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Kommunfullmäktiges protokoll 
  

Plats och tid Digitalt möte via Teams, presidiet är på plats i Thalia Folkets hus, tisdagen den 28 september 
2021 kl 14:00-16:56 
Ajournering mellan §§ 83-84 klockan 15:43 – 16:10 

Paragrafer §§ 78-98 

Beslutande Se sida 3 för närvarolista.  

Övriga närvarande Se sida 3 för närvarolista.  

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: fredagen den 1 oktober klockan 08:00 på Kansliavdelningen våning 5, kommunhuset i Alvesta 
Utsedda att justera: Hanna Evelyndotter (MP) och Lars-Olof Franzén (AA) 
Utsedda att vara ersättare för ovan justerare: Ulf Larsson (L) och Jan Franzén (AA) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
  

 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Hagart Valtersson  

 Justerare 
  

 Hanna Evelyndotter                                               Lars-Olof Franzén  
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Anslagsbevis för Kommunfullmäktige  
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis.    

  

Sammanträdesdatum 2021-09-28 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-02 Datum då anslaget tas ned 2021-10-26 

Tid för överklagande 2021-10-04-2021-10-25 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Therese Löfqvist  
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Närvarolista 
Beslutande Per Ribacke (S) 

Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Edina Maslac (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Anita Lindstedt (S) 
Robert Olesen (S) 
Martina Holmkvist Lundström (S) 
Torbjörn Svensson (S) ersätter Tomas Hedevik (S), 1:e vice ordförande 
Lavinia Strömberg (S) 
Peter Johansson (S) 
Sofie Årdh (S) 
Otto Berglund (S) 
Linda Gustavsson (S) 
Thomas Haraldsson (C) 
Sven-Åke Berggren ersätter Cristina Haraldsson (C) 
Hagart Valtersson (C), Ordförande 
Heléne Andersson (C) 
Jonas Engkvist (C) 
Monica Pihl (C) 
Sven Sunesson (C) 
Hans Svensson (V) 
Björn Nilsson (V) 
Hanna Evelyndotter (MP) 
Thomas Johnsson (M) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Björn Tisjö (M) 
Matz Athley (M) 
Helén Gustavsson (M) 
Tomas Öhling (M) 
John-Erik Pettersson (M) ersätter Gunilla Gustafson (M) 
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
Veronika Kobak (M) 
Christer Brincner (KD) 
Sten-Åke Carlsson (KD) 
Ulf Larsson (L) 
David Kristiansson (SD) 
Oskar Andersson (SD) 
Nellie Nieminen (SD) 
Annette Lindström (-) 
Yvonne Erlandsson (SD) 
Robin Berg (SD) 
Ulf Gustafsson (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Jan Johansson (AA) ersätter Jan-Erik Svensson (AA) 
Anders Sandgren (AA) 
Jan Franzén (AA) 
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Övriga närvarande Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Camilla Holmqvist, kommunchef 
John Ahlström, fråga på allmänhetens frågestund 
Moa Wisell, fråga på allmänhetens frågestund samt praoelev på kommunledningsförvaltningen 
David Johansson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Anna Haglund, revisor 
Karin Vernersson, f.d. kommunalråd 
Mats Johnsson, f.d. kommunalråd 
Björn Swing, solist 
Sven Rygård, pianist 
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§ 78 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunfullmäktige inleder sammanträdet med 43 ledamöter och 4 tjänstgörande 
ersättare. Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande 
antecknas på sida 3 i protokollet.  
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§ 79 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser nedan personer till justerare och ersättande justerare av 
protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Hanna Evelyndotter (MP) och 
Lars-Olof Franzén (AA) som justerare samt Ulf Lars Larsson (L) och Jan Franzén (AA) 
som ersättare för justerarna av protokollet. 

Justeringen äger rum fredagen den 1 oktober 2021 klockan 08:00 på femte 
våningen i kommunhuset.  
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§ 80 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 4 i protokollet). 
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§ 81 Dnr 31534  

 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Allmänheten ska, i enlighet med 24 § i kommunfullmäktiges arbetsordning, vid varje 
sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor inom 
Alvesta kommuns kompetensområde. 

