
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-05-26 1(24) 

Kommunfullmäktige 
 

Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 26 maj 2015 kl. 18.30 – 21.45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 77 och § 78 kl. 19.45 – 20.05 
 
73 - 88 

 
 
Beslutande 

 
 
Per Ribacke (S) 

 
 
Helen Gustavsson (M) 

 Frida Christensen (S) Anders Johnsson (M) 
 Rickard Björkman (S) Suzanne Karlsson (M) 
 Rose-Marie Larsson (S) Gunilla Gustafsson (M) 
 Sebastian Ohlsson (S) Tomas Öhling (M) 
 Sonia Muhlenthler Salsamendi (S) Rune Gustafsson (M) 
 Lars-Olof Petersson (S) Björn Tisjö (M) 
 Lisbeth Holmqvist (S) Sara Karlsmo (M) 
 Bertil Olsson (S) ordf. Lennart Johansson (SD) 
 Gunnel Nordahl (S) David Kristiansson (SD) 
 Peter Johansson (S) Thomas Falk (SD) 
 Tomas Hedevik (S) Benny Lundh Johansson (SD) 
 Anita Lindstedt (S) Fredrik Johansson (SD) 
 Tommy Mases (S) Tommy Ernemyr (SD) 
 Thomas Haraldsson (C) Gustaf Arvidsson (SD) 
 Sven Sunesson (C) Lars-Olof Franzén (AA) 
 Monica Pihl (C) 1:e vice Jimmy Hammarström (AA) 
 Jonas Engkvist (C) Maria Magnusson Everthsson (AA) § 

73-77, 79-88 
 Hagart Valtersson (C) Tommy Everthsson (AA) 73-77, 79-88 
 Cristina Haraldsson (C) Kauko Antbacke (KD) 
 Heléne Andersson (C) Christer Brincner (KD) 
 Birgit Andersson (MP) Ola Andersson (V) 
 Anita Thörn von Rosen (MP) Anne Grotmaak (V) 
 Thomas Johnsson (M) Bengt-Olof Söderström (FP) 2:e vice  
 Mikael Johansson (M) Jan-Eric Svensson (AA) § 78 
   
   
   
Övriga deltagare Jörgen Gertsson, Värends 

Räddningstjänst § 76  
 

Jan Ottosson, Polismyndigheten § 76 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-06-01 kl. 15.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Bertil Olsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Sebastian Ohlsson (S)               Tommy Ernemyr (SD) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2015-05-26 
Anslaget under tiden 2015-06-02 – 2015-06-23 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KF § 73 Dnr 2015/066.000 

Allmänhetens frågestund 

Redogörelse 
Allmänheten ska, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige, 
beredas tillfälle att ställa frågor om de ärenden som upptagits i 
kungörelsen, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 24. 

Allmänheten ställer vid dagens sammanträde inga frågor till 
kommunfullmäktiges ledamöter.  

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-05-26 4(24) 

Kommunfullmäktige 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 74 Dnr 2015/068.007 

Aktuellt från revisorerna 

Redogörelse 
Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Revisorerna har vid dagens sammanträde ingen information att delge 
kommunfullmäktige.  

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KF § 75 Dnr 2015/067.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Kommunfullmäktiges ordförande informerar kommunfullmäktiges 
ledamöter om att fullmäktiges presidie kommer att träffa gruppledarna 
den 9 juni. Vid mötet kommer bland annat starttid för 
kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni att tas upp likaså 
hantering av allmänhetens frågestund. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-05-26 6(24) 

Kommunfullmäktige 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 76 Dnr 2015/253.000 

Informationsärenden 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige får aktuell information om Värends 
Räddningstjänst av förbundschef Jörgen Gertsson samt om 
Polismyndigheten av Jan Ottosson, ställföreträdande chef för Polisen i 
Växjö/Alvesta. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KF § 77 Dnr 2015/186.214 

Antagande av detaljplan för Horgenäs 1:6 

Beslutsunderlag 
1. KS § 48, 12 maj 2015 

2. KS AU § 48, 28 april 2015 

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

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

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

6. Grundkarta 

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

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

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

10. 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 2014-10-13 – 
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 en ny utställning av planförslaget behövs. Planförslaget 
bedöms vara klart för antagande. 
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Beredning 
KS § 48 

Yrkanden 
Hagart Valtersson (C), Anita Lindstedt (S) och Tomas Öhling (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Avstår från att delta i beslutet 
Birgit Andersson (MP) och Anita Thörn von Rosen (MP) avstår från 
att delta i beslutet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten  
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KF § 78  Dnr 2011/657.219 

Lyngsåsa Vindkraftspark 

Beslutsunderlag 
1. KS § 49, 12 maj 2015 
2. 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. 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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Beredning 
KS § 49 

Jäv 
Tommy Everthsson (AA) och Maria Magnusson Everthsson (AA) 
anmäler jäv och deltar därför ej i ärendet. 

