
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-10-13 1(23) 

Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 13 oktober 2015 kl. 09.00 – 12.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 88 och § 89 kl. 10.20 – 10.35 
 
87 - 101 

 
 
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)  
 Lars-Olof Franzén (AA)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
   
Närvarande ersättare Börge Nielsen (V) § 87 - 101 

Ilich Idensjö (S) § 87 -  101 
Matz Athley (M) § 88 - 101 

Bengt-Olof Söderström (FP) § 87 – 101 
Johnny Lundberg (S) § 87 - 101 

   
Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson § 87 - 101 

Ola Agermark, näringslivssamordnare § 
89 

Peter Uneklint, Trafikverket § 88 
Christina Utterström, ekonomichef § 
90 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-10-19 kl. 15.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Per Ribacke (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Tomas Hedevik (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2015-10-13 
Anslaget under tiden 2015-10-20 – 2015-11-10 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 87 Dnr 2015/022.000 

Information från ordförande och kommunchef 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 
ledamöter om följande: 

1. Om det rådande läget gällande flyktingsituationen. En tjänstemannagrupp har 
formerats för att hålla ihop arbete över hela linjen. 

2. Ordföranden har svarat på en remiss gällande ett lagförslag angående fördelning av 
asylplatser. Kortfattat går lagförslaget ut på att samtliga kommuner är skyldiga att 
ta emot flyktingar. De synpunkter som lämnats är bland annat att vid fördelning 
måste hänsyn tas både till nuläget samt historiken. Idag eftersöker kommunen 
bidrag för skolgång m.m. och den synpunkt som lämnats i detta är att det vore 
fördelaktigt med en schablonersättning så att ersättningen kommer när kostnaden 
kommer och inte senare som i fallet är nu. 

3. Utbildningsförvaltningens förvaltningschef Thomas Andersson har sagt upp sig. 
Rekryteringsprocessen har påbörjats. Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson på 
omsorgsförvaltningen går i pension i vår och rekrytering har påbörjats även där. 
Gällande rekryteringen av förvaltningschef för förvaltningen för samhällsplanering 
så är rekryteringen i slutskedet. Befattningen kommer att ändras till viss del, bland 
annat kommer förvaltningschefen att vara VD för moderbolaget. Fortlöpande 
information kommer att ges kommunstyrelsen gällande rekryteringarna. 

4. Ordföranden har som ambition att vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen ge 
ut ett informationsbrev tillsammans med kommunchefen för att 
informationspunkten ska bli så bra som möjlig. 

Kommunchefen har vid dagens sammanträde ingen information att 
delge kommunstyrelsen. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 88 Dnr 2015/048.000 

Information/lägesrapport höghastighetsbanan 

Redogörelse 
Peter Uneklint från Trafikverket informerar kommunstyrelsen om 
arbetet med höghastighetsbanan. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-10-13 5(23) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 89 Dnr 2015/048.000 

Information om Småland Business Region 

Redogörelse 
Kommunens näringslivsansvarige Ola Agermark informerar 
kommunstyrelsen om Småland Business Region. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-10-13 6(23) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 90 Dnr 2015/460.042 

Delårsrapport per augusti 2015 

Beslutsunderlag 
1. Delårsrapport, till KS 2015-10-13 
2. Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2015 
3. KS AU § 93, 22 september 2015 

Redogörelse 
Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun ett positivt resultat på 
knappt två miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period år 2014 
var 21 miljoner kronor. Prognosen för år 2015 indikerar ett negativt 
helårsresultat på drygt 23 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor 
sämre än budget. Verksamheten prognostiserar underskott (-40 mnkr) 
och gemensam finansiering överskott (+5 mnkr) vid årets slut. Jämfört 
med föregående uppföljning per maj har prognosen försämrats med 4 
miljoner kronor. 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 § 93 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt 
tillägg av följande punkter: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

3. föreslå kommunfullmäktige besluta att ge varje nämnd i uppdrag  
att ta fram en åtgärdsplan för att långsiktigt uppfylla kravet på  
budget i balans, 

4. återrapportering ska ske månatligen till kommunstyrelsen. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar följande: 

1. Enligt förslag 
2. Att förvaltningarna tar fram sin internbudget för 2016 i 4 positioner till den 1 november 

2015 och att innehållet anpassas till den tilldelade budgetramen. De objekt som 
förvaltningen anser inte kan inrymmas i ramen lämnas som tillägg i kravordning. 