• John Ahlström frågar samhällsbyggnadsnämndens ordförande om 
placeringen av busstationen i Grimslöv 

• Moa Wisell frågar utbildningsnämndens ordförande om skolgårdsmiljön vid 
Moheda skola 
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§ 82 Dnr 2021-00018 000 

 

Information från kommunfullmäktiges ordförande 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar kommunfullmäktige om pågående/aktuella ärenden i 
kommunen. Kommunfullmäktige informeras bland annat om: 

• Ordningsregler för digitala möten 

• Digital justering av protokoll från och med nästa sammanträde 
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§ 83 Dnr 36978  

 

Firande av Alvesta kommun 50 år 

Sammanfattning 
Talare och musikanter bidrar till kommunfullmäktiges firande av Alvesta kommun 
50 år. Lars-Olof Franzén, Karin Vernersson, Mats Johnsson, Hagart Valtersson och 
Per Ribacke är talare och Björn Swing solist och Sven Rygård pianist. 
Kommunfullmäktige får höra på återberättelser om vad som hänt i kommunen 
genom åren och ackompanjeras av finstämd musik.     
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§ 84 Dnr 2021-00019 000 

 

Aktuellt från revisorerna 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning 
Revisorerna har en stående punkt på kommunfullmäktiges sammanträden där dem 
har möjlighet att lämna information till kommunfullmäktige om pågående 
granskningar m.m.   

På dagens sammanträde informerar kommunrevisor Anna Haglund 
kommunfullmäktige om: 

• Revisionen har bjudit in samtliga bolag (vd samt presidie) till möte under år 
2021 inom ramen för lekmannarevisionen. AB, Alvesta Utveckling AB samt 
Alvesta Renhållning AB har deltagit i möten under våren. Alvesta Energi AB 
kommer att medverka på oktobermötet.  

• Vid revisionens möte i september deltog nämnden för arbete och lärande 
och samhällsbyggnadsnämnden.  

• Diskussioner kring prognos 2021 fördes och specifikt det prognostiserade 
underskott som NAL redovisar.  

• Med NAL diskuterades även andelen elever som avslutar sin 
gymnasieutbildning.  

• Revisionen har påbörjat/ kommer att påbörja granskning inom:  

• Granskning av budgetprocessen 

• Granskning av kompetensförsörjning, kommunen samt Allbohus AB, Alvesta 
Renhållning AB och Alvesta Energi AB (inklusive Alvesta Elnät AB).  

• Delårsrapport 2021 

• Investeringsplanering 
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§ 85 Dnr 2021-00284 700 

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per juni 
2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen, SoL samt enligt 28 f § och 28 h §  

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ska nämnden för arbete  

och lärande kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till kommunens  

revisorer samt till kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap.  

1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för  

beslutet. 

Nämnden för arbete och lärande har till detta möte redovisat ej verkställda beslut 
per maj och juni månad 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Nämnden för arbete och lärandes rapportering av ej verkställda beslut per maj och 
juni månad 2021   

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbete och lärande 
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§ 86 Dnr 2021-00233 040 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för Alvesta kommuns del  

• godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2020 

• bevilja ledamöterna i direktionen för förbundet ansvarsfrihet för år 2020. 

Jäv 
Sebastian Olsson (S) anmäler jäv. 

Claudia Crowley Sörensson (M)anmäler jäv.  

Sammanfattning 
Kommunalförbundet VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2020 till kommunfullmäktige för beslut. Revisorerna för 
kommunalförbundet har i revisionsberättelsen tillstyrkt att ledamöterna i 
direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

Ändamålet med VoB Kronoberg är att, för Kronobergs läns kommuner, vara 
huvudman för hem för vård eller boende för barn, ungdomar, familjer och 
missbrukare. VoB Kronoberg fullgör till största delen sitt uppdrag via VoB Syd AB 
som till hälften ägs av VoB Kronoberg. Verksamhetsmässigt driver 
kommunalförbundet endast Familjerådgivningen i VoB Kronoberg.  

Verksamhetsåret för Familjerådgivningen kom, som för samhället i övrigt, att 
präglas av den pågående Coronapandemin. Glädjande är dock att smittan inte har 
drabbat verksamhetens medarbetare direkt. En viss påverkan genom lägre 
efterfrågan och därmed ett lägre antal genomförda samtal kan dock konstateras. 
Under hösten 2020 övergick verksamheten till att så långt som möjligt erbjuda 
digitala, samtal vilket innebar att prestationen ökade under det tredje tertialet  

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Familjerådgivningen 
redovisar för verksamhetsåret 2020 ett positivt ekonomiskt resultat. Efter tidigare 
år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket ger 
stabilitet till VoB:s organisation som helhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 121, 2021-09-14 

Arbetsutskottets beslut § 92, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-05-25 

Revisionsberättelse för VoB Kronoberg för år 2020, 2021-06-01  
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Beslutet skickas till 
VoB Kronoberg 
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§ 87 Dnr 2021-00285 000 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för år 2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2021, mål och budget 2023 med plan 2024-2025 samt 
delårsrapport per augusti 2022. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att decembers sammanträde ska hållas på tisdag och 
inte måndag. 

Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett huvudförslag och ett tilläggsyrkande. 
Ordföranden beslutar att hantera det i två steg. Först fastställer ordföranden att det 
finns ett förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Sedan ställer ordföranden proposition på Lars-
Olof Franzéns (AA) ändringsyrkande och finner via acklamation att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med utskickat beslut.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 126, 2021-09-14 

Arbetsutskottets beslut § 97, 2021-08-31 
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till sammanträdesplan för år 2022, 2021-08-20 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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§ 88 Dnr 2021-00135 104 

 

Återrapportering av partistöd för år 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen av partistöd för år 
2020. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen får partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Erhållet 
partistöd ska årligen redovisas till fullmäktige i enlighet med de av fullmäktige 
fastställda ”Regler för kommunalt partistöd och utbildningsstöd”.  

Redovisningen av använt partistöd ska avse perioden 1 januari – 31 december och 
ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. Kommunfullmäktige beslutar därefter 
om utbetalningen av partistödet. Har kommunfullmäktige inte erhållit 
redovisningen från partierna inom angiven tidsram får fullmäktige besluta att 
partistödet för nästkommande år inte ska betalas ut.  

Syftet med att partierna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag 
för beslut kring det lokala partistödet ska bli mer öppnare och mer tillgängligt för 
allmänheten och media. 

Yrkanden 
Annette Lindström (-) yrkar avslag på godkännandet av återrapportering för 
Moderaterna. 

Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att dt finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till 
beslut sam Annette Lindströms (-) avslagsyrkande på Moderaternas 
återrapportering. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner via 
acklamation att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 128, 2021-09-14 

förslag till beslut § 98, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 
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Återrapportering av partistöd för år 2020 av Liberalerna, 2020-06-15 

Återrapportering av partistöd för år 2020 av Moderaterna, 2021-07-14 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelnnigen 
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§ 89 Dnr 2021-00283 003 

 

Reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling AB  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. godkänna reviderad bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

2. uppmana Alvesta utveckling att fastställa bolagsordningen vid bolagsstämma då 
bolaget BIVA Bredband i Värend AB är fusionerad in i utvecklingsbolaget. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i § 29/2021 att ändra bolagsstrukturen inom 
koncernen Alvesta Kommunföretag på så sätt att ägandet av bolaget BIVA 
Bredband i Värend AB blir dotterbolag till Alvesta utveckling AB och fusioneras in i 
utvecklingsbolaget. I samband med beslutet gavs ett uppdrag att se över respektive 
bolags ägardirektiv och bolagsordning.  

För närvarande pågår en process där dotterbolaget BIVA fusioneras via s k 
absorption med moderbolaget Alvesta utveckling. Planen är det ska vara genomfört 
till den 19 november 2021.  

I bifogade förslag till reviderad bolagsordning för Alvesta utveckling är 
kompletteringar, röd text, införda för den övertagna verksamheten från BIVA. I 
princip tar texten upp att äga aktier i det regionala bredbandsbolaget Wexnet och 
att främja bredbandsförsörjningen till hushåll och företag i kommunen. 

Frågan om att se över respektive bolags specifika ägardirektiv tas upp som ärenden 
hos Alvesta Kommunföretag AB. 

Bolagsordningen är det grundläggande dokumentet i varje aktiebolag och utgör 
bindande direktiv för bolagets förvaltande organ och för revisorerna. Vad 
bolagsordningen ska innehålla är reglerat i aktiebolagslagen. Det specifika med 
kommunala bolag är att bolagsordningen därutöver ska innehålla vissa föreskrifter 
som anges i kommunallagen. Detta medför att föremålet och ändamålet med 
bolagets verksamhet ska fastställas med iakttagande av de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga. 

Bolagsordningen ska tillsammans med det generella ägardirektivet för kommunens 
helägda bolag samt det specifika ägardirektivet för respektive bolag ge underlag för 
att bolagets verksamhet ska kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för de 
för bolaget gällande kommunalrättsliga principerna. 

