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Sammanträdesdatum 

2014-10-07 1(22) 

Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 7 oktober 2014 kl. 08.00 – 10.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 110 och § 111 kl. 9.35 – 9.50 samt under del av § 123 
mellan kl. 09.30 – 09.40. 
106 - 123 

 
 
Beslutande 

 
 
Mats Johnsson (M), ordf. 

 
 
 

 Thomas Johnsson (M)  
 Helen Gustavsson (M)  
 Bengt-Olof Söderström (FP)  
 Sebastian Ohlsson (S)  
 Per Ribacke (S)  
 Annika Kuparinen-Larsson (S)  
 Per-Anders Nordahl (S)  
 Thomas Haraldsson (C)  
 Birgit Andersson (MP)  
 Lars-Olof Franzén (AA)  
 Jan-Erik Svensson (AA)  
 Anne Grotmaak (V)  
   
   
Närvarande ersättare   
   
Övriga deltagare Simon Johannisson, ekonomichef § 110 

Kjell Rosenlöf, utvecklingschef § 111 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-10-14  

Sekreterare 
 

 
 Evalis Einarsson  

Ordförande 
 

 
 Mats Johnsson (M)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Sebastian Ohlsson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-10-07 
Anslaget under tiden 2014-10-15 – 2014-11-05 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Evalis Einarsson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 106 Dnr 2014/007.000 

Information från ordförande och kommunchef 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 
ledamöter om följande: 

1. Ordföranden är med i styrgruppen för bildande av nationalpark Åsnen.  
Invigningen har blivit fördröjd pga. förhandlingar vad gäller mark- och 
vattenåtkomsten. 

Kommunchefen informerar kommunstyrelsens ledamöter om följande: 

1. Kommunchefen presenterar fritidschef Martin Sallergård.  
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KS § 107 Dnr 2014/008.000 

Information om Regionförbundet södra Småland 

Redogörelse 
Ingen information delges kommunstyrelsens ledamöter vid dagens 
sammanträde.  
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KS § 108 Dnr 2014/008.000 

Information om utvärdering av den politiska organisationen 
samt arvodesregler 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 
2014 (§ 162) att ge gruppledarna i uppdrag att genomföra en 
utvärdering av den politiska organisationen samt arvodesregler utifrån 
nedanstående 6 punkter: 

1. Politiska organisationen 
2. Arvodesregler 
3. Partistöd 
4. Utbildning för politiker 
5. Politiska sekreterare 
6. Etiska regler 

Mikael Johansson (M) valdes till ordförande för arbetet och 
informerar kommunstyrelsen om gruppledarnas arbete. De frågor som 
gruppledarna var överens om bifogas protokollet.  

Frågorna fortsätter att diskuteras i den nya majoriteten. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att den parlamentariska gruppen ska 
upphöra. 

 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 109 Dnr 2014/008.000 

Information om Träregion Småland 

Redogörelse 
Johan Sjöberg Träregion Småland informerar kommunstyrelsens 
ledamöter. Träregion Småland påbörjades 2012. I Småland är det 
20.000 personer som arbetar med trä och många av dem arbetar i 
småföretag. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 110 Dnr 2014/366.042 

Delårsrapport januari – augusti 2014 

Beslutsunderlag 
1. Delårsrapport 

Redogörelse 
Kommunens resultat i delårsbokslutet för januari till augusti uppgår 
till + 20,6 mkr, inklusive VA-verksamheten (+1,3 mkr). Det är 9,9 
mkr bättre än resultatet per mars 2014 och 7,0 mkr bättre än resultatet 
per juni 2013. 

Kommunens prognos för 2014 indikerar ett helårsresultat på -8,1 mkr, 
inklusive VA-verksamheten. Prognosen är 18,1 mkr sämre än budget. 
Totalt visar verksamheterna ett underskott på -50,2 mkr och 
gemensam finansiering ett överskott på + 32,1 mkr. Stor del av det 
prognostiserade underskottet finns inom utbildningsnämnden och 
hänför sig till påbörjade verksamhetsförändringar inför höstterminen 
med anledning av den extraordinära ökningen av barn/elevantal. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten för januari - 
augusti 2014 med årsprognos och överlämna den till 
kommunfullmäktige. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 111 Dnr 2014/371.040 

Finanspolicy för Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 25 september 2014 

2. Förslag till finanspolicy för Alvesta kommun, 25 september 2014 

3. KF § 2, 30 januari 2001 

4. KF § 58, 4 november 1999 

5. Finanspolicy för Alvesta kommun, 8 juli 1999 

Redogörelse 
Nuvarande finanspolicy för kommunen, beslutad av 
kommunfullmäktige år 1999 (§58) bör ses över och även ange 
riktlinjer för de kommunägda bolagen i koncernen Alvesta 
Kommunföretag AB. 

En finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten 
inom Alvesta kommun och de kommunägda bolagen ska drivas. Med 
finansverksamhet avses först och främst likviditetsförvaltning, 
finansiering/skuldhantering och borgensåtaganden. 

Förslaget om finanspolicy och riktlinjer för finaspolicyer för bolag i 
Kommunföretag följer i allt väsentligt vad som gäller idag för 
kommunen samt ger förutsättningar som ligger i linje med de 
arbetssätt kommunbolagen har. Skälen till att förnya finanspolicyn är 
flera, däribland att tydliggöra styrning och intern kontroll och därmed 
säkerhet för de stora summor som är aktuella i finanshanteringen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta 
förslag om finanspolicy för Alvesta kommun inklusive riktlinjer för 
kommunägda bolag. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 112 Dnr 2013/540.006 

Medborgardialoger 2015 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 30 september 2014 

2. SU § 32, 12 maj 2014 

3. KS § 196, 26 november 2013 

4. Skrivelse, 19 november 2013 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande lämnade i slutet av 2013 ett förslag om 
medborgardialog: ”direktmöten i Alvesta kommun 2014”. 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2013, § 196, att fyra 
dialogmöten skulle genomföras under 2014 och kostnaderna belastar 
kommunstyrelsens konto. 

Beslutet följdes upp vid strategiska utskottet den 12 maj 2014 med en 
diskussion om hur kommunen kan gå vidare i frågan. Bland annat 
antecknades: Kolla upp erfarenheter och upplägg med Växjö 
kommuns motsvarande Växjö direkt. Framgångsfaktorer att nå folk är 
särskilda/riktade inbjudningar och ”lappar” i brevlådor. Planering av 
möten får ske efter kommunvalet i höst. 

Under 2014 har bland annat medborgardialoger skett inom ramen för 
visionsprojektet och i dialog med boenden i Påvelgårdsområdet i 
Alvesta om trafik och miljö. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att frågan om medborgardialoger 2015 
hänskjuts till den politiska majoritet som etableras för den nya 
mandatperioden. 

Protokollet ska skickas till 
Akten  
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KS § 113 Dnr 2014/376.000 

Förslag på nytt namn för den nya simhallen 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 29 september 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 25 september 2014 

Redogörelse 
Under oktober färdigställs ny- och ombyggnaden av Alvestas simhall. 
Slutbesiktning kommer att ske i början av månaden och datum för 
invigningen är lördagen den 25 oktober. Invigningsceremonin 
planeras ske med medverkan av representanter bland annat från 
kultur- och fritidsföreningar, kommunala företrädare och anställda i 
Alvesta kommun.  

I planeringsarbetet inför öppnandet av den nya simhallen har fråga 
lyfts om att ge anläggningen ett namn. I arbetet har förts fram 
betydelsen av att den nya anläggningen rymmer en kombination av 
både sporthall och simhall. Vidare har i diskussionerna förts fram att 
ett namn på anläggningen kan medverka till att ge en nystart som både 
lyfter upp området i ett större perspektiv och ger symbolisk tyngd till 
en framtida utveckling av området vari också Virdavallen och 
Virdaskolan är belägna.  

En arbetsgrupp sammansatt av representanter från förvaltningen för 
samhällsplanering och kommunledningskontoret (kultur- och 
fritidsavdelningen och näringslivsansvarig) har utrett namnfrågan 
närmare. Namnförslaget har tagits fram med beaktande av 
kulturhistorik tradition och med hänsyn till pågående verksamheter 
och anläggningar samt framtida möjlig utveckling av området. 
Utredningsarbetet har utförts ytterst skyndsamt under september 
månad för att kunna behandlas av kommunstyrelsen på dess 
oktobersammanträde. I det fall kommunstyrelsen fattar beslut i 
namnfrågan kan den nya simhallen namnges vid invigningen den 25 
oktober 2014. 

Mats Johnsson (M) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att den nya simhallen ska benämnas Virda 
bad- och sportcenter. 
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Protokollet ska skickas till 
Avdelningen för kultur- och fritid 

Informatör 

Akten  
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KS § 114 Dnr 2014/365.219 

Svar på remiss angående vägledning för kommunal 
tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftsverk enligt 16 
kap 4 § miljöbalken 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteyttrande, 30 september 2014 

2. Missiv, 18 augusti 2014 

3. Remissutgåva; vägledning för kommunal tillstyrkan, 15 augusti 
2014 

Redogörelse 
Etableringar av vindkraftsparker av en viss storlek och omfattning 
kräver tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsgivande myndighet är 
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Tillstånd får ges endast om 
den kommun där anläggningen ska byggas har tillstyrkt det. 

