
 

 

 
 
 
Extrainsatt kommunstyrelsen 

Kallelse / Underrättelse 
Sida 

1(2) 

Utskicksdatum 

2022-06-23 

 

  

 

Kommunstyrelsen kallas härmed till extrainsatt sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. 

Tid  Onsdag den 29 juni 2022 kl. 11:00 
Plats Salen, Centralplan 1, Alvesta  
 

Ledamöter 
Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 
Mikael Lindberg (C) 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
Rose-Marie Larsson (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Hans Svensson (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Ulf Larsson (L) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Fredrik Jonsson (-) 

Ersättare 
Edina Maslac (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Lavinia Strömberg (S) 
Torbjörn Svensson (S) 
Cristina Haraldsson (C) 
David Johansson (C) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Matz Athley (M) 
Tomas Öhling (M) 
Jessica Johansson (KD) 
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) 
Annette Lindström (-) 
Ulf Gustafsson (SD) 

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren eller genom att ringa 0472-150 00 så att 
ersättare kan kallas i ditt ställe.  

 



 

Datum 

2022-06-23 

 Sida 

2(2) 

 

 

Förteckning över Kommunstyrelsens ärenden den 29 juni 2022 kl. 11:00  

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 34978  

 

2. 1
. 

Val av justerare och tid för justering 
Dnr 34979  

 

3. 1
. 

Fastställande av dagordning 
Dnr 32195  

 

4. 1
. 

Hantering av återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 
Dnr 2022-00244 000 

 

 
Per Ribacke 
ordförande 

Therese Löfqvist 
kommunsekreterare 

 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-23 
Referens 

KS 2022-00244 000  

 

 

 

 
  

Hantering av återremittering av beslut om ny sport- och 
kulturarena i Alvesta tätort 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut. 

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2022 informerades 
nämnden om den behovsanalys som är upprättad enligt tidigare beslut. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2022 beslutades det om 
återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort med 
motiveringen att ärendet inte beretts i berörda nämnder. 

  

 

Per Ribacke 
Kommunstyrelsens ordförande  
  



Från: Lars-Olof Franzén 
Skickat: den 21 juni 2022 19:37 
Till: Therese Löfqvist 
Ämne: Fwd: Återremiss 
 
 
 
Hämta Outlook för iOS 

 
Från: Lars-Olof Franzén <Lars.Olof.Franzen@alvesta.se> 
Skickat: tisdag, juni 21, 2022 5:14 em 
Till: Thomas Johnsson; claudia-crowley.sorensson@alvesta.se; Anita Thörn von Rosen; Ulf Larsson 
Ämne: Återremiss 
  
Begär återremiss på ärende 8 beslut om ny sport- och kulturarvens. 
Motivering: 
Enligt 5 kap. 26 paragrafen kommunallagen ska innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha 
beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berörs eller av en fullmäktigeberedning. 
Någon sådan beredning har inte skett i Kultur och fritidsnämnden.  
Styrgruppen som verkat har utsetts av ks-ordförande över huvudet på kultur och fritidsnämnden, vars 
roll är ägare och förvaltare av objektet. Enligt gällande delegationsordning finns inget sådant uppdrag 
och inget beslutsförslag finns protokollfört. Enligt protokoll från 2021-06-08 var beslutet att uppdra åt 
Allbohus och Kultur & Fritidsnämnden återkomma med ritningar, kostnadskalkyler samt genomförda 
anbud för beslut och startbesked om byggnation. Detta beslut har inte följts.  
I skolutredningen som också hänvisas till framgår det att K&F skulle ta fram kostnadsförslag för en 
centralt belägen idrottshall kf 2020-10-20. Ej heller detta ser vi inget resultat ifrån. 
 
Sammanfattningsvis vill vi ha en beredning från kultur & fritidsnämnden där ledamöterna får vara med 
och ta del av diskussionen och har möjligheter att påverka. 
 
 
Hämta Outlook för iOS 
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