosen (MP)  
 Mikael Johansson (M)  
 Sven Sunesson (C)  
 Lars-Olof Franzén (AA)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
   
Närvarande ersättare Ilich Idensjö § 1 - 13 

Matz Athley § 1 – 13 

Börge Nielsen § 1 - 13 

Bengt-Olof Söderström § 1 - 13 

Johnny Lundberg § 1 - 13 

   
Övriga deltagare Ola Agermark, näringslivsansvarig § 2  
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Justering tid och plats Alvesta 2015-02-09 kl. 13.00  

Sekreterare 
 

 

 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      

 Per Ribacke (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Thomas Johnsson (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-02-03 

Anslaget under tiden 2015-02-10 – 2015-03-03 

Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 

Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 1 Dnr 2015/022.000 

Information från ordförande  

Redogörelse 

Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 

ledamöter om följande: 

1. Fotografering av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter kommer att ske kl. 10.00. 

2. Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 156, 2013-12-10) att projektera för ett 

äldrecentrum med placering på Tingsbacken, samt att utreda förutsättningar för ett 

trygghetsboende. När arbetet med detta fortgått har det visat sig att utifrån 

lokalisering på Tingsbacken samt den föreslagna ritningen finns ingen möjlighet till 

ett trygghetsboende i anslutning. Utöver detta blir markberedningen av området 

mer omfattande än planen. Frågan som då ställdes utifrån ovanstående information 

var om det finns något lämpligare område än Tingsbacken för byggnation av 

äldrecentrum. Virdaskogen, mellan Rönnedal och Virdavallen lyftes då fram. 

Frågeställningen är om ett omtag bör göras och flytta äldrecentret. Ordföranden 

lyfter detta för att inhämta information från kommunstyrelsens ledamöter samt som 

information om att ärendet kan komma upp på dagordningen framöver. 

3. I dagsläget saknas detaljplaner för möjliga områden att exploatera. Detta kommer 

att tas upp i den fördjupade översiktsplanen. 

4. Årsredovisningen för 2014 är inom kort färdigställd. Signalerna från ekonomerna 

är positiva. Bokslutet sätter förutsättningar för verksamheten framåt och arbete med 

internbudget pågår för tillfället på nämnderna. Internbudget för kommunstyrelsen 

kommer upp för behandling på kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari. 

5. Region Kronoberg bildades 1 januari 2015. Ett flertalet olika planer och program 

kommer att tas i Regionfullmäktige där kommunerna fått möjlighet att yttra sig. 

Dessa är bland annat Regional Utveckling Strategi (RUS), Regional 

Innovationsstrategi (RIS) och Trafikförsörjningsplan för Kronobergs län. 

Kommunen ska yttra sig utifrån ett kommunperspektiv. Remisserna kommer att 

skickas ut till kommunstyrelsen för att sedan komma upp till behandling i 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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KS § 2 Dnr 2015/048.000 

Information från näringslivsansvarige 

Redogörelse 

Kommunens näringslivsansvarige Ola Agermark informerar 

kommunstyrelsen om en analys från Bisnode som gjorts i samtliga 

kommuner i länet om näringslivet. Analysen har gjorts av aktiebolag 

och hur situationen för dessa sett ut under perioden 2008 – 2013. 

Samtliga kommuner har förbättrat sin position jämfört med 2012 och 

för Alvesta kommuns del är resultatet positivt. 

Information ges även om vad som händer inom näringslivsområdet i 

Alvesta kommun och vilka områden som kommer att prioriteras. Det 

som nämns är bland annat uppstart av samarbetsformer med nätverk, 

planläggning av industrimark, komptensförsörjning, nystartande av 

företag och tillväxt att lyfta kommunikation och marknadsföring, 

besöksnäring, koppling näringsliv och landsbygdsprogram samt 

interna processer. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KS § 3 Dnr 2014/573.007 

Revisionsrapporten granskning av verkställandet av planer 
och program 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 5, 21 januari 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 13 januari 2015 

3. Missiv, 16 december 2014 

4. Revisionsrapport, 16 december 2014 

Redogörelse 

På uppdrag av revisorerna har PwC kommunal sektor genomfört en 

granskning av verkställandet av planer och program. 

Revisorerna har begärt svar på rapporten senast 10 februari. 

I rapporten konstateras att styrelsen och nämnderna har vissa rutiner 

för uppföljning av fullmäktiges beslut. Dock görs bedömningen att de 

rutiner som finns enbart är ändamålsenligt till viss del, eftersom det 

saknas dokumenterade rutiner såväl som dokumenterade uppföljningar 

som kontrollerar huruvida kommunstyrelsen och nämnderna 

verkställer fullmäktiges beslut. Revisorerna rekommenderar att 

styrelsen och nämnderna upprättar dokumenterade rutiner för 

uppföljning av efterlevnaden av beslutade planer och program, samt 

att den uppföljning som görs dokumenteras och följs upp. 

