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Kommunstyrelsens protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 23 augusti 2022 kl 09:30-10:20 

Paragrafer §§ 99-105  

Beslutande 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 (-) 

 

Närvarande ersättare Lavinia Strömberg (S) 
Torbjörn Svensson (S) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Jessica Johansson (KD) 
Ulf Gustafsson (SD) 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digitalt via Ciceron assistent 
Utsedd att justera: Thomas Haraldsson (C) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke  

 Justerare 
  

 Thomas Haraldsson  
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Anslagsbevis för Kommunstyrelsen 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-08-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-25 Datum då anslaget tas ned 2022-09-16 

Tid för överklagande 2022-08-25 -2022-09-15 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Therese Löfqvist   
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§ 99 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 13 ledamöter och 5 ej tjänstgörande 
ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida. 
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§ 100 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Thomas Haraldsson (C) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Thomas Haraldsson (C) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum direkt under 
dagen genom digital signering. 
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§ 101 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3). 
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§ 102 Dnr 2022-00009 000 

 

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i 
kommunen. ordföranden har inget att informera kommunstyrelsen om.  
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§ 103 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. ge startbesked om byggnation av ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

2. Godkänna totalkostnaden på investeringen för en ny sport- och kulturarena i 
Alvesta tätort att inarbetas i kommunstyrelsens internbudget för 2023 och inarbeta 
den beräknade driftkostnaden i mål och budget 2024 och framåt. 

Punkten justeras genom direktjustering. 

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.  

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därefter fördjupade behovsanalyser 
med samtliga intressenter i samarbete med AllboHus Fastighets AB, som ledde fram 
till en kostnadskalkyl och ritningar. Kultur- och fritidsnämnden har under 
processens gång informerats vid sammanträden den 10 november och 7 december 
2021.  

Efter utvärdering av anbuden tilldelas GBJ Bygg AB totalentreprenaden med 
anbudet 72 499 mkr. Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 83 299 
mkr. Utöver detta finns option på solceller 2 285 mkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade driftskostnad för den nya sport- och 
kulturarenan blir 535 kr/kvm. Totala driftskostnaden för nybyggnationen är 
beräknad till 1 498 mkr /år, 124 833 kr/mån. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2022 informerades 
nämnden om underlaget som presenterades för kommunstyrelsen den 7 juni 2022.  

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.  

På extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen § 98 den 29 juni 2022 
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kultur- och 
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fritidsnämnden för ytterligare beredning av behovsanalysen kopplat till behovet av 
en ny sporthall i Alvesta tätort. 

Vid kultur- och fritidsnämndens extrainsatta sammanträde § 53 den 6 juli 2022 så 
beslutade nämnden att godkänna den upprättade behovsanalysen, kostnadskalkyl 
och ritningar som underlag för byggnation av en ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort.  

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på förslag till beslut med motivering att förorda 
byggnation av två sporthallar. Bifallsyrkande till Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande 
från Claudia Crowley Sörensson (M), Ulf Larsson (L) och Jan-Erik Svensson (AA). 

Thomas Haraldsson (C), Hans Svensson (V), Frida Christensen (S), Mikael Lindberg 
(C), Lars-Olof Petersson (S), Ros-Marie Larsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut samt Lars-Olof Franzéns (AA) avslagsyrkande. Ordföranden ställer dem mot 
varandra och finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärd.     

Votering 
Ordföraren instruerar kommunstyrelsen att en JA-röst är en röst på 
arbetsutskottets förslag till beslut och att en NEJ-röst är en röst på Lars-Olof 
Franzéns (AA) avslagsyrkande. Efter genomförd votering finner ordföranden att 
med 7 JA-röster, 1 avstår och 5 NEJ-röster att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
se kallelsen för underlag i ärendet 
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§ 104 Dnr 2022-00324 531 

 

Beslut om avtal med Region Kronoberg avseende lokaltrafik i 
Alvesta tätort 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. godkänna förslag till avtal med Region Kronoberg om införande av stadstrafik i 
Alvesta tätort 

2. uppdra till ordföranden att slutförhandla avtalet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-09 § 44 att uppdra till kommunchefen att i 
samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och länstrafiken vid Region Kronoberg 
utreda införande av lokal kollektivtrafik i Alvesta tätort. 