Bolagsordningen ska inte belastas med annat än bestämmelser av konstitutionell 
natur och bestående karaktär. 

Bolagsordningen ska godkännas av kommunfullmäktige och fastställas av 
bolagsstämman. 
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Någon särskild konsekvensanalys behövs inte i detta ärende eftersom den nya 
bolagsordningen är en typ av ”sammansmältning” av ordningarna för Alvesta 
utveckling och BIVA samt att fusionen medför minskade kostnader och effektivare 
administration. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar på att § 7 om antal styrelseledamöter ska ändras till 
lägst 3 ledamöter högst 9, med 3 till 9 personliga suppleanter. 

Per Ribacke (S) yrkar bifall till Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande.     

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och ett ändringsyrkande. 
Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut samt ändringsyrkande och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med ändringsyrkandet. 

Sven Sunesson (C) informerar kommunfullmäktige att den nyss fastställda 
bolagsordningen bör få en följdändring under avsnittet om styrelsen, där andra 
meningen bör strykas.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 125, 2021-09-14 

Arbetsutskottets beslut § 96, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bolagsordning för Alvesta Utveckling AB 

Beslutet skickas till 
Alvesta Utveckling AB 
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§ 90 Dnr 2021-00338 735 

 

Enkel fråga från Nellie Nieminen (SD) till Lars-Olof Petersson (S) 
om plombering av lägenheter på äldreboendena Furuliden och 
Torsgården 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.  

Sammanfattning 
Nellie Nieminen (SD) ställer en enkel fråga till Lars-Olof Petersson (S) i egenskap av 
omsorgsnämndens ordförande om plombering av lägenheter på äldreboendena 
Furuliden och Torsgården. 
Lars-Olof Petersson (S) svarar på frågan på sammanträdet samt skriftligt. Han 
hänvisar till att beslutet har fattats som en del av åtgärder för att nå en budget i 
balans.     

Beslutsunderlag 
Nellie Nieminen (SD) ställer en enkel fråga till Lars-Olof Petersson (S) i egenskap av 
omsorgsnämndens ordförande om plombering av lägenheter på äldreboendena 
Furuliden och Torsgården. 2021-09-27     
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§ 91 Dnr 2020-00413 135 

 

Svar på motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela 
eller del av tolkkostnaden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det som 
föreslås i motionen inte är förenligt med gällande lagstiftning.  

Sammanfattning 
Den 26 november 2020 inkom Anette Lindström (-) med en motion där hon föreslår 
att kommunen ska utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden 
genom en avgiftstrappa för språktolk innebärande att språktolkhjälp för nyanlända 
under det första året i Sverige ska vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den 
nyanlände debiteras halva kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i 
Sverige ska den nyanlände debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av 
tolk kvarstår. Enligt förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från 
debitering, likaså personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk. 

Kommunstyrelsen skickade motionen till nämnden för arbete och lärande för 
beredning, som har behandlat motionen på sitt sammanträde den 17 juni 2021. 

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon in inte behärskar det svenska 
språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. 

Nämnden för arbete och lärande föreslår att motionen ska avslås med hänvisning 
till att förslaget går emot rådande lagstiftning.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 130, 2021-09-14 

Arbetsutskottets beslut § 100, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Beslut från nämnden för arbete och lärande, 2021-06-17 
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Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden, 
2020-11-26  

Beslutet skickas till 
Motionären  
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§ 92 Dnr 2020-00367 315 

 

Svar på motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser 
vid Lillsjögatan i Alvesta 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Den 19 oktober 2020 inkom Tomas Öhling (M) med en motion om att införa nya, 
billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta. Kommunstyrelsen lämnade över 
ärendet för beredning till samhällsbyggnadsnämnden som beredde motionen på 
sitt sammanträde den 15 juni 2021. 

Det är idag tillåtet att parkera på sträckan och det rör sig om ca 150 meter utmed 
vägen. Utrymmesbehovet för parkering på gata är för två bilar 5 meter vardera 
samt 2 meter framför och bakom, så totalt 14 meter. Sträckan är 150 meter vilket 
innebär att ca 20 bilar kan parkera. 

Vägen är 10,5 meter bred, minsta godtagbara körbredd är 6,5 meter, detta lämnar 
4 meter för parkering. Snedställd parkering har ett större utrymmesbehov än 
parkeringsplatser vinkelräta mot körbanan.  

Snedparkering med 45 graders vinkel mot körbanan skulle ta 5,3 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 3,6 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 41 parkeringsplatser, dvs 21 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,2 meter.  

