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Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 25 augusti 2015 kl. 09.00 – 12.45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 73 och § 74 kl. 10.30 – 10.45 
 
72 - 86 

 
 
Beslutande 

 
 
Per Ribacke (S), ordf. 

 
 
 

 Thomas Haraldsson (C) 1:e vice  
 Thomas Johnsson (M) 2:e vice  
 Ilich Idensjö (S)  
 Tomas Hedevik (S)  
 Birgit Andersson (MP)  
 Mikael Johansson (M)  
 Sven Sunesson (C)  
 Lars-Olof Franzén (AA)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
   
Närvarande ersättare Börge Nielsen (V) § 72 - 86 

Helen Gustavsson (M) § 72 - 86 
Bengt-Olof Söderström (FP) § 72 - 86  
Johnny Lundberg (S) § 72 - 86 

   
Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, 

kommunchef § 72 - 86 
Christina Utterström, ekonomichef § 75 
Susanne Johansson, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör § 76 - 78 

Avdi Islami, Öppna Kanalen § 73 
Elinor Bjärnborg, planförfattare § 76 - 
78  
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Justering tid och plats Alvesta 2015-08-28 kl. 10.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Per Ribacke (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Sven Sunesson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2015-08-25 
Anslaget under tiden 2015-     -     – 2015-     -   
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Evalis Einarsson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 72 Dnr 2015/022.000 

Information från ordförande 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 
ledamöter om följande: 

1. ett vänortsbesök genomfördes under juni månad till vänorten  
Lengede i Tyskland. Det är i år 5 år sedan vänortsavtalet slöts.  

2. utifrån det kommunala perspektivet har det varit en relativt lugn  
sommar. En upplevd ökad skadegörelse har förekommit men inga  
akuta incidenter har skett. Ett samrådsmöte med polisen skedde  
under sommaren för att jämföra polisen och kommunens upplevelse  
av skadegörelse och brottslighet. Polisen uppmanar allmänheten att  
anmäla alla brott. 

3. ett vänortsbesök genomfördes helgen som var i Krasnystaw, Polen. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 73 Dnr 2015/263.106 

Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av 
resurscentrum för media i Kronoberg 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 69, 11 augusti 2015 
2. Regionstyrelsen § 117, 13 maj 2015 
3. Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av resurscentrum  

för media i Kronoberg 

Redogörelse 
Öppna Kanalen Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt 
utvecklingsarbete, varav 3 710 000 kr från offentliga sektorn i 
regionen. Projektet går ut på att ta fram en lokal/regional plattform för 
demokratiutveckling i form av ett Community Media Kronoberg som 
ska utvecklas till en demokratirörelse med folkbildning i fokus. 
Kostnaden är tänkt att fördelas på alla länets kommuner, Region 
Kronoberg m.fl. baserat på invånarantal och eventuell 
omfattning/deltagande. För Alvesta kommun innebär detta en kostnad 
om 87 000 kr per år under tre år, totalt 261 000 kr. 

Beredning 
KS AU § 69 

Yrkanden 
Benny Lundh Johansson (SD) och Lars-Olof Franzén (AA) yrkar 
avslag. 

Mikael Johansson (M) yrkar att projektet bifalles under förutsättning 
att kostnaden inte överstiger 87 000 kr per år under tre år, totalt 
261 000 kr. 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Benny Lundh Johansson 
(SD) och Lars-Olof Franzén (AA) avslagsyrkande och på Mikael 
Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Mikael Johanssons (M) förslag till beslut.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till projektansökan 
under förutsättning att kostnaden inte överstiger 87 000 kr per år 
under tre år, totalt 261 000 kr. 
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Reservationer 
Lars-Olof Franzén (AA) och Benny Lundh Johansson (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Öppna Kanalen 

Samtliga kommuner Kronobergs län 

Akten 
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KS § 74 Dnr 2015/022.000 

Information från kommunchefen 

Redogörelse 
Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om följande: 

1. en kanslichef har rekryterats vilket innebär att nuvarande  
kommunsekreterare Jenny Johansson från och med 1 september innehar  
tjänsten. Rekrytering av ny kommunsekreterare sköts av kanslichefen. 

2. förordnandet för förvaltningschef Rose-Marie Eriksson på  
omsorgsförvaltningen går ut vid årsskiftet. Förordnandet  
förlängs till och med sista maj 2016. Rekrytering av ny förvaltningschef  
kommer att ske. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 75 Dnr 2015/281.042 

Ekonomisk månadsuppföljning per maj med helårsprognos 
för 2015 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 70, 11 augusti 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 9 juni 2015 

3. Ekonomisk månadsuppföljning per maj och prognos på helår 
2015, 9 juni 2015 

Redogörelse  
Efter fem månader är det ekonomiska utfallet för kommunen +0,9 
mkr. Prognosen per 31 maj indikerar ett helårsresultat på -19,4 mkr, 
vilket är 30,9 mkr sämre än budget. Sedan föregående prognos per 31 
mars har helårsprognosen förbättrats med 1,8 mkr. 

