
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 1(22) 

Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 mars 2015 kl. 09.00 – 14.55 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § och §  kl. 09.40 – 09.45 samt mellan § och kl 12.20 och 
13.20 
14 - 28 

 
 
Beslutande 

 
 
Per Ribacke (S), ordf. 

 
 
 

 Thomas Haraldsson (C) 1:e vice  
 Matz Athley  (M)   
 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 (S)  

Helen Gustavsson (M)  § 17- 28 
Johnny Lundberg (S)  
 

   
Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson 

kommunchef 
Fredrik Helgesson, ekonom § 18-19 
Gunilla Kaij Bevheden § 17 
 

Oscar Olsson § 14 
Pernilla Friberg, controller § 18-19 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-03-09  

Sekreterare 
 

 
 Evalis Einarsson  

Ordförande 
 

      
 Per Ribacke (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Kauko Antbacke (KD) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2015-03-03 
Anslaget under tiden 2015-03-09 – 2015-03-30 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Evalis Einarsson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 14 Dnr 2014/309.349 

Besvarande av medborgarförslag angående skatepark i 
Grimslöv 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 26, 17 februari 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 17 januari 2015 

3. Medborgarförslag, 17 juli 2014 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag föreslås att en skatepark anläggs i Grimslöv. 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att en eventuell skatepark i Grimslöv 
behöver utredas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Förklara medborgarförslaget besvarat med: 
2. Ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att genomföra en fördjupad  

utredning av ärendet utifrån: 
a. kostnader för uppförande, drift och underhåll,  
b. intresse samt  
c. förslag på lämplig lokalisering. 

Förslagsställaren är med på till kommunstyrelsens sammanträde.  

Beredning 
KS AU § 26 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att förklara medborgarförslaget med att ge 
kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att genomföra en fördjupad 
utredning i ärendet utifrån: 

a. kostnader för uppförande, drift och underhåll,  
b. intresse samt  
c. förslag på lämplig lokalisering. 

Protokollet ska skickas till 
(uppgift borttagen) 

Fritidschef 

Akten  
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KS § 15 Dnr 2015/022.000 

Information från ordförande och kommunchef 

Redogörelse 
.  

1. Kommunstyrelsens ordförande informerar om att Kommunalförbundet Sydarkivera 
haft förbundsmöte i mitten av februari. Ordförande i förbundet blev 
kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun, Per Ribacke. Rekrytering av 
personal pågår.  

2. Kommunalråden har varit på besök på ATA i Moheda.  
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KS § 16 Dnr 2015/022.000 

Information om remissvar 

Redogörelse 
Information ges om remissvar för följande remisser:  

Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län 2015-2025 (RUS) 

Regional innovationsstrategi (RIS) 

Funktionellt prioriterat vägnät  

Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2015-2025. 
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KS § 17 Dnr 2014/207.106 

Barnahus i Kronobergs län 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 23, 17 februari 2015 

2. Skrivelse från Region Kronoberg, 6 februari 2015 

3. KS § 76, 3 juni 2014 

Redogörelse  
Mot bakgrund av inkommen motion till Regionförbundet södra 
Småland om inrättande av Barnahus i Kronobergs län beslutade 
regionfullmäktige § 14/14 att uppdra åt regionstyrelsen att bereda 
förslag till utredningsuppdrag under förutsättning att övriga 
intressenter (länets kommuner, landsting, Åklagarkammaren i Växjö 
och Polismyndigheten) ställer sig bakom och delfinansierar ett sådant 
utredningsuppdrag. 

Frågan ställdes till berörda styrelser och myndigheter i maj 2014 om 
att inleda utredning om Barnahus i Kronobergs län. Samtliga 
huvudmän ställde sig positiva till att medverka i utredningsuppdraget. 

En styrgrupp bildades under september 2014 med representanter från 
Regionförbundet Södra Småland (projektledare), Landstinget i 
Kronoberg, fyra kommunrepresentanter från länets kommuner, 
Åklagarkammaren i Växjö samt från Polismyndigheten i Kronobergs 
län. Utredningen med förslag på samverkansavtal har nu färdigställts 
och skickas nu ut till samtliga huvudmän för ställningstagande, 
beredning och beslut.  

Region Kronobergs vill ha beslut från samtliga huvudmän senast 
2015-03-31 för att kunna ta ställning till vidare beredning av ärendet.  

Beredning 
KS AU § 23 

Yrkande 
Per Ribacke (S)  och Kauko Antbacke (SD) bifaller beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Alvesta 
kommun är positiva till etablering av barnahus under förutsättning att 
övriga kommuner tar samma beslut.  
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Protokollet ska skickas till 
Region Kronoberg 

Akten   
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KS § 18 Dnr 2015/060.041 

Internbudget 2015 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 10, 17 februari 2015 
2. Förslag till internbudget, till kommunstyrelsens arbetsutskott 17 februari 2015 

Redogörelse 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internbudget för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden. 