Snedparkering med 30 graders vinkel mot körbanan skulle ta 4,8 meter från 
vägbanans bredd, och varje parkeringsplats skulle ta 5 meter av vägens längd. 
Denna lösning skulle på 150 meter innebära 30 parkeringsplatser, dvs 10 fler platser 
än det är idag. Återstående vägbana skulle bli 5,7 meter.  

För att få plats med snedparkeringar på platsen skulle det krävas att vägen 
breddades och det finns det inte plats för utan att avvika från detaljplanen. Platsen 
nyttjas idag endast som uppställningsplats för lastbilar och lunchgäster till 
restaurangen som ligger intill och ligger för långt från centrum för att besökare 
skulle välja att ställa bilen där.  

SamhäIIsbyggnadsförvaItningen anser att det i dagsläget inte är lämpligt att 
investera resurser i snedparkering på Lillsjögatan mellan Magasingatan och 
postterminalen. Vidare ser samhäIlsbyggnadsförvaltningen att behovet för 
ytterligare parkeringsplatser på Lillsjögatan inte finns då platsen idag har dåligt 
nyttjande.   

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.      
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 131, 2021-09-14 

Arbetsutskottets beslut § 101, 2021-08-31 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2021-06-15 

Motion (M) om att införa nya billiga parkeringsplatser vid Lillsjögatan i Alvesta, 
2020-10-19  

Beslutet skickas till 
Motionären  
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§ 93 Dnr 2021-00160 000 

 

Avskrivning av motion (-) om att oppositionsråd ska upphöra 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att på motionärens begäran avskriva motionen från 
vidare behandling. 
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§ 94 Dnr 2021-00297 040 

 

Anmälan av motion (-) om att redovisa kostnader för 
kommunala verksamheter som styrs av lagkrav 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att bereda upp ett svar på motionen inom sex månader. 

Sammanfattning 
Annette Lindström (-) har inkommit med en motion rörande möjligheten att 
redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav.  

Beslutsunderlag 
Motion (-) om att redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av 
lagkrav, 2021-08-17     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 95 Dnr 2021-00298 024 

 

Anmälan av motion (-) om sänkning av kommunalskatt för 
pensionärer 

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar att denna motion inte får ställas då den ligger utanför 
det kommunala kompetensområdet. 

Sammanfattning 
Annette Lindström (-) har inkommit med en motion avseende sänkning av 
kommunalskatt för pensionärer med en lägre månadsinkomst än 20 000 kronor i 
månaden före skatt. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) bifaller förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Motion (-) om sänkning av kommunalskatt för pensionärer, 2021-08-17    

Beslutet skickas till 
Motionären  

 



 

Kommunfullmäktige 

Protokoll 
Sida 
31(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-28 

 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 96 Dnr 2021-00337 000 

 

Anmälan av motion (M) om ödeshusinventering för en levande 
landsbygd 

Beslut 
Motionären har dragit tillbaka motionen, och kommunfullmäktige beslutar att 
avskriva den från vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion (M) om ödeshusinventering för en levande landsbygd, 2021-09-27     
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§ 97 Dnr 2021-00321 000 

 

Begäran om entledigande från Annica Fridell (AA) som 
ersättare i omsorgsnämnden och val av Annika Svensson (AA) 
som ersättare i omsorgsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. entlediga Annica Fridell (AA) som ersättare i omsorgsnämnden 

2. utse Annika Svensson (AA) som ersättare i omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Annica Fridell (AA) har inkommit med en begäran om entledigande som ersättare i 
omsorgsnämnden. valberedningen föreslår Annika Svensson (AA).  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Annica Fridell (AA), 2021-09-16   

Beslutet skickas till 
Annica Fridell 
Annika Svensson 

Omsorgsnämnden 

Förtroendemannaregistret 

HR-avdelningen 
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§ 98 Dnr 2021-00322 000 

 

Begäran om entledigande från Annika Svensson (AA) som 
ersättare i utbildningsnämnden och val av Anna Rydell (AA) 
som ersättare i utbildningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Annika Svensson (AA) som ersättare i utbildningsnämnden. 

2. välja Anna Rydell (AA) som ersättare i utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Annika Svensson (AA) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Annika Svensson (AA), 2021-09-16     

Beslutet skickas till 
Anna Rydell 

Annika Svensson 

Utbildningsnämnden  

Förtroendemannaregistret 

HR-avdelningen 
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