För 2015 prognostiserar verksamheterna ett underskott på 35,7 mkr 
och gemensam finansiering ett överskott på 4,8 mkr. Stora underskott 
finns inom utbildningsnämnden (-28,5 mkr) och omsorgsnämnden (-
7,1 mkr), bland annat till följd av kvarstående kostnadsnivåer från 
tidigare år. Inom utbildningsnämnden finns de största avvikelserna på 
köp av utbildning och lokaler (-25 mkr). 

Det prognostiserade negativa resultatet för året och förutsättningar i 
övrigt ställer krav på fortsatta prioriteringar för att ekonomin 
långsiktigt ska vara i balans. 

Beredning 
KS AU § 70 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk 
månadsuppföljning per maj och helårsprognos för 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten  
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KS § 76 Dnr 2011/657.219 

Information om yttrande angående kompletteringsförfrågan 
Lyngsåsa vindkraftspark 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande, 18 juni 2015 

Redogörelse  
Alvesta kommun erhöll 20 maj i år en förfrågan från 
miljöprövningsdelegationen om kommunen anser att handlingarna 
avseende HS Kraft ABs ansökan om tillstånd gällande vindkraft är 
komplett. 

Alvesta kommun har i ett yttrande redogjort för sina åsikter i ärendet. 
Kommunstyrelsen får information om ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen tagit del av 
informationen. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 77 Dnr 2011/657.219 

Lyngsåsa vindkraftspark 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 77, 11 augusti 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 1 juli 2015 

3. KF § 78, 26 maj 2015 

4. Tjänsteskrivelse, 11 maj 2015 inklusive bilagor 

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. 

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. 

Kommunfullmäktige återremitterade den 26 maj ärendet. 
Återremissen har nu hanteras och tas därför upp för beslut. 

Beredning 
KS AU § 77 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar följande beslutsförslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. förklara återremissen för besvarad, 
2. tillstyrka etableringen. Området är i den kommunala vindkraftplanen i huvudsak 

utpekat som prioriterat för vindkraft och området är även utpekat som riksintresse 
för vindbruk. 
Kommunen lämnar följande synpunkter av vikt, dock ej som villkor för tillstyrkan: 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-08-25 10(22) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

- Flyttningsmån för verken får inte innebära att verken hamnar närmare sjön 
Tjurken eller närboende än 700 meter. 

- Miljöprövningsdelegationen bör bedöma om sjön Tjurken ska ges ett lägre 
bullervillkor än 40 dBA pga. Dess intresse för fiske och friluftsliv. 

Thomas Johnsson (M) och Mikael Johansson (M) yrkar bifall till 
beslutspunkt 1 och avstår från att delta i beslutspunkt 2. 

Thomas Haraldsson (C) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall 
beslutsförslaget. 

Lars-Olof Franzén (AA) och Benny Lundh Johansson (SD) yrkar 
bifall till beslutspunkt 1 och avslag till beslutspunkt 2. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunstyrelsen på beslutspunkt 1 och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget. 

Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen på beslutspunkt 2 och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget. 

Avstår från att delta från beslut 
Thomas Johnsson (M) och Mikael Johansson (M) avstår från att delta 
i beslutspunkt 2. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. förklara återremissen för besvarad, 
2. tillstyrka etableringen. Området är i den kommunala vindkraftplanen i huvudsak 

utpekat som prioriterat för vindkraft och området är även utpekat som riksintresse 
för vindbruk. 
Kommunen lämnar följande synpunkter av vikt, dock ej som villkor för tillstyrkan: 
- Flyttningsmån för verken får inte innebära att verken hamnar närmare sjön 

Tjurken eller närboende än 700 meter. 
- Miljöprövningsdelegationen bör bedöma om sjön Tjurken ska ges ett lägre 

bullervillkor än 40 dBA pga. Dess intresse för fiske och friluftsliv. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 78 Dnr 2015/119.219  

Besvarande av motion (M) gällande vindkraft i Alvesta 
kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 75,11 augusti 2015 

2. Tjänsteskrivelse inklusive bilaga, 1 juli 2015 

3. KF § 12, 24 mars 2015 

4. Motion, 13 mars 2015 

Redogörelse  
I en motion föreslår Moderaterna att Alvesta kommuns vindkraftplan 
revideras efter de förutsättningar, nya kunskaper och erfarenheter som 
finns idag samt att Alvesta kommun inte godkänner att bygga några 
vindkraftparker innan vindkraftplanen är reviderad. 