Beredning 
KS AU § 10 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta internbudget 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 
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KS § 19 Dnr 2015/061.042 

Intern kontrollplan 2015 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 11, 17 februari 2015 
2. Förslag till intern kontrollplan 2015, 12 februari 2015 

Redogörelse 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till intern kontrollplan 
för 2015. 

Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av 
internbudget anta en särskild plan för den interna kontrollen och 
resultatet av genomförd intern kontroll ska rapporeras till 
nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställs i planen. I samband 
med årsredovisningens upprättande är nämnden skyldig att till 
kommunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid 
uppföljningen av kontrollplan. 

Beredning 
KS AU § 11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna utvärdering och rapportering av intern kontroll 2014, 
2. Godkänna förslag till kommunövergripande plan för intern kontroll  

2015 samt intern kontrollplan för kommunledningskontoret 2015, 
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta  

förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 
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KS § 20 Dnr 2012/197.735 

Framtagande av detaljplan för Västra Rönnedal 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 13, 17 februari 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 4 februari 2015 

Redogörelse  
Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2013, § 156, att förorda 
Tingsbacken som placering för nytt särskilt boende. 

Under arbetet med planförslaget har flera utmaningar uppdagats, 
bland annat dagvattenhantering, bullerpåverkan, markförhållanden, 
påverkan på nyckelbiotopen ekskogen samt närheten till det 
angränsande verksamhetsområdet. Svårigheter att få plats med fler 
bostäder på platsen utöver äldrecentret har framkommit. 

Med ovan beskrivna intressekonflikter har på förekommen anledning 
därför annat lämpligt lokaliseringsalternativ undersökts i syfte att inte 
försena processen för byggande av nytt äldrecenter. 

Skogsbeklädd del av fastigheten Alvesta 15:1 mellan Rönnedalsvägen, 
Taggvägen, Gitarrvägen och Virdaskolan i västra Alvesta utgör 
förutsättning att bebyggas med äldrecenter och bostäder samt 
centrumverksamheter. Området utgörs idag av ungskog med 
genomkorsande gång- och cykelvägnät. Området inrymmer inga 
kända större ledningar som skulle behöva flyttas. 

Området omfattas idag av tre detaljplaner som reglerar 
markanvändningen till natur samt bostäder i områdets nordvästra del. 
Föreslaget bostadsområde är förberett men inte utbyggt. 

Tidigare planläggning har föregåtts av en översiktlig geoteknisk 
undersökning, som visar att området till största del utgörs av sandig 
och siltig morän, vilket tyder på bra förutsättningar för byggnation. 

Beredning 
KS AU § 13 

Yrkande 
Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget med tillägget 
att utvecklingsmöjligheterna för befintliga anläggningar som 
angränsar till planområdet ska beaktas. Mikael Johansson (M) och 
Tomas Hedevik (S) yrkar bifall till Thomas Haraldssons förslag 
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Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att det ska finnas en zon mellan 
planområdet och idrottsplatsområdet. Samtidigt bör man titta över 
Folkparksområdet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen för 
samhällsplanering att: 

1. Upprätta och samråda förslag till detaljplan i föreslaget område, 
2. Utreda förutsättningarna för stadsförnyelse och fysisk integration av  

Rönnedal, Västra Rönnedal och övriga närliggande kvarter. Utredningens  
slutsatser förankras i fördjupad översiktsplan över Alvesta tätort. 
Utvecklingsmöjligheterna för befintliga anläggningar i området ska beaktas. 

3. Ge arbetsutskottet i uppdrag att titta över ytterligare områden, däribland 
Folkparksområdet, för etableringar i framtiden.  

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering  

Akten  
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KS § 21 Dnr 2011/657.219 

Samråd vindkraft Lyngsåsa 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 15, 17 februari 2015 

2. Förslag till yttrande, 17 februari 2015 

3. Yttrande från länsekolog Ingvar Nilsson, 17 februari 2015 

Redogörelse  
Lyngsåsa Kraft AB planerar genom ombudet HS Kraft AB en 
vindbrukspark på fastigheterna Lyngsåsa 1:2, Piggaboda 1:21, 
Blädingeås 4:4, Sållareboda 1:2 och Sållareboda 1:3 i Alvesta 
kommun. 
 
Ett första myndighetssamråd med Alvesta kommun och Länsstyrelsen 
i Kronobergs län hölls i december 2014. För dem som bor eller äger 
fastigheter nära den planerade anläggningen hölls ett möte den 11 
februari 2015.  
 
Bolaget har tagit fram en samråds-MKB (miljökonsekvensbeskrivning 
enligt miljöbalken 6 kapitel). HS Kraft AB önskar få in eventuella 
synpunkter från Alvesta kommun avseende samrådsunderlaget. 
Förvaltningen för samhällsplanering har tagit fram ett förslag till 
yttrande. 
 