Yrkanden 
Moderaterna yrkar genom Thomas Johnsson (M) på återremiss av 
ärende 8, Lyngsåsa Vindkraftspark med hänvisning till följande: 

1. Den gällande vindkraftsplanens (från 2010) utgångpunkt är 150 meter höga verk. Detta 
med anledning av att kommunen ville undvika hinders-belysning. Skillnaden mellan 
detta ställningstagande och de senast före-slagna verken är att de nya blir 210 meter 
höga plus att de kommer att ha hindersbelysning. Detta kan inte anses vara en mindre 
avvikelse från den gällande planen. 

2. I vindkraftsplanen står följande ”Vid etablering av vindkraftsverk närmare 
kommungränsen än 5 km ska samråd hållas med berörd kommun”. Även om detta har 
genomförts inför det första miljötill-ståndet, måste samråd genomföras inför det nya 
miljötillståndet med tanke på de nya förutsättningarna. Detta har vad vi förstått inte 
skett ännu. 

3. Eftersom det finns två olika bildmontage, en framtagen av exploatören HS kraft och en 
på uppdrag från de boende i närmiljön över hur verken kommer att framträda i den 
befintliga närmiljön, bör en ny oberoende studie av en helt opartisk utredare upprättas 
genom kommunens försorg.  

4. Flera ställningstaganden i ärendet bör omarbetas eller förtydligas. Till exempel vilka 
avstånd som skall gälla mellan bostäder och vindkraftverk. Nya rön bör därvid vara 
vägledande, i väntan på detta ska inga tillstånd tillstyrkas. Under hela processen har det 
hänvisats till att respektav-ståndet har ökats till 700 meter och det skulle kompensera 
den ökade höjden på verken. Dock finns i beslutsförslaget detta enbart med som en 
synpunkt, men ej som villkor för tillstyrkan. Detta måste naturligtvis utredas vidare. 

5. Moderaterna har skrivit en motion till KF 2015-03-13 med anledning av att 
vindkraftsplanen behöver uppdateras. I motionen yrkar vi att:  
Att Alvesta kommuns vindkraftsplan revideras efter de förutsättningar, nya kunskaper 
och erfarenheter som finns i Sverige idag 
Att Alvesta kommun inte godkänner att bygga några vindkraftsparker innan 
vindkraftsplanen är reviderad.  
Motionen berör i allra högsta grad detta ärende därför vore det klädsamt om ärendet att 
motionen och behandlas samtidigt. 

Mot bakgrund av ovanstående fem punkter samt att beslutet gäller all 
den framtida utbyggnaden av vindkraft i Alvesta kommun och att vi 
anser att ärendet är bristfälligt berett yrkar moderaterna att ärendet 
återremitteras av fullmäktige till Samhällsplaneringen. För att undvika 
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dröjsmål bör ärendet beredas till fullmäktiges sammanträde den 29 
september 2015.   

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

Thomas Haraldsson (C), Per Ribacke (S) och Birgit Andersson (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Benny Lundh Johansson (SD) Mikael Johansson (M) och Anne 
Grotmaak (V) yrkar bifall till Moderaternas yrkande om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på att ärendet avgörs idag. Nej-röst innebär att ärendet 
återremitteras. 

Med 26 ja-röster och 21 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet med hänvisning till kap 5 § 36 kommunallagen. 

Röster redovisas i separat bilaga till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med 
motiveringen som anges i Moderaternas yrkande. 

Protokollet ska skickas till 
HS Kraft AB 

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten 
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KF § 79 Dnr 2015/188.049 

Delårsrapport januari – mars 2015 

Beslutsunderlag 
1. KS § 50, 12 maj 2015 

2. KS AU § 52, 28 april 2015 

3. 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 § 50 

Yrkanden  
Per Ribacke (S) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för januari 
- mars 2015 med årsprognos. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten  
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KF § 80 Dnr 2012/197.735 

Förslag till lokalisering av nytt äldrecenter i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 
1. KS § 53, 12 maj 2015 
2. Tjänsteskrivelse, 4 maj 2015 
3. KS § 20, 3 mars 2015 
4. KF § 103, 25 november 2014 
5. KF § 156, 10 december 2013 

Redogörelse 
I december 2013 beslutade kommunfullmäktige att förorda 
Tingsbacken som placering av nytt särskilt boende omfattande 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. 