Energimyndigheten har, i samråd med Naturvårdsverket, tagit fram en 
vägledning för kommunal tillstyrkan enligt 16 kap 4 § miljöbalken vid 
tillståndsprövning av vindkraftverk. Syftet med vägledningen är att ge 
rekommendationer för tillämpning av bestämmelsen om kommunal 
tillstyrkan. Målet är att vägledningen ska underlätta och effektivisera 
planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av 
vindkraftanläggningar. 

Alvesta kommun har fått vägledningen på remiss ett remissvar har 
arbetats fram av kommunchefen med följande förslag till beslut på 
remissen: 

Alvesta kommun ställer sig positiv till Energimyndighetens 
vägledning för ärenden som rör kommunal tillstyrkan vid 
tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap 4 § miljöbalken är 
positivt. Den framtagna vägledningen bedöms väl kunna ligga till 
grund för kommunens framtida arbete med att vidareutveckla nu 
gällande handläggningsrutiner. 

Alvesta kommun vill dock framföra följande. I samband med att 
kommunen tar ställning i veto-frågan så bör det vara möjligt för 
kommunen att framföra synpunkter som kommunen bedömer har 
betydelse för tillståndsprövningen hos miljöprövningsdelegationen. 
Kommunen vill dock förtydliga att den anser att kommunens veto ska 
vara ett rent ja eller nej.  
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Vad Alvesta Kommun avser är att det bör finnas en möjlighet för de 
lokala politiska beslutsfattarna att förtydliga sina ställningstaganden 
gentemot kommunens invånare. 

Förslag till beslut är framtaget i samråd med Magnus Wigren, 
planchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunchefens förslag till beslut som 
svar på remissen. 

Protokollet ska skickas till 
Energimyndigheten 

Akten  
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KS § 115 Dnr 2013/576.709 

Besvarande av motion (KD) angående införande av 
familjecentral 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteyttrande, 25 augusti 2014 

2. KF § 162, 10 december 2013 

3. Motion, 9 december 2013 

Redogörelse 
I en motion från Mia Gällring (KD) redogörs för att en familjecentral 
bör införas i Alvesta kommun. Syftet med verksamheten är att 
samordna resurser mellan olika huvudmän för att på ett smidigt sätt 
kunna erbjuda både stödjande och förebyggande insatser. 

Kommunfullmäktige beslutar 10 december 2013 att motionen får 
ställas samt överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning 
inom 6 månader. 

Ett yttrande har begärts från förvaltningen för individ- och 
familjeomsorg.  

I ett yttrande från förvaltningen redogörs för att en utredning krävs för 
att ta reda på hur en familjecentral behövs och skulle kunna utformas i 
Alvesta. Med anledning av detta föreslås att motionen besvaras med 
att en utredning tillsätts för att utreda dels behov av och eventuell 
utformning av familjecentral i Alvesta. 

Per Ribacke (S) betonar vikten av att man följer upp det hela vad 
gäller gruppen efter barn som varit inskrivna på BVC. En 
ungdomsmottagning som ger mer service till ungdomarna i Alvesta 
kommun bör beaktas i anslutning till utredningen om familjecentral.  

Mats Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Förklara motionen besvarad, 
2. Ge nämnden för individ- och familjeomsorg i uppdrag att: 

a. tillsätta en utredning för att utreda eventuellt behov av en familjecentral i 
Alvesta, 

b. i det fall behov bedöms föreligga ta fram förslag till utformning av en 
familjecentral i Alvesta 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 

Kauko Antbacke (KD) 

Akten  
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KS § 116 Dnr 2013/418.139 

Besvarande av motion (MP) angående stadsodling för 
integration och sociala möten 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteyttrande, 25 augusti 2014 

2. KF § 133, 19 november 2013 

3. Motion, 3 oktober 2013 

Redogörelse 
I en motion från Miljöpartiet redogörs för att det i Alvesta finns 
mycket icke-odlad kommunal mark samtidigt som det finns ett behov 
av att integrera människor från andra länder i vår samhällsgemenskap. 
På många platser i Sverige och i världens finns projekt där människor 
odlar tillsammans. Det arrangeras även kurser i stadsodling för 
integrationssyfte. Med anledning av detta föreslår motionärerna att 
kommunen startar ett integrationsprojekt om stadsodling, enligt 
motionen, tillsammans med andra intresserade aktörer. 

Kommunfullmäktige beslutar 25 augusti 2014 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader. 