3. Att inköpsbegränsning införs på varor och tjänster som inte ingår i den löpande 
verksamheten. Förvaltningschefen blir prövningsinstans och samtliga godkända objekt 
redovisas till kommunchefen. 

4. Enligt god ekonomisk hushållning bör investeringar inte överstiga avskrivningarna 
varför en noggrann kalkyl över tänkta investeringar upprättas med drift-, 
kapitalkostnader och avskrivningstider. Förslag till investeringsordning upprättas. 
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Benny Lundh Johansson (SD) och Kauko Antbacke (KD) yrkar bifall 
till Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. 

Thomas Haraldsson (C) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till 
Per Ribackes (S) förslag till beslut. 

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

Omröstning begärs. 

Ja-röst innebär röst på Per Ribackes (S) förslag till beslut. Nej-röst 
innebär röst på Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. 

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla Per 
Ribackes (S) yrkande. 

Ja-röster: Thomas Haraldsson (C), Thomas Johnsson (M), Rose-Marie 
Larsson (S), Tomas Hedevik (S), Birgit Andersson (MP), Mikael 
Johansson (M), Cristina Haraldsson (C) och Per Ribacke (S). 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. överlämna delårsrapport augusti 2015 med helårsprognos   
till revisorerna för granskning, 

2. föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsrapport augusti  
2015 med helårsprognos, 

3. föreslå kommunfullmäktige besluta att ge varje nämnd i uppdrag  
att ta fram en åtgärdsplan för att långsiktigt uppfylla kravet på  
budget i balans, 

4. återrapportering ska ske månatligen till kommunstyrelsen. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 91 Dnr 2015/435.210 

Planuppdrag och startbesked för Spåningslanda, etapp 2 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 2 oktober 2015 

2. Förenklad investeringskalkyl 

3. KS AU § 87, 15 september 2015 

4. Tjänsteskrivelse, 4 september 2015 

Redogörelse  
Under 2014 och 2015 har genomförandet av detaljplanen för 
Spåningslanda påbörjats. Detaljplanen möjliggör nyetablering av 
bostäder. De första gatorna är idag färdigställda och bedömningen är 
att genomförandet av den kvarvarande delen av detaljplanen behöver 
sättas igång för att utbud ska överensstämma med efterfrågan (bil. 2). 
Utbyggnaden innebär verksamhetsutökning och kompensation för 
drift- och kapitalkostnader kommer erfodras.  

För att kunna tillhandahålla mark för nybyggnation av bostäder även 
vid den tidpunkt då hela den första etappen är genomförd och utbyggd 
föreslås vidare planläggning av mark för bostadsändamål och för 
verksamhetsområde (bil. 1). Förslaget är förenligt med Alvesta 
kommuns översiktsplan, antagen 2008-10-28. Området angränsar 
riksintresseområde för kulturmiljövård vilket kommer att behöva 
beaktas i planläggningen.  

Beredning 
KS AU § 87 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C), Thomas Johnsson (M), Mikael Johansson 
(M), Birgit Andersson (MP) och Kauko Antbacke (KD) yrkar bifall 
till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen för samhällsplanering i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan och samråda densamma. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge startbesked, 
enligt bifogad projektplan, för iordningsställande av ca 25 tomter 
inom befintlig detaljplan för Spåningslanda.   

Investeringsutgiften beräknas totalt uppgå till 8,6 miljoner kronor år 
2016, varav 1,2 miljoner kronor avser taxefinansierad verksamhet 
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(VA). Kapitalkostnader och löpande driftkostnader avseende 
taxefinansierad del av investeringen finansieras av VA-kollektivet. 

Skattefinansierad del uppgår därmed till 7,4 miljoner kronor i 
investeringsutgift samt beräknade kapitalkostnader (avskrivningar och 
internränta 2,5 %) och löpande driftkostnader för underhåll uppskattas 
till totalt cirka 500 tkr årligen. Finansiering av dessa kostnader sker 
inom ramen för Strategiska åtgärder enligt Mål & Budget 2016. 
Budgetkompensation till nämnden för samhällsplanering sker när 
investeringen avslutas och definitiv kostnadseffekt kan beräknas. 
Budgetomfördelningen fastställs i särskilt beslut.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten 
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KS § 92 Dnr 2015/436.210 

Behov av tillgång till detaljplanelagd industrimark - 
planuppdrag 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 88, 15 september 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 8 september 2015 

3. Översiktskarta, 3 september 2015 

Redogörelse  
Samarbetet i näringslivsfrågor mellan Alvesta kommun och Växjö 
kommun innebär bland annat att kommunerna kan erbjuda olika 
intressenter varandras lediga mark för etableringar för att få dem att 
etablera sig i respektive kommun eller, om så inte är möjligt, inom 
regionen. 