Beredning 
KS § 53 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar följande:  

1. Innan definitivt förslag om placering av äldrecenter tas, avvaktas  
fastställandet av planförslaget, 

2. Att omgående skapa 20 permanenta platser i anslutning till Högåsen  
och dess östra sida. 

Per Ribacke (S), Mikael Johansson (M), Birgit Andersson (MP), 
Thomas Haraldsson (C) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag 
till beslut och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på kommunstyrelsens förslag till beslut. Nej-röst innebär röst på 
Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. 

Med 41 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Röster redovisas i separat bilaga till protokollet. 

Beslut 
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). 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Omsorgsnämnden 

Akten 
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KF § 81 Dnr 2015/185.042 

Årsredovisningar och revisionsberättelser 2014 för de 
kommunala bolagen 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning Alvesta Renhållnings AB Org.nr. 556119-3391 

Räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31 

2. Årsredovisning för Alvesta Utveckling AB Org.nr 556421-5639 
Räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 

3. Årsredovisning och koncernredovisning för Alvesta 
Kommunföretag AB Org.nr 556696-1602 Räkenskapsåret 2014-
01-01 – 2014-12-31 

4. Årsredovisning och koncernredovisning för Alvesta Energi AB 
Org.nr 556525-6228 Räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 

5. Årsredovisning för Alvesta Elnät Org.nr 556525-6210 
Räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 

6. Årsredovisning för BIVA Bredband i Värend AB Org.nr 556646-
9143 Räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 

7. Årsredovisning för AllboHus Fastighets AB Org.nr 556519-5236 
Räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 

Redogörelse 
Årsredovisningar och revisionsberättelser för de kommunala bolagen 
AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, 
BIVA Bredband i Värend AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta 
Utvecklings AB och Alvesta Kommunföretag AB. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga 
årsredovisningar för samtliga kommunala bolag till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Samtliga bolag 

Akten  
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KF § 82 Dnr 2015/205.042 

Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014 

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning, 24 april 2015 

Redogörelse 
Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014,  
samt att 

2. Godkänna fördelning av regionförbundets egna kapital i enlighet med  
reglering av regionförbundets eget kapital 2014-12-31. 

Protokollet ska skickas till 
Region Kronoberg 

Akten  
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KF § 83 Dnr 2015/154.042 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för Värends 
Räddningstjänst 

Beslutsunderlag 
1. KS § 52, 12 maj 2015 

2. KS AU § 51, 28 april 2015 

3. Årsredovisning 2014 

4. Förbundsdirektionen § 28, 25 mars 2015 

Redogörelse  
Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för Värends 
Räddningstjänstförbund. 

Beredning 
KS § 52 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna 
årsredovisningen och bevilja direktionen för Värends Räddningstjänst 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Protokollet ska skickas till 
Värends Räddningstjänst 

Växjö kommun 

Akten  
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KF § 84 Dnr 2013/580.805 

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

Beslutsunderlag 
1. KS § 54, 12 maj 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 3 maj 2015 

3. KS AU § 53, 28 april 2015 

4. Tjänsteskrivelse, 20 april 2015 

5. KF § 163, 10 december 2013 

6. 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. 

Beredning 
KS § 54 

Yrkanden 
Hagart Valtersson (C) yrkar bifall till förslaget samt rekommenderar 
att integrationspriset, istället för att delas ut vid kommunfullmäktiges 
decembersammanträde, delas ut vid nationaldagsfirandet den 6 juni i 
Hagaparken. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Kultur- och fritidsavdelningen 

Akten  
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KF § 85 Dnr 2015/240.209 

Enkel fråga angående bostadsbyggande i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Enkel fråga, 13 maj 2015 

Redogörelse 
Björn Tisjö (S) ställer en fråga till Per Ribacke (S) med anledning av 
att Bo Klok i branschtidningar för stora företag och organisationer 
annonserar att de vill ha platser att bygga bostäder på där behovet är 
som störst. Frågan lyder: 

Kommer kommunen uppvakta Bo Klok (Skanska och Ikea) med syfte 
att erbjuda dem att bygga prisvärda bostäder här? 

Per Ribacke (S) svarar att flera olika byggföretag kommer att 
uppvaktas för att öka produktionen av bostäder från externa aktörer i 
Alvesta kommun. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas samt förklarar den 
för besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Björn Tisjö (M) 

Per Ribacke (S) 

Akten  
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KF § 86 Dnr 2015/169.106 

Enkel fråga gällande experiment med fluor i mjölk 

Beslutsunderlag 
1. Svar, 20 maj 2015 
2. KF § 50, 28 april 2015 
3. Enkel fråga 24 mars 2015 

Redogörelse 
Kauko Antbacke (KD) ställer en fråga till utbildningsnämndens 
ordförande med anledning av Alvesta kommuns deltagande i ett 
experiment med fluor i mjölk. 