Ett yttrande har begärts från förvaltningen från individ- och 
familjeomsorg. 

I yttrandet redogörs för att motionens intentioner om att skapa 
möjlighet till stadsodling i Alvesta har realiserats genom det projekt 
som AllboHus och café Rönnedal skapade våren 2014. Med anledning 
av detta föreslås att motionen tillstyrks samt att den samtidigt ses som 
redan påbörjad och verkställd. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
tillstyrka motionen samt konstatera att motionens förslag redan 
verkställts. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Miljöpartiet 

Akten  
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KS § 117 Dnr 2014/176.750 

Besvarande av motion (KD) angående det internationella 
föräldrastödsprogrammet Home-Start 

Beslutsunderlag 
1. NIF § 32, 10 juni 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 14 maj 2014 

3. KF § 39, 29 april 2014 

4. Motion, 10 arpil 2014 

Redogörelse 
Kauko Antbacke (KD) redogör för i en motion att Home-Start är en 
internationell ideell rörelse som syftar till att avlasta 
småbarnföräldrars stressade vardagsliv. Home-Start bygger på 
frivillighet och är kostnadsfritt för familjerna. 

Med anledning av detta föreslår motionären Alvesta kommun att bli 
en Home-Start kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 29 april 2014 att motionen får ställas 
samt överlämnar motionen till nämnden för individ- och 
familjeomsorg för beredning inom 6 månader. 

Nämnden har godkänt en skrivelse där det redogörs för att Alvesta 
kommun är väl tillgodosett vad det gäller föräldrastöd i den form 
motionären föreslår. Med anledning av detta föreslås att motionen inte 
tillstyrks. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
avslå motionen. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kauko Antbacke (KD) 

Akten  
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KS § 118 Dnr 2013/349.812 

Besvarande av medborgarförslag angående naturgym  

Beslutsunderlag 
1. UKF § 24, 21 augusti 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 15 augusti 2014 

3. KS § 164, 29 oktober 2014 

4. UKF § 30, 16 december 2014 

5. UKF § 18, 17 september 2013 

6. KF § 101, 17 september 2013 

7. Medborgarförslag, 26 augusti 2013 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag föreslås att ett naturgym anläggs vid 
Hagaparkens motionsspår. 

Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till utskottet för kultur- och 
fritid för beredning. Då ärendet nu är berett tas det upp för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Utskottet har diskuterat frågan vid flertalet tillfällen och 
förslagsställaren har deltagit vid ett möte där diskussionerna gällde 
bland annat omfattning och placering av naturgymmet. 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att kostnaden för ett enkelt naturgym 
är relativt hög. Det förslag som förslagsställaren lämnat innebär en 
kostnad på cirka 80 000 kronor. Kostnad för montering och 
markarbete tillkommer. 

Kostnaderna för ett naturgym med tillhörande driftkostnader ryms inte 
inom nuvarande budgetram. Avdelningen för kultur- och fritid föreslår 
därför att frågan diskuteras i samband med den översyn av olika 
idrottsplatsområden som pågår. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara medborgarförslaget med 
tjänsteskrivelsen. 

Protokollet ska skickas till 
Akten  
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KS § 119 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll PU, 21 augusti 2014 

2. Protokoll UKF, 21 augusti 2014 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av protokollen från kommunstyrelsens tre 
utskott. 

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

1. Personalutskottet, 21 augusti 2014 
2. Utskottet för kultur- och fritid, 21 augusti 2014 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-10-07 20(22) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 120 Dnr 2014/097.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. PU § 13, 21 augusti 2014 

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

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-10-07 21(22) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 121   Dnr 2014/084.000 

Information från Utbildningsnämnden 

Redogörelse 
Ärendet väcks av ledamoten Thomas Johnsson (M) och godkänns 
genom att dagordningen fastställs. 

Utbildningsnämndens ordförande Thomas Johnsson (M) informerar 
kommunstyrelsen om utvecklingen inom barn- och 
ungdomsverksamheten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-10-07 22(22) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 122  Dnr 2014/084.000 

Visionsarbete gällande Hanaslöv och Virdavallen 

Redogörelse 
Ärendet väcks av ledamoten Lars-Olof Franzén (AA) och godkänns 
genom att dagordningen fastställs. 

Lars-Olof Franzén (AA) tar upp frågan som gäller visionsarbetet för 
Hanaslöv och Virdavallen. Utskottet för kultur- och fritid har beslutat 
informera kommunstyrelsen om ärendena och därefter skicka de på 
remiss till de politiska partierna.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendena ska skickas till gruppledarna 
för synpunkter samt att ärendena ska tas upp för beslut vid 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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