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Kommunstyrelsen 

 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 14 april 2015 kl. 09.00 – 11.45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 34 och § 35 kl. 09.55 – 10.10, under § 36 kl. 10.50 – 10.55. 

 

29 - 45 

 
 
Beslutande 

 

 

Per Ribacke (S), ordf. 

 

 

 
 Thomas Haraldsson (C) 1:e vice  
 Thomas Johnsson (M) 2:e vice  
 Rose-Marie Larsson (S)  
 Tomas Hedevik (S)  
 Birgit Andersson (MP)  
 Mikael Johansson (M) § 30 - 45 

Matz Athley (M) § 29  

 

 Sven Sunesson (C)  
 Lars-Olof Franzén (AA)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
   
Närvarande ersättare Matz Athley (M) § 30 - 45 

Adelisa Barakovic (S) § 29 – 45 

Bengt-Olof Söderström (FP) § 29 - 45 

 

Ilich Idensjö (S) § 29 - 45 

Johnny Lundberg (S) § 29 - 45 

   
Övriga deltagare (uppgift borttagen) § 29 

Susanne Johansson, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör § 36 

 

Ulf Carlsson, enhetschef tekniska 

kontoret § 35 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-04-20 kl. 10.00  

Sekreterare 
 

 

 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      

 Per Ribacke (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Lars-Olof Franzén (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-04-14 

Anslaget under tiden 2015-04-21 – 2015-05-12 

Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 

Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 29 Dnr 2014/122.336 

Besvarande av medborgarförslag angående skötsel av 
ängsmark i kommunen 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 43, 7 april 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 10 mars 2015 

3. KF § 18, 25 mars 2014 

4. Medborgarförslag, 26 februari 2014 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag redogörs för att ängsmarker är ett tusenårigt 

kulturarv som idag är sällsynt såväl i landsbygdsmiljö som i 

stadsmiljö. Med anledning av detta föreslås att kommunen initierar 

skötsel så att ängens mångfald kan fortleva. Förslagsgivaren föreslår 

följande: 

1. Bränning eller slåtter i Bruntes hage i år 

2. Inventering av andra ängsmarker i hela kommunen för att ta fram några objekt där 

kommunen tar ansvar för skötseln 

3. Kontinuitet av skötseln. Röjning på våren och slåtter/bränning på eftersommaren. 

Naturskyddsföreningen kan hjälpa till men inte ta hela ansvaret 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att ett inledningsmöte har ägt rum 

med förslagsställaren om skötseln av Bruntes hage. Förslagsställaren 

har tagit fram förslag på skötselplan för området. Förvaltningen för 

samhällsplanering har fört diskussioner med Allbohus beträffande 

skötseln och underhållet av området och då även undersökt vilka 

resurser och vilken maskinpark som finns tillgänglig inom bolaget. 

Ambitionen är att diskussionerna mynnar ut i en skötselplan som är 

rimlig både för kommunen och Naturskyddsföreningen, avseende 

såväl ekonomi och praktiska förutsättningar som värnandet av 

ängsfloran. 

Vidare diskussioner kommer att föras med förslagsställaren. Skötsel 

av andra ängsmarker i kommunen har inte utretts och bedöms inte 

vara aktuellt i nuläget. I samband med översyn av kommunens skötsel 

av olika ytor kan önskemålet finnas med i bakgrunden för eventuell 

möjlighet att sköta vissa gräsytor som nya ängsytor.  

Beredning 

KS AU § 43 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 

Protokollet ska skickas till 

(uppgift borttagen) 

Akten  
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KS § 30 Dnr 2015/022.000 

Information från ordförande och kommunchef 

Redogörelse 

Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsen om att 

ordföranden, tillsammans med flera andra kommuner, har skrivit på en 

avsiktsförklaring gällande höghastighetsbanan. Avsiktsförklaringen 

gäller kunskapsinhämtning samt nyttan av en eventuell dragning av 

höghastighetsbana i Alvesta kommun. Vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 28 april kommer representanter från Nätverket 

höghastighetsbanan att informera ytterligare i frågan. 

Kommunchefen har vid dagens sammanträde ingen information till 

kommunstyrelsen. 

Protokollet ska skickas till 

Akten  
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KS § 31 Dnr 2015/060.041 

Information om internbudget 2015 

Beslutsunderlag 

1. Information, 9 april 2015 

Redogörelse 

Kommunstyrelsens ledamöter får information om internbudget 2015 

för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

överförmyndarnämnden. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KS § 32 Dnr 2015/145.042 

Årsredovisning 2014 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 33, 7 april 2015 

2. Årsredovisning 2014, till kommunstyrelsen 2015-04-14 

Redogörelse 

Det preliminära bokslutet visar ett resultat på 1,6 mkr. Resultatet är 

inte påverkat av några jämförelsestörande poster.  

Verksamhetens intäkter uppgår till 267,5 mkr.  

Verksamhetens kostnader har ökat med 48,8 mkr jämfört med 2013 

och uppgår till 1 251,1 mkr.  

Skatter och bidrag har ökat totalt med 32 mkr, en ökning med 3,4 

procent jämfört med 2013.  

Beredning 

KS AU § 33 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisning för 2014. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 33 Dnr 2015/146.042 

Avstämning av balanskravet 2014 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 8 april 2015 

2. KS AU § 34, 7 april 2015 

Redogörelse 

Balanskravet i kommunallagens 8 kap. 4 § om ekonomiska resultat i 

kommuner tillämpas för kommuner och landsting sedan år 2000. 

Balanskravet för 2014 uppgår till 0 mkr. Från 2013 finns inget 

negativt resultat som måste återställas. 

Beredning 

KS AU § 34 

Yrkanden 

Per Ribacke (S) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

avstämningen av balanskravet för räkenskapsåret 2014. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 34 Dnr 2015/128.107 

Intyg från de kommunägda bolagen att verksamhet 2014 
stämmer med bolagens ändamål och befogenheter 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 37, 7 april 2014 

2. Intyg Huseby Bruk AB, 26 mars 2015 

3. Intyg Bredband i Värend AB, 23 mars 2015 

4. Intyg Alvesta Elnät AB, 23 mars 2015 

5. Intyg Alvesta Energi AB, 23 mars 2015 

6. Intyg Alvesta Kommunföretag AB, 17 mars 2015 

7. Intyg Alvesta Utvecklings AB, 9 mars 2015 

8. Intyg Alvesta Renhållnings AB, 9 mars 2015 

9. Intyg AllboHus Fastighets AB 

Redogörelse 

Kommunen och dess styrelse ska, i enlighet med kommunallagens 6 

kap. 1 §, i årliga beslut pröva om de kommunägda bolagen under 

föregående kalenderår bedrivit verksamheten med det fastställda 

ändamålet med bolaget och att verksamheten utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna. 

Beredning  

KS AU § 37 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa att nedanstående bolags 

verksamheter har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, Bredband i Värend AB, 

AllboHus Fastighets AB, Alvesta Kommunföretag AB, Alvesta 

Utveckling AB, Alvesta Renhållnings AB samt Huseby Bruk AB. 

Protokollet ska skickas till 

Akten  
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KS § 35 Dnr 2012/336.303 

Antagande av VA-plan för Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 36, 7 april 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 23 mars 2015 

3. Kommunal VA-planering, del 3, 3 februari 2015 

4. Samrådsredogörelse, 