När samrådet är avslutat kommer bolaget att ansöka om tillstånd för 
vindkraftsanläggningen hos Länsstyrelsen i Kalmar län, som hanterar 
denna typ av ärenden för Kronobergs län. Alvesta kommun kommer 
då att få förfrågan om kommunen avstyrker eller tillstyrker 
etableringen (veto-rätten enligt 16 kap. 4 § Miljöbalken). Om Alvesta 
kommun är negativ till planerad vindkraftsetablering bör det framgå 
redan nu i samrådet.  

Beredning 
KS AU § 15 

Yrkande 
Mikael Johansson (M) yrkar på återremiss. Benny Lundh Johansson 
(SD), Lars-Olof Franzen (AA)   och Kauko Antbacke (KD) biträder 
Mikael Johanssons yrkande om återremiss.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Mikael Johanssons (M) 
yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs: 

Kommunstyrelsen beslutar följande beslutsgång: Ja-röst innebär att 
ärendet ska avgöras idag och Nej-röst innebär återremiss.  

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet 
ska avgöras idag.  

Ja-röster: Thomas Haraldsson (C), Rose-Marie Larsson (S), Tomas 
Hedevik (S), Sven Sunesson (C), Anita Thörn von Rosen (MP), Per 
Ribacke (S). 

Nej-röster: Mikael Johansson (M), Lars-Olof Franzén (AA), Kauko 
Antbacke (KD), Benny Lundh-Johansson (SD) Matz Athley (M). 

Yrkande 
Mikael Johansson (M) yrkar att på att 3:e att-satsen i skrivelsen ska 
ändras med lydelsen – ”Alvesta kommun är negativ till 
vindkraftsetablering med en höjd över 150 meter”. Benny Lundh 
Johansson (SD) yrkar bifall till Mikael Johanssons förslag. 

Thomas Haraldsson (C), Tomas Hedevik (S) och Per Ribacke (S) och  
Sven Sunessons (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Mikael Johanssons (M) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslag till 
yttrande.  

Omröstning begärs:  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:  Ja-röst innebär 
bifall till yttrandet och nej-röst innebär att vindkraftsverk med en höjd 
på mer än 150 meter inte ska etableras.  

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
förslag till yttrande. 

Ja-röster: Tomas Haraldsson (C), Rose-Marie Larsson (S), Tomas 
Hedevik (S), Sven Sunesson (C), Anita Thörn von Rosen (MP), Per 
Ribacke (S). 

Nej-röster: Mikael Johansson (M), Lars-Olof Franzen (AA), Kauko 
Antbacke (KD), Benny Lundh-Johansson (SD), Matz Athley (M). 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förvaltningen för 
samhällsplanerings yttrande till HS Kraft. 

Protokollet ska skickas till 
HS Kraft 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten 
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KS § 22 Dnr 2015/057.214 

Detaljplan för Tingsbacken 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 17, 17 februari 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 7 februari 2015 

Redogörelse  
Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2013 (§ 156) att förorda 
Tingsbacken som placering för nytt särskilt boende. Nämnden för 
samhällsplanering beslutade 6 maj 2014 (§ 37) att uppdra åt 
förvaltningen för samhällsplanering att upprätta och samråda förslag 
till ny detaljplan för Tingsbacken. Syftet var att pröva möjligheten för 
ett äldrecenter samt eventuellt trygghetsboende på platsen. Platsen har 
visat på svårigheter att rymma ovanstående då flera utmaningar 
framkommit och belysts, bland annat dagvattenhantering, 
markförhållanden, påverkan på nyckelbiotopen Ekbacken samt 
bullerfrågan. Riksdagen beslutade 25 april 2014 om samordnad 
prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. 
Ändringarna i lagen gäller från och med 2 januari 2015 och endast för 
ärenden som påbörjas efter det datumet. 

Med anledning av att arbetet gått över årsskiftet bör planarbetet 
avslutas och ett nytt uppdrag ges, för att kunna tillämpa de nya 
bestämmelserna.  

Platsen är centralt belägen och bedöms trots ovanstående 
intressekonflikter kunna inrymma bostäder, vård och skola.  

Beredning 
KS AU § 17 

Yrkande 
Mikael Johansson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. avsluta pågående planarbete med förslag till detaljplan för Tingsbacken, 
2. nytt förslag till detaljplan ska upprättas och samrådas. 

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 16(22) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 22 Dnr 2015/051.206 

Taxa enligt strålskyddslagen 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 18, 17 februari 2015 

2. Förslag till taxa  

Redogörelse  
Förslaget till taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för 
tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) och de föreskrifter som 
meddelas med stöd av lagen. Avgiftsskyldig är den som bedriver eller 
avser att bedriva solarieverksamhet som omfattas av strålskyddslagen 
där nämnden för myndighetsutövning har tillsynsansvaret.  

