
 
Kommunledningsförvaltningen 2020-09-23 1 
 

 
 

Minnesanteckningar 
Invånardialog Grimslöv, tema trafikfrågor och busshållplats, förskola-
skola inklusive lokalfrågor samt trygghet/säkerhet 
 
Plats och tid: Föreningslokalen Grimslöv 2020-09-23, kl 18.30 – 20.40 
 
Närvarande: Ett 20-tal invånare från Grimslöv med omgivningar samt Per Ribacke, kom-
munstyrelsens ordförande, Thomas Haraldsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 
Thomas Johnsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Därutöver deltog ordföranden i 
samhällsbyggnadsnämnden David Johansson samt ordföranden i utbildningsnämnden Frida 
Christensson. 
Tjänstemän kommunen: Magnus Wigren, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Marit Persson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Per Gustafson, beredskaps- och 
säkerhetsstrateg, Kjell Rosenlöf, kanslichef. 
Polisen: Ola Severinsson, kommunpolis 
 
  

Bakgrund invånardialog 
Kommunen har bjudit in invånarna i Grimslöv till informationer och samtal med kom-
munledningen (kommunalråd och oppositionsråd) på temat trafikfrågor och centralt 
placerad busshållplats, förskola-skola inklusive lokalfrågor samt trygghet/säkerhet. 
Den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i Alvesta 
kommun. Ett led i detta är att ha möten med olika teman runtom i kommunen. Syftet 
är att lyssna på synpunkter och frågor från invånarna, inte att förmedla information 
om färdiga förslag och beslut. Minnesanteckningar från det som kommer fram vid mö-
tena kommer att föras och publiceras på kommunens hemsida under ”om kommu-
nen” och ”invånardialog”. 
 
 

Presentation 
Per Ribacke, Thomas Haraldsson och Thomas Johnsson från kommunstyrelsens led-
ning hälsar välkommen och presenterar sig. 
 
 

Trafikfrågor och lokalisering av central busshållplats 
Tyvärr kunde inte någon representant för Trafikverket medverka vid dagens möte. Det 
är Trafikverket som ansvarar för Skatelövsvägen mitt i samhället som av många upp-
levs vara en väg som trafikeras med alltför höga hastigheter. Kommunen kommer att 
påminna Trafikverket om problemet med höga hastigheter. 
Magnus Wigren och David Johansson informerar om den planprocess som pågår för 
en detaljplan om ny central busshållplats i Grimslöv. Planen är överklagad till mark- 
och miljödomstolen. Vid diskussion om planen förs flera synpunkter fram bland annat 
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behov av bullermätningar för närliggande hus, svängradie för bussar, alternativ plats 
till planerad busshållplats. 
I samband med diskussion om trafikfrågor tas även frågor om belysningsplan för vägar 
upp. Beroende på om det är en statlig väg, som Trafikverket ansvarar för, kommunal 
väg eller enskild väg, gäller olika principer och traditioner om belysning. Dessutom gör 
man ofta åtskillnad om syftet är att förbättra trafiksäkerhet och/eller skapa trygghet.  
Magnus och David instämmer i att kommunens belysningslösningar inte är ”up-to-
date”. En viktig pusselbit är att se vad Trafikverket redovisar i en snart slutförd översyn 
av sina planer för belysning.  
En annan aspekt av trafiksäkerhet som togs upp vid mötet är dålig sikt vid utfarten 
från återvinningsstationen till Skatelövsvägen. Magnus Wigren lovade att undersöka 
vilken åtgärd som bör sättas in. 
 
 

Förskola-skola inklusive lokalfrågor 
Marit Persson och Frida Christensson berättar om den process kommunen är inne i 
vad gäller planering för mer ändamålsenliga lokaler för Skatelövsskolan, Grimsgården 
och Kullebo. Prognos på barn- och elevunderlag i framtiden ger en relativt tydlig bild 
av behov på lokaler. Inriktningen är att under tre år i etapper bland annat bygga ihop 
skolan och förskolan, skapa gemensamt kök, ta bort paviljonger samt renovera flera 
undervisningslokaler. 
 

 
Polisen informerar 

Ola Severinsson informerar översiktligt om brottsligheten i Kronobergs län och mer ut-
förligt om brottslighet i Alvesta kommun med betoning på Grimslövs tätort. Statistiken 
över anmälda brott i Alvesta och Grimslöv visar en tydlig bild: brottsligheten minskar 
totalt sett. Brottsligheten i Grimslöv är mycket låg. 

 
 

Tack för bra möte och diskussion 
Kommunens Per Ribacke, Thomas Haraldsson och Thomas Johnsson tackar för bra dia-
log och möte. Per ser gärna att synpunkter på den här formen av möten lämnas. Det 
finns i kommunledningen en ambition att utveckla mötena så att de passar invånarna 
så bra som möjligt. 
Maila synpunkter till per.ribacke@alvesta.se eller till kjell.rosenlof@alvesta.se. 
 
 
Vid tangenterna: Kjell Rosenlöf 
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