Kommunchefen har i en skrivelse redogjort för att de i 

revisionsrapporten framförda synpunkterna och föreslagna åtgärderna 

lämnas ingen erinran, de kommer att inkluderas i kommande arbete 

med att se över och ta fram rutiner för uppföljning av 

kommunfullmäktiges beslut. 

Beredning 

KS AU § 5 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisorerna med 

tjänsteskrivelsen. 

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna 

Akten 
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KS § 4 Dnr 2014/523.315 

Avgift för långtidsparkering 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 2, 21 januari 2014 

2. NFS § 86, 2 december 2014 

3. Tjänsteskrivelse, 13 november 2014 

Redogörelse  

I samband med att en bro byggdes vid Alvesta resecentrum år 2012 

anlades drygt 140 nya parkeringsplatser på östra sidan om järnvägen. 

65 av dessa är långtidsparkeringar. 

Alvesta kommun saknar idag en parkeringstaxa. Införande av en 

avgift för långtidsparkering i Alvesta centrum kan vara ett första steg. 

Den beräknade installationskostnaden är 90 000 kronor. Åtgärden 

bedöms ge något färre fordon parkerade. Övervakning och drift är 

oförändrade medan intäkter beräknas med ca 0,5 mkr (60 % 

beläggning). Den årliga driftkostnaden är ca 7 000 kr. 

Beredning 

KS AU § 2 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Taxa för långtidsparkering införs i Sjöparken i Alvesta, 

2. Kostnad vid långtidsparkeringen, införs i Sjöparken med  

30 kr/dygn, 

3. Taxan gäller från och med 1 april 2015. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 5 Dnr 2015/010.003 

Bolagsordning Smaland Airport AB 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 3, 21 januari 2014 

2. Skrivelse, 15 december 2014 

3. Förslag till bolagsordning 

4. Gällande bolagsordning, 22 april 2009 

Redogörelse 

Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun samarbetar 

genom Smaland Airport AB angående flygplatsen i Växjö. 

Bolagsordningen för Smaland Airport AB föreslås revideras med 

anledning av ändringar i kommunallagen § 17, kapitel 3. 

Det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten ska anges i 

bolagsordningen. Vidare ska där även anges att respektive ägares 

fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Förslaget till reviderad bolagsordning har utarbetats tillsammans med 

övriga ägare och styrelsen i Smaland Airport AB. 

Beredning 

KS AU § 3 

Yrkanden 

Per Ribacke (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag 

till bolagsordning för Smaland Airport AB. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 6 Dnr 2013/375.009 

Förslag till ändring av kommunfullmäktiges beslut 
avseende Alvesta Utveckling AB 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 21 januari 2015 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade under föregående mandatperiod, den 

19 november 2013, KF § 123, att avveckla bolaget Alvesta Utveckling 

AB. 

Förutsättningar och analys av att avveckla bolaget har diskuterats 

under 2014 vid ett flertal tillfällen i styrelserna för Alvesta Utveckling 

och ägaren Alvesta Kommunföretag AB. Bedömningen har varit att 

avvakta med avveckling av bolaget. 

Den nya politiska majoriteten har föreslagit att beslutet att avveckla 

bolaget upphävs. 

Yrkanden 

Thomas Haraldsson (C), Sven Sunesson (C), Thomas Johnsson (M) 

och Per Ribacke (S) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till beslutspunkt ett och avslag på 

beslutspunkt två. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först kommunstyrelsen på beslutspunkt ett och 

finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget. Ordföranden 

frågar sedan kommunstyrelsen på beslutspunkt två och finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt Thomas Haraldssons (C) med fleras 

yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 123/2013, 

2. uppdra till kommunstyrelsen att ge Alvesta Kommunföretag  

i uppdrag att se över och revidera mål och riktlinjer (ägardirektiv)  

för Alvesta Utveckling AB. 

Reservationer 

Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet. 
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Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 7 Dnr 2014/349.530  

Besvarande av motion (S) om byggnation av hiss i västra 
och östra nedgången i gångtunneln under järnvägen i 
Vislanda 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 6, 21 januari 2014 

2. NFS § 79, 2 december 2014 

3. Tjänsteskrivelse, 11 november 2014 

4. KF § 87, 28 oktober 2014 

5. Motion, 2 september 2014 

Redogörelse  

I en motion redogör Bertil Olsson (S) för att det vid gångbron till 

tågstationen i Vislanda endast finns en uppgång vid östra sidan av 

järnvägen. Med anledning av att den nya busshållplatsen kommer att 

placeras vid västra sidan föreslås att en personhiss placeras i båda 

ändarna av gångtunneln för att förbättra tillgängligheten. 