Förvaltningen för samhällsplanering föreslår Kommunstyrelsen att 
besluta att vindkraftsplanen inte är i behov av brådskande revidering 
och att de ställningstagande som behövts ses över har besvarats genom 
tjänsteskrivelsen. Beslut om vindkraftsparker kan fattas utan att 
vindkraftsplanen först revideras. 

Beredning 
KS AU § 75 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar att vid aktualitetsprövning av översiktsplanen 
ska även vindkraftsplanen aktualitetsprövas. 

Tomas Hedevik (S) och Mikael Johansson (M) yrkar bifall till Per 
Ribackes (S) förslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelsen, 
2. vid aktualitetsprövning av översiktsplanen ska även vindkraftsplanen 

aktualitetsprövas. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Moderaterna 
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Akten  
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KS § 79 Dnr 2015/131.106 

Åsnentillsynen 2015 – 2017 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 72, 11 augusti 2015 

2. Delegeringsbeslut Växjö kommun, 24 juni 2015 

3. KS AU § 220 Tingsryds kommun, 15 juni 2015 

4. KUN § 90 Växjö kommun, 10 juni 2015 

5. Skrivelse, 16 mars 2015 

Redogörelse  
Länsstyrelsen vill ha svar från Alvesta kommun om deltagande i 
Åsnentillsynen och om bidrag för 2015 – 2017.  

Tillsynsverksamheten på sjön Åsnen kommer att kosta omkring 1 
miljon kronor om året, för att kunna uppnå det goda värdskap som 
fastlagts av nuvarande finansiärer och övriga berörda inom området.  

Skogsstyrelsen begär 200 000 kr för tillsynsverksamheten på sjön 
Åsnen årligen under 2015 – 2017 från samtliga fem medfinansiärer; 
Växjö, Alvesta och Tingsryds kommuner, Åsnens fiskevårdsområde 
samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. Anledningen till förslagen är att 
medfinansieringen varit oförändrad eller minskad sedan starten för 27 
år sedan. Man förväntar sig fler turister och besökare vid sjön mot 
bakgrund av arbetet med Destination Åsnen och bildandet av 
nationalparken. Detta lär medföra ett ökat behov av tillsyn. 

Beredning 
KS AU § 72 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till beslutsförslaget, om sista 
meningen efter beslutspunkt 2 stryks. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. för 2015 bevilja ett förhöjt bidrag upp till 100 000 kr  
(från verksamhet 234, stöd och tillsyn Åsnen) samt att, 

2. ordförande får i uppdrag att fortsätta dialogen med länsstyrelsen och  
berörda kommuner för en långsiktig modell. 
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Protokollet ska skickas till 
Länsstyrelsen 

Växjö kommun 

Tingsryds kommun 

Akten  
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KS § 80 Dnr 2015/385.212 

Gemensam översiktsplan för Alvesta och Växjö kommuner 
längs väg 25 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 78, 11 augusti 2015 
2. Tjänsteskrivelse, 10 augusti 2015 

Redogörelse 
Sedan drygt ett år har representanter för samhällsplanerings- och 
näringslivsverksamhet från Alvesta kommun och Växjö kommun 
diskuterat och arbetat med frågor som rör möjligheterna för ett 
fördjupat samarbetet kring expansion och etablering av industrimark 
längs väg 25. 

Under arbetets gång har förts fram förslag på framtagande av en 
gemensam översiktsplan för Alvesta och Växjö kommuner med 
utgångspunkt i väg 25. En gemensam plan bör kunna medverka till att 
skapa en förstärkt samverkan, ekonomisk tillväxt och långsiktig 
hållbar utveckling. Kommungränser är administrativa gränser som 
sällan markerar naturliga skiljelinjer. Den regionala och 
mellankommunala nivån ökar i betydelse genom vidgade möjligheter 
för boende, arbete, utbildning, näringsliv och fritid. En gemensam 
översiktsplan ska bidra till att göra kommunerna starkare och bättre 
rustade att möta framtiden än var för sig. Växjö och Alvesta 
kommuner har ett ömsesidigt beroende för att fungera väl och 
utvecklas i en positiv riktning.  

Beredning 
KS AU § 78 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att i 
samverkan med Växjö kommun upprätta förslag till en översiktsplan 
vars omfattning har sin utgångspunkt i väg 25 mellan Växjö och 
Alvesta.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunchefen 

Akten 
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KS § 81 Dnr 2015/075.735 

Besvarande av motion om äldreboende i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 74, 11 augusti 2015 
2. Tjänsteskrivelse, 30 juli 2015 
3. KF § 80, 26 maj 2015 
4. KF § 10, 24 mars 2015 
5. Motion, 16 februari 2015 

Redogörelse 
I en motion från Lars-Olof Franzén (AA), Kauko Antbacke (KD), 
Anne Grotmaak (V) och Bengt-Olof Söderström (FP) redogörs för att 
den politiska ledningen aviserat omtag gällande byggnation av 
äldrecenter. 

