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Kf §53   Dnr:  KS.2012.58   20 
  
 Motion angående att ge stationshuset i Smålandsstenar ett rejält lyft   
  
 Ärendebeskrivning 

Lars Larsson (C) och Lars-Ove Bengtsson (C) har lämnat en motion med rubriken 
”Ge stationshuset i Smålandsstenar ett rejält lyft!”  

 
Motionärerna yrkar att fastighetsnämnden ges i uppdrag att framkomma med 
förslag på hur fastigheten långsiktigt kan bibehålla sin karaktär för att tjäna sitt 
syfte, samt att kommunfullmäktige intar en sådan ekonomisk hållning att detta kan 
genomföras om än i flera etapper. 

 
Motionärerna konstaterat att stationsområdet i Smålandsstenar på senare tid 
genomgått en välgörande förändring utan att egentligen få den karaktär som ett 
resecentrum innebär. Ett hinder är att stationshuset inte fungerar som 
uppehållsplats för resande och uppfylla de behov av uppehållsrum, 
toalettutrymmen och någon form av serviceautomat för drycker och tilltugg. 
Stationshuset, som kommunen äger, bidrar till områdets och ortens karaktär och 
är värd att vårda. 

 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för beredning, vilket godkänts av kommunfullmäktige den 29 mars 2012. 

 
Kommunstyrelsekontoret noterar i yttrande över motionen att i den fördjupade 
översiktsplanen för Smålandsstenar/Skeppshult anges som mål att 
”Stationsområdet rustas upp för att stärka kopplingen mellan tåg och buss”. Detta 
har – som motionärerna konstaterar – genomförts. Ett annat mål är att 
”Komforten kring stationen ska ökas”. Detta mål ligger i linje med vad 
motionärerna föreslår. 

 
Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att motionen bifalles vad gäller begäran 
om utredning av hur fastigheten långsiktigt kan bibehålla sin karaktär för att tjäna 
sitt syfte som uppehållsplats för resande och underhållas så att det bidrar till 
stationsområdets och ortens attraktivitet. Utredningen ska ske i samråd med 
kommunstyrelsekontorets kontaktperson för kollektivtrafikfrågor så att 
synpunkter från Länstrafiken m fl berörda parter kan beaktas. Utredningens 
ekonomiska konsekvenser ska beräknas och redovisas i detta sammanhang så att 
ställning kan tas till beslut om genomförande. 

  
Kommunstyrelsen har den 3 april 2012 godkänt kommunstyrelsekontorets förslag 
till hantering av motionen. 

 
 Beslutsunderlag 
 Motion angående att ge stationshuset i Smålandsstenar ett lyft daterad den 26 

mars 2012. 
Kommunfullmäktige den 29 mars 2012, § 43 
Motionssvar angående höjning av lokalt aktivitetsbidrag, daterat den 23 mars 2012. 

 Kommunstyrelsen den 3 april 2012, § 103 
 
Yrkande 
Lars-Ove Bengtsson (C), Claes Ebbesson (M) och Erik Andersson (K): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Kf §53 (forts.) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bifalla motionens syfte att utreda hur stationshuset i Smålandsstenar 

långsiktigt kan bibehålla sin karaktär för att tjäna sitt syfte som 
uppehållsplats för resande, 

 
att  uppdra till fastighetsnämnden att i samråd med kommunstyrelsens 

handläggare för kollektivtrafikfrågor utreda ärendet, vilket även ska 
inkludera beräkning av ekonomiska konsekvenser, samt  

 
att  utredningen redovisas till kommunstyrelsen för bedömning av ärendets 

fortsatta hantering. 
 

 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Fastighetsnämnden 
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten 
  

 
 