Beredning 
KS AU § 18 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa 
enligt strålskyddslagen. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 23 Dnr 2015/081.000, 2013/544.291 

Mohedaskolan 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 27, 17 februari 2015 

Redogörelse 
Ärendet väcks av ordföranden under övriga ärenden och godkänns 
genom att dagordningen fastställs. 

Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2013, § 153 punkt 5, att 
omgående starta projekteringsarbetet för att snarast möjligt bygga nya 
skollokaler för att ersätta de tillfälliga moduler som idag används på 
Mohedaskolan. 

Arbetsgruppen har under arbetets gång identifierat ytterligare behov 
kring lokalförändringar, bland annat biblioteksverksamheten i 
Moheda. 

Med anledning av detta tar ordföranden upp ärendet för behandling. 

Beredning 
KS AU § 27 

Yrkande 
Thomas Haraldsson (C),  yrkar bifall till beslutsförslaget med ändring 
att biblioteksverksamheten integreras i skolan. Tomas Hedevik (S), 
Sven Sunesson (C), Mikael Johansson (M), Matz Athley (M), Per 
Ribacke (S). 

Lars-Olof Franzén (AA) och Kauko Antbacke (KD) yrkar på 
återremiss.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. fullmäktiges beslut KF § 153, punkt 5 kompletteras med projektering av 
biblioteksverksamheten för att integreras i skolan, 

2. att starta projektering av sporthall intill Mohedaskolan. 

Reservation 
Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 24 Dnr 2014/293.509 

Trafikstrategi för Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 16, 17 februari 2015 
2. Tjänsteskrivelse, 24 september 2014 
3. Förslag till Trafikstrategi för Alvesta kommun 

Redogörelse 
Enligt handlingsplanen till Alvesta kommuns energi- och 
klimatstrategi ska kommunen ta fram en trafikstrategi. 

Förvaltningen för samhällsplanering har tagit fram ett förslag. 
Trafikstrategin syftar till att ange styrande riktlinjer för trafiksystemets 
utveckling samt till att integrera fysisk planering med trafikplanering. 

Trafikstrategin innehåller inga geografiska eller lokaliseringsmässiga 
ställningstaganden. Den omfattar inte flygtrafik och inte heller digital 
infrastruktur. 

Beredning 
KS AU § 16 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta förslaget till Trafikstrategi för Alvesta kommun, 
2. på sidan 11 under kollektivtrafik lägga till: tågstationernas  

tillgänglighet och utformning stärks för bästa möjliga utnyttjande. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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2015-03-03 19(22) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 25 Dnr 2012/249.000 

Besvarande av motion (MP) om skapande av en social 
investeringsfond i Alvesta 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 25, 17 februari 2015 
2. Tjänsteskrivelse, 10 februari 2015 
3. KF § 91, 20 juni 2012 
4. Motion, 15 juni 2012 

Redogörelse 
Miljöpartiet redogör för i en gruppmotion att antal personer som 
behöver stöd och hjälp av samhället ständigt ökar och chanserna att 
hjälpa ett barn på glid är större ju tidigare problemen 
uppmärksammas. Trots detta får de förebyggande och tidiga 
insatserna ofta stryka på foten när de löpande utgifterna ska hanteras. 
Med öronmärkta pengar blir det möjligt att långsiktigt investera i 
tidiga förebyggande insatser utan att belasta ordinarie verksamhet och 
budget.  

Miljöpartiet föreslår därför att en social investeringsfond skapas 
vilken är tänkt att fungera som ett komplement till andra sociala 
satsningar i Alvesta. Miljöpartiet föreslår att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att starta en social investeringsfond och att denna inkluderas i 
budgetprocessen för 2013. 

Beredning 
KS AU § 25 

Per Ribacke (S) yrkar bifall till avslagsyrkandet. Kauko Antbacke 
(KD) yrkar bifall till Per Ribackes yrkande. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen med hänvisning till KF § 121/2014. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 20(22) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 26 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll KS AU, 17 februari 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, 17 februari 2015 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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2015-03-03 21(22) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 27 Dnr 2015/109.532 

Höghastighetsjärnväg 

Redogörelse 
Ärendet väcks av ordföranden under övriga ärenden och godkänns 
genom att dagordningen fastställs.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i 
uppdrag att arbeta med höghastighetsbanan utifrån Alvesta kommuns 
bästa. 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-03-03 22(22) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 28 Dnr 2015/050.000 

Övriga ärenden 

Redogörelse 
1. Lars-Olof Franzén (AA) ställer fråga om lokalfrågan i Alvesta tätort. 
2. Kauko Antbacke (KD) efterlyster ökad information från förvaltningarna bl.a. ang 

trädfällning.  
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