Motionärerna föreslår att fullmäktige omgående startar upp 
planeringen för 20 permanenta platser vid Högåsen till en beräknad 
kostnad av 26 miljoner kronor, att Bryggaren kvarstår som 
äldreboende så länge platsbehovet finns samt att folkparksområdet 
detaljplaneras för byggnation av äldreboende. 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att efter det att motionen lämnats till 
kommunfullmäktige har kommunen tagit beslut att avstå från att 
lokalisera det nya äldrecentret till Tingsbacken och istället förorda en 
lokalisering till Västra Rönnedal. Utrednings-/detaljplanerarbete om 
det pågår. Med den hanteringen har en ny lösning och ny placering av 
äldrecentret lagts fast av kommunfullmäktige. 

Beredning 
KS AU § 74 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på arbetsutskottets förslag till 
beslut och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande beslutsgång. Ja-röst 
innebär röst på arbetsutskottets förslag till beslut. Nej-röst innebär röst 
på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. 
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Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ja-röster: Thomas Haraldsson (C), Thomas Johnsson (M), Ilich 
Idensjö (S), Tomas Hedevik (S), Birgit Andersson (MP), Mikael 
Johansson (M), Sven Sunesson (C) och Per Ribacke (S). 

Nej-röster: Lars-Olof Franzén (AA), Kauko Antbacke (KD) och 
Benny Lundh Johansson (SD). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till det nya beslutet från maj 2015 i 
kommunfullmäktige (KF § 80/2015). 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 82 Dnr 2015/041.000 

Besvarande av medborgarförslag angående ny 
samlingslokal i Vislanda 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 73, 11 augusti 2015 
2. Tjänsteskrivelse, 30 juli 2015 
3. KF § 3, 24 mars 2015 
4. Medborgarförslag, 2 februari 2015 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag redogörs för att det i Vislanda saknas en 
samlingslokal. Med anledning av detta ges två förslag: bygga ut Djupa 
Kajäng eller bygga en ny brandstation och göra om den gamla till en 
samlingslokal. 

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att frågan om samlingslokal i 
Vislanda har varit aktuell en tid i den lokalpolitiska diskussionen. För 
Vislanda har renovering av utomhusbadet varit i fokus och i budget 
2015 finns pengar avsatta för åtgärder. 

Fortsättningsvis framgår att frågan om samlingslokal i Vislanda 
behöver beredas vidare för att svara på frågor gällande behov, ansvar, 
ekonomi m.m. Dessa utredningsfrågor tas lämpligen upp i kommande 
planeringsarbete för Vislanda i anslutning till 
planeringsdiskussionerna för renoveringen/ombygganden av 
utomhusbadet, samt i beredningar av behov och 
planeringsförutsättningar i kommande Mål och budget 2017 – 2019. 

Beredning 
KS AU § 73 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. uppdra till kommunstyrelsen att ta upp en diskussion med de lokala  
föreningarna om drift och investering i en samlingslokal i Vislanda, 

2. anse medborgarförslaget behandlat med hänvisning till kommande  
beredning av samlingslokal i Vislanda. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 83 Dnr 2014/064.002 

Delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Beslutslista för kommunstyrelsen, 25 augusti 2015 

Redogörelse 
Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-05-05 – 2015-08-25. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de under perioden 2015-05-05 – 
2015-08-25 fattade delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 84 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll KS AU, 11 augusti 2015 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av protokollen från kommunstyrelsens 
utskott. 

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

1. Arbetstutskottet, 11 augusti 2015 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 85 Dnr 2015/021.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. KS AU 1 71, 11 augusti 2015 inkl. handlingar (Dnr: 2015/142.000) 
2. Informations- och prognosbrev från Länsstyrelserna, Migrationsverket och 

Arbetsförmedlingen (Dnr: 2015/362.106), 
3. UN § 66, 10 juni 2015  

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

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 86 Dnr 2015/050.000 

Övriga ärenden 

Redogörelse 
Frågorna godkänns genom att dagordningen fastställs. Följande frågor 
hanteras: 

Börge Nielsen (V) frågar hur skrivelser som tillställs 
kommunstyrelsen hanteras. 

Thomas Johnsson (M) frågar hur Alvesta agerar med hänvisning till 
Uppvidinge kommuns skrivelse till regeringen där mer ersättning 
krävs från staten för mottagande av asylsökande. 

Kauko Antbacke (KD) frågar bland annat varför Hagaparken växer 
igen, varför inte odlingslådorna vid café Rönnedal används, vad 
felkalkyleringen av befolkningsökningen beror på och om redovisning 
av sommarprojekten kommer ske. 

Lars-Olof Franzén (AA) frågar om höghastighetsbanan och 
stambanan. 

Protokollet ska skickas till  
Akten 
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