Utredning enligt uppdraget genomfördes och redovisades i en skriftlig rapport och 
muntligen till kommunstyrelsen 2021-11-30 § 192. Bakgrunden till uppdraget var 
sammanfattningsvis att undersöka förutsättningar att förbättra kommunikationer, 
samband mellan västra och östra Alvesta tätort samt ökat miljösmart resande.  

Ett förslag till avtal om införande av lokal stadstrafik i Alvesta för tre år finns nu 
framme för trafikstart i slutet av 2023. Medel finns avsatt i kommunens budget för 
2023.  

En elbuss planeras köra i en busslinga i form av en åtta med Alvesta station som 
nav. Kommunen (samhällsbyggnadsförvaltningen) åtar sig enligt avtalet att 
iordningsställa 7 nya hållplatslägen i östra Alvesta (markerat med blåa ringar i 
kartbilaga). 

Yrkanden 
Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar i första hand återremiss och i andra hand på 
avslag.  

Jan-Erik Svensson (AA) yrkar bifall på Claudias förslag om återremiss. 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut och Claudia Crowley Sörenssons (M) yrkande om återremiss alternativt 
avslag. 

Ordförande hanterar frågan om återremiss först och frågar kommunstyrelsen om 
ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden finner via acklamation 
att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärd.  
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Ordföranden finner sedan att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag till beslut och Claudia Crowley Sörenssons (M) avslagsyrkande. Ordföranden 
ställer förslagen emot varandra och finner via acklamation att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärd.  

Votering om återremiss 
Ordföraren instruerar kommunstyrelsen att en JA-röst är en röst på ärendet ska 
avgöra idag och att en NEJ-röst är en röst på Claudia Crowley Sörenssons (M) 
yrkande om återremiss. Efter genomförd votering finner ordföranden att med 7 JA-
röster och 6 NEJ-röster att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Votering om avslag 
Ordföraren instruerar kommunstyrelsen att en JA-röst är en röst på 
arbetsutskottets förslag till beslut och att en NEJ-röst är en röst på Claudia Crowley 
Sörenssons (M) avslagsyrkande. Efter genomförd votering finner ordföranden att 
med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal med underbilagor 1 linjesträckning, 2 tidtabellsupplägg 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen    

Beslutet skickas till 
Region Kronoberg 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
12(12) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-23 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 105 Dnr 2022-00011 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de har några övriga ärenden. Inga övriga 
ärenden anmäldes på dagens sammanträde. 

 



  Närvaro- och voteringslista 

Kommunstyrelsens sammanträde den 23/8 2022 

§ 103 § 104 § 104  
Ja= AU: förslag till beslut 
NEJ= Lars-Olof Franzéns 

avslagsyrkande 

JA= ärendet avgör idag 
NEJ= Claudia C-S återremiss 

JA= AU:s förslag till beslut 
NEJ= Claudia C-S 
avslagsyrkande 

 

Ledamöter Parti Närvaro Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej Ja Avstår Nej 

1. Per Ribacke S X   X   X   X      

2. Thomas Haraldsson C X   X   X   X      

3. Thomas Johnsson M X     X   X   X    

4. Frida Christensen S X   X   X   X      

5. Ros-Marie Larsson S X   X   X   X      

6. Lars-Olof Petersson S X   X   X   X      

7. Mikael Lindberg C X   X   X   X      

8. Hans Svensson V X   X   X   X      

9. Claudia Crowley Sörensson M X     X   X 
 

 X    

10. Ulf Larsson L X     X   X 
 

 X    

11. Fredrik Jonsson - X    X    X   X    

12. Jan-Erik Svensson AA X     X   X 
 

 X    

13. Lars-Olof Franzén AA X     X   X   X    

RESULTAT  13   7 1 5 7  6 7  6    

Närvaro för ej tjänstgörande ersättare             
 

   

1. Edina Maslac  S            
 

   

2. Sebastian Ohlsson S            
 

   

3. Lavinia Strömberg S X           
 

   

4.  Torbjörn Svensson S X         
 

     

5. Cristina Haraldsson C          
 

     

6. David Johansson C          
 

     



  Närvaro- och voteringslista 

7. Anita Thörn von Rosen MP X         
 

     

8. Tomas Öhling M                

9. Matz Athley M          
 

     

10. Jessica Johansson KD X         
 

     

11. Juan-Carlos Moreno AA          
 

     

12. Annette Lindström -          
 

     

13. Ulf Gustafsson SD X         
 

     

ANTAL  5         
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