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Kommunstyrelsens protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, onsdagen den 29 juni 2022 kl 11:00-11:10 

Paragrafer §§ 95-98  

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 
Lavinia Strömberg (S) ersätter Rose-Marie Larsson (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Hans Svensson (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Ulf Larsson (L) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Juan Carlos Moreno Piriz (AA) ersätter Lars-Olof Franzén (AA) 
Ulf Gustafsson (SD) ersätter Fredrik Jonsson (-) 

 

Närvarande ersättare Sebastian Olsson (S) 
Anita Thörn von Rosen (MP) 
Matz Athley (M) 
 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering:  
Utsedd att justera:  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke  

 Justerare 
  

 Frida Christensen  
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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 2022-06-29 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-30 Datum då anslaget tas ned 2022-07-21 

Tid för överklagande 2022-06-30 -2022-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Therese Löfqvist   
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§ 95 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 10 ledamöter, 3 tjänstgörande 
ersättare och 3 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida. 
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§ 96 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Frida Christensen (S) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Frida Christensen (S) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum direkt under 
dagen genom digital signering.     
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§ 97 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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§ 98 Dnr 2022-00244 000 

 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besluta att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att 
fastställa en behovsanalys som definierar behovet av en ny sport- och kulturarena i 
Alvesta tätort. Behovsanalysen ska innehålla en verksamhetsbeskrivning och 
funktionskrav för de nya lokalerna och ska belysa olika intressenters behov och 
förutsättningar. 

Ärendet 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. 

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. 

Yrkanden 
Jan-Erik Svensson (AA) yrkar att ärendet återlämnas till Kultur & Fritidsnämnden för 
förnyad utredning och fördjupad analys. Nämndens ledamöter skall få en rejäl 
möjlighet att diskutera och påverka ställningstagandet i fråga om ny sporthall både 
ur skolutredningens perspektiv och Kultur & Fritidsnämndens samlade behov ur ett 
långsiktigt perspektiv. Efter att tagit fram ett väl genomarbetat förslag med 
ekonomiska drift och kapitalkostnader återkommer Kultur & Fritidsnämnden till 
Kommunstyrelsen med ärendet för slutgiltigt avgörande i Kommunfullmäktige.      

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut och Jan-Erik Svenssons (AA) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
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förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut.   

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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