I Växjö kommun råder brist på industrimark och expansionstrycket i 
riktning från Växjö mot Alvesta är starkt. Växjö är idag mycket 
intressant ur etableringssynpunkt inom bland annat logistikbranschen. 
För att skapa förutsättningar för näringslivets tillväxt och fortsatt 
utveckling för att nå ökad etablering av nya företag till nytta för båda 
kommunerna har förslag framställts om gemensam planering av 
kommunerna (gemensam översiktplan, ärende behandlat av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 augusti 2015).  

Alvesta kommun äger ett stor markområde utmed riksväg 25 som 
sträcker sig från Orrakullen i väst till Björnstorp i öst. Endast en 
mindre del av den lediga markytan är detaljplanelagd. Avsaknaden av 
mark som är detaljplanelagd förhindrar nya etableringar. För att 
företag ska etablera sig krävs antingen en bra och ändamålsenlig lokal 
eller detaljplanelagd och förberedd industrimark med framdraget 
vatten och avlopp o.dyl. I Alvesta kommun råder stor brist av såväl 
lokaler som mark med färdig infrastruktur. Efterfrågan är stark och 
planberedskapen behöver därmed höjas. 

I Alvesta kommuns översiktsplan, antagen 2008-10-28, finns ett större 
område utpekat som utvecklingsområde för verksamheter utmed Rv 
25. Markområdet sträcker sig från marktriangeln mellan 
Värnamovägen och Rv 25 samt området där väg 126, Norra infarten, 
korsar Rv 25. Idag har enbart en mindre del av det större området 
planlagts, detaljplanen för Orrakullen, antagen 2013-06-18 samt 
detaljplanen för Björnstorp, antagen 2007-11-20.  

Den nya detaljplanen syftar till att planlägga den resterande marken 
som är utpekad i översiktsplanen och därmed möjliggöra för 
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vidareutveckling av verksamhetsområdet. Området kommer att utgöra 
en entré till Alvesta tätort. I översiktsplanen finns riktlinjer att 
området ska se vårdat ut och gärna omges av någon form av 
industripark mot vägarna.   

Alvesta kommun bör prioritera arbetet med att ta fram en detaljplan 
för ovan nämnda område samt även ta investeringsbeslut så att marken 
kan färdigställas med erforderlig infrastruktur. Därutöver bör också en 
plan avseende den framtida försörjningen av mark avsedd för 
näringsverksamhet tas fram. Det gäller också för verksamhet inom 
besöksnäringen. 

Med nu rådande förhållanden tappar kommunen etableringar och ju 
längre tid det tar att få fram planlagd mark desto svårare blir det att få 
tillbaka intresset från de intressenter som varit i kontakt med Alvesta 
kommun. 

Beredning 
KS AU § 88 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. ge förvaltningen för samhällsplanering i uppdrag att upprätta förslag  
till detaljplan för industriändamål söder om väg 25, Orrakullen,  
och samråda planen, 

2. ge startbesked för projektering av vatten och avlopp till Orrakullen.   

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten 
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KS § 93 Dnr 2015/271.029 

Riktlinjer för utbildningsstöd till förtroendevalda 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 89, 15 september 2015 

2. PU § 15, 8 september 2015 

Redogörelse  
Personalavdelningen har fått i uppdrag av personalutskottet att ta fram 
förslag till riktlinjer för användandet av utbildningsstöd. 
Utbildningsstöd är 5000 kr per mandat och år.  

Förslag till riktlinjer: 

Utbildningsstödet får användas för kurser, konferenser, studiebesök 
som rör det kommunala förtroendeuppdraget. Utbildningsstödet får 
användas till kostnader för kurs- och konferensavgifter, 
hotellkostnader och resekostnader. Under kursen/konferensen eller 
studiebesöket utgår inget arvode eller andra ersättningar från 
kommunen. 