Nämnden för samhällsplanering har beslutat föreslå att motionen 

besvaras med att kommunen varit representerad i projekt tågstopp 

Vislanda där tillgänglighetsfrågan har behandlats inför 

genomförandet. Vid kommunens fortsatta samtal med Trafikverket 

kan frågan om tillgänglighet lämpligen tas upp igen. 

Beredning 

KS AU § 6 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

avslå motionen med hänvisning till att kommunen vid sina fortsatta 

samtal med Trafikverken kan ta upp frågan om tillgänglighet. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 8 Dnr 2014/527.000 

Delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Beslutslista för kommunstyrelsen, 26 januari 2015 

Redogörelse 

Ekonomichefens delegationsbeslut fattade under tiden 2014-05-07 – 

2015-01-26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna de under perioden 2014-05-07 – 

2015-01-26 fattade delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KS § 9 Dnr 2015/049.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll KS AU, 21 januari 2015 

2. Protokoll KS PU, 12 januari 2015 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen tar del av protokollen från kommunstyrelsens 

utskott. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anmäla följande protokoll från utskotten 

samt lägga dessa till handlingarna: 

1. Arbetsutskottet, 21 januari 2015 

2. Personalutskottet, 12 januari 2015 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KS § 10 Dnr 2015/021.000 

Meddelanden 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet  

(dnr: 2014/571.191). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna de redovisade meddelandena 

samt lägga dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KS § 11 Dnr 2014/399.113 

Valärenden 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 7, 21 januari 2014 

Redogörelse 

Fredrik Axelsson (C) valdes av kommunfullmäktige den 16 december 

2014 till följande förtroendeuppdrag i Alvesta kommun: 

Ombud vid sammanträde med Salens fiskevårdsförening, ombud vid 

sammanträde med Spånens fiskevårdsförening, representant i 

kommittén för samordnad kontroll av Helgeån samt ombud vid 

årsstämma med Salens sjösänkningsföretag. 

Det har framkommit att Fredrik Axelsson (C) inte är valbar som 

förtroendevald i Alvesta kommun på grund av folkbokföring i annan 

kommun. Enligt 8 kapitlet 4 § kommunallagen upphör uppdragen 

genast då en förtroendevald upphör att vara valbar.  

Med anledning av detta behöver kommunstyrelsen utse ny 

representant för ovan nämnda uppdrag. 

Beredning 

KS AU § 7 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse Camilla Brynolf (C) till ombud vid 

sammanträde med Salens fiskevårdsförening, ombud vid sammanträde 

med Spånens fiskevårdsförening, representant i kommittén för 

samordnad kontroll av Helgeån samt ombud vid årsstämma med 

Salens sjösänkningsföretag. 

Protokollet ska skickas till 

Camilla Brynolf (C) 

Akten 
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KS § 12 Dnr 2015/050.000 

Övriga ärenden- simhallen 

Redogörelse 

Ärendet väcks av ordföranden och godkänns genom att dagordningen 

fastställs.  

På grund av synpunkter som framkommit i besiktningsprotokollet av 

simhallen lyfts frågan om kommunstyrelsen bör besluta att ge 

kommunchefen i uppdrag att göra en genomgång av simhallen för att 

se till att de brister som finns åtgärdas. Diskussioner i ärendet förs och 

kommunstyrelsen anser att detta ryms inom befintliga beslut. 
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KS § 13 Dnr 2015/050.000 

Övriga ärenden 

Redogörelse 

Ärendet väcks av ledamoten Lars-Olof Franzén (AA) och godkänns 

genom att dagordningen fastställs. 

Ledamoten Lars-Olof Franzén (AA) ställer följande frågor: 

1. Såg och Maskin och Maskinarbeten i Alvesta ska borra i golvet 

där Samhall haft trikloretylen. Har detta någonting med  

äldrecentret att göra? Svar från ordföranden: Nej, detta har  

ingenting med äldrecentret att göra. 

2. Kring avgiftstaxor för Hanaslöv  

3. Visionen för Hanaslöv måste komma upp till behandling igen. 

4. Lokstallet har sagt upp sitt avtal från och med den 1 juli 2015.  

Hur är det tänkt efter det? Vi kan inte stå med ett tomt kök efter  

den 1 juli. 

5. I Dagens Samhälle stod att läsa att Alvesta kommun tagit ställning för 

höghastighetsbanan via Jönköping. Stämmer detta? Svar från  

ordföranden: Vid kommunstyrelsens sammanträde i december i fjol  

informerade ordföranden om ärendet. 

6. Frågor kring Värends Räddningstjänstförbunds fordon. Svar: Ordföranden  

tar med sig frågan. 

7. Den nya vägen vid Spåningslandaområdet saknar gång/cykelväg. Svar från 

ordföranden: I detaljplanen finns ingen cykel/gångväg vid vägen. Däremot 

kan cykel/gångväg byggas i området i framtiden. 

 

 

 