Frågan lyder: tänker ordföranden för utbildningsnämnden tillåta ett 
helt onödigt experiment med fluor på känsliga barn? 

Lars-Olof Petersson (S) svarar följande: Tack för frågan. Det projekt 
som Kauko Antbacke (KD) hänvisar till är ett projekt som drivs av 
Malmö högskola och Folktandvården sedan något år tillbaka. Alvesta 
kommun har inte varit och är inte delaktiga i detta projekt vilket 
innebär att Kaukos frågeställning inte är aktuell. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förklara frågan för besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Kauko Antbacke (KD) 

Akten 
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KF § 87  Dnr 2015/246.539 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
första intrycket av Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Interpellationssvar, 22 maj 2015 
2. Interpellation, 12 maj 2015 

Redogörelse 
I en interpellation till Per Ribacke (S) ställer Björn Tisjö (M) en fråga 
med anledning av det ogästvänliga stationsområdet som ofta är 
nedskräpat och lortigt. Frågan lyder: 

Vad gör Alvesta kommunledning för att stationsområdet ska uppfattas 
trevligare och bli attraktivare och mer besökarvänligt samt vilka 
påtryckningsmedel man har gentemot fastighetsägare och statliga verk 
som äger och driftar stationsområdet. 

Per Ribacke (S) svarar följande: Jag kan bara instämma i att stationen 
och stationsområdet i Alvesta är en mycket viktig del av ett första 
intryck av Alvesta. Bilden av Alvesta hos besökare och 
förbipasserande är viktig. 

Flera av de problem Björn Tisjö tar upp är välkända. Det är precis som 
Tisjö skriver att ansvaret för att drifta och sköta stationsanläggningen 
ligger på Trafikverket (TrV). Det statliga bolaget Jernhusen äger och 
sköter stationsbyggnaden. Alvesta kommun äger och har ansvaret för 
ytan utanför huvudingången till stationsbyggnaden samt den nya 
parkeringsanläggningen på östra sidan. 

Ansvaret för finansiering och skötsel av drift av gångbron och 
nedgångar till/över de olika plattformarna är i huvudsak Trv. Alvesta 
kommun bidrag enligt avtal med 1/3 av kostnaderna för gångbron. 
Sedan Alvesta Resecentrum färdigställdes 2012 har på 
kommunledningens uppdrag tjänstemän från 
kommunledningskontoret och förvaltningen för samhällsplanering 
haft kontinuerliga avstämningar om läge och utveckling av skötsel och 
drift av resecentrat. Så sent som i månadsskiftet april-maj 2015 
bestämdes/konstaterades i överläggningar med TrV bland annat: 

- Visst trasigt ytmaterial/plattor ska bytas enligt tidigare garantibesiktning 
- De sista sex månaderna har trapphus, hissar och gångbro utsatts för mer smuts och urin. 

Ser och luktar mycket illa. 
- TrV kommer att sätta upp förtydligande skyltar på gångbron som visar väg till spår 1A, 

1B etc. 
- TrV kommer att beställa särskild vårstädning/skurning av trapphus och gångbro 
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- Mötena/avstämningar mellan kommun och TrV fortsätter 

Tidigare har problem och förslag på lösningar av problemen 
diskuterats vad gäller till exempel avstannade rulltrappor, skyltar och 
avstannade hissar, snöröjning på gångbro och utanför entréer, 
halkbekämpning vid entréer och i resecentrat.  

Vi kommer att fortsätta trycka på TrV, för att de framförallt ska se till 
att Resecentrat och stationsområdet är tillgängligt och ger ett bra 
första intryck av Alvesta kommun. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt 
förklarar den för besvarar. 

Protokollet ska skickas till 
Björn Tisjö (M) 

Per Ribacke (S) 

Akten 
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KF § 88 Dnr 2014/399.113 

Entledigande av ersättare i omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande, 29 april 2015 

Redogörelse 
Fariza Dzorthova (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktige har därmed att fatta beslut om entledigande samt 
utse ny ersättare i omsorgsnämnden. Beslut om ny ersättare förväntas 
tas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fariza Dzorthova (S) från 
sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. 

Protokollet ska skickas till 
Omsorgsnämnden 

Fariza Dzorthova (S) 

Personal 

Akten 
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