Beslut om utbildningsstöd fattas av respektive gruppledare. I beslutet 
ska tydligt framgå vilken förtroendevald som avses, programinnehåll 
och omfattning. För de kostnader som ska ersättas ska det bifogas 
kopia på fakturor och kvitton. Ersättning för kostnaderna betalas ut till 
respektive parti. Beslut skickas till kanslichefen som attesterar 
utbetalningen.  Kostnader som ska belasta innevarande år ska vara 
kanslichefen till handa senast den 15 december innevarande år.   

Mottagare av partistöd ska årligen lämna redovisning enligt 2 kap. 11 
§ kommunallagen. I denna redovisning ska ingå hur utbildningsstödet 
använts.  

Om en nämnd beslutar om att ledamöter ska delta i kurs, konferens 
eller studiebesök så ska dessa kostnader tas av nämndens budget. 

Beredning 
KS AU § 89 

Yrkanden 
Tomas Hedevik (S) yrkar att ordet ”förtroendevald” i andra stycket 
andra meningen ändras till ”individ”.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på beslutsförslaget samt Tomas 
Hedeviks (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
förslaget samt Tomas Hedeviks (S) ändringsyrkande. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
anta ovanstående riktlinjer för utbildningsstöd till förtroendevalda 
med Tomas Hedeviks (S) ändringsyrkande. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 94 Dnr 2015/517.867 

Tillsättande av kommitté för beredning av pristagare och 
stipendiater 

Beslutsunderlag 
1. KF § 84, 26 maj 2015 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska, i enlighet med KF § 84/2015 utse tre 
ledamöter som svarar för beredning inför beslut om pristagare. Slutligt 
beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen beslutar utse följande tre ledamöter att utgöra 
kommunstyrelsens kommitté för beredning inför beslut av pristagare: 

Thomas Haraldsson (C) 

Rose-Marie Larsson (S) 

Thomas Johnsson (M) 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 95 Dnr 2015/193.822 

Tillsättande av styrgrupp för Vislandabadet 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 81, 15 september 2015 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
utse kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp för 
Vislandabadet. 

Beredning 
KS AU § 81 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar följande tillägg: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera 
igångsättande av byggprojektet Vislandabadet till kommunstyrelsen. 

Thomas Haraldsson (C), Thomas Johnsson (M) och Mikael Johansson 
(M) yrkar bifall till beslutsförslaget samt Per Ribackes (S) 
tilläggsyrkande. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. utse kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp för Vislandabadet, 
2. kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

delegera igångsättande av byggprojektet Vislandabadet till  
kommunstyrelsen. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 96 Dnr 2015/430.219 

Tillsättande av styrgrupp för Grönstrukturprogram 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 86, 15 september 2015 

2. Tjänsteskrivelse 4 september 2015. 

3. Beslut från Länsstyrelsen 5 juni 2015. 

Redogörelse  
Alvesta kommun har 1 juni 2015 beviljats statligt LONA-bidrag 
(Lokala naturvårdsprojekt) om max 50 % dock högst 286 000 kr till 
det lokala naturvårdsprojektet ”Grönstrukturprogram för Alvesta 
tätort”.  

En tjänstemannagrupp har börjat planera arbetet, påbörjat 
kunskapsinhämtning och efterfrågar en styrgrupp för arbetet. 
Förvaltningen förslår att styrgruppen är densamma som för arbetet 
med den pågående översiktsplanen för Alvesta, d.v.s. KS presidium, 
NFS presidium och kommunchef.  

Beredning 
KS AU § 86 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en styrgrupp för 
grönstrukturprogrammet bestående av KS presidium, NFS presidium 
och kommunchef.  

Protokollet ska skickas till 
KS presidium 

NFS presidium 

Kommunchef 

Akten 
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KS § 97 Dnr 2015/192.379 

Energi- och klimatstrategi för Alvesta kommun 2015-2020 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 83, 15 september 2015 
2. Energi- och klimatstrategi för Alvesta kommun, faktadel 
3. Förslag till Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan 
4. Kommentarer till remissvaren 
5. KS AU § 49, 28 april 2015 

Redogörelse 
Energi- och klimatstrategin ersätter energi- och klimatplanen som 
antogs av kommunfullmäktige 2011 (KF § 64/2011). Energi- och 
klimatstrategin inklusive handlingsplanen utgör även kommunens 
energiplan enligt Lagen om energiplanering (1977:439) samt 
åtgärdsplan för Borgmästaravtalet. 

Det övergripande målet för energi- och klimatstrategin är att Alvesta 
kommun senast 2030 ska bli fossilbränslefritt och handlingsplanens 
åtgärder syftar till att uppnå detta mål. Energin skall användas 
effektivt och vara förnybar. Handlingsplanen innehåller åtgärder inom 
områdena satsning på förnybar energi och ny teknik, hushållning med 
energi och klimatgaser, fysisk planering för effektivare 
energianvändning, transporter och kommunikation samt 
klimatanpassning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 april att skicka ärendet 
på remiss till samtliga förvaltningar, bolag, berörda myndigheter samt 
gruppledarna. Remisstiden är 2015-05-20 – 2015-09-01. Ärendet bör 
därefter behandlas i arbetsutskottet i mitten av september. Med 
anledning av detta tas ärendet nu upp för behandling. 

Beredning 
KS AU § 83 

Yrkanden 
Birgit Andersson (MP), Thomas Haraldsson (C) och Thomas 
Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Energi- och 
klimatstrategi för Alvesta kommun 2015-2020. 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 98 Dnr 2014/401.519 

Besvarande av motion (AA) om väg 126 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 84, 15 september 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 14 augusti 2015 

3. KF § 105, 25 november 2014 

4. Motion, 24 oktober 2014 

Redogörelse  
Alvesta Alternativet föreslår i en motion att en ny trafikplats anläggs 
vid väg 25 väster om Orrakullen intill den nya biogasanläggningen 
samt en ny sträckning av väg 126. Vägens sträckning föreslås mellan 
ovanstående nämnd trafikplats vidare väster om Alvesta tätort och 
ansluta söder om Alvesta, strax norr om Hjälmaryd, till befintlig väg 
126. 
I en tjänsteskrivelse redogörs för att Trafikverket har tagit fram en 
förstudie avseende väg 25, delen Sjöatorp-Forsa där mötesfri väg med 
mitträcke planeras. Projektet är uppdelat i två vägplaner, Trafikplats 
Alvesta väst samt mittseparering Sjötaorp – Forsa. En fördjupad 
utredning daterad 2004-06-01 har genomförts för Trafikplats Alvesta 
Väst och den visar på att en planskild trafikplats utgör bästa lösningen 
framför en cirkulationsplats. Trafikverket fastställer vägplanerna 
under november 2015, samtidig påbörjas arbetet med framtagande av 
förfrågningsunderlag för en totalentreprenad. Om vägplanerna blir 
fastställda och inte överklagas beräknar Trafikverket att byggstart sker 
2018.   

Väg 707 som är den västra infarten till Alvesta utgör ett viktigt stråk 
för godstransporter söderut mot Karlshamn (väg 126). I kommunens 
översiktsplan pekar man på olägenheten att väg 126 går genom 
centrum och konstaterar samtidigt att utflyttningen har funnits med i 
diskussionerna länge men inte varit prioriterad i länstransportplanen.  

Väg 25 och väg 126 är statliga vägar som Trafikverket äger och 
ansvarar för. Trafikverket är likaså väghållare för väg 707, sträckan 
mellan väg 25 och Fabriksgatan i Alvesta. Detta medför att de 
vägområden som motionen berör till stora delar inte är en del av 
vägnätet som Alvesta Kommun äger eller har ansvar för.  

Beredning 
KS AU § 84 
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att motionen behandlas 
i arbetet med fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort och därmed 
anses motionen besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 99 Dnr 2014/064.002 

Delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Beslutslista för kommunstyrelsen, 8 oktober 2015 

Redogörelse 
Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-08-25 – 2015-10-08. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de under perioden 2015-08-25 – 
2015-10-08 fattade delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 100 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll KS AU, 22 september 2015 

2. Protokoll KS AU, 15 september 2015 

3. Protokoll PU, 8 september 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, 22 september 2015 
2. Arbetsutskottet, 15 september 2015 
3. Personalutskottet, 8 september 2015 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 101 Dnr 2015/021.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. Skrivelse ang. begravningsombudens årsberättelser för verksamhetsåret 2014 (Dnr: 
2015/489.106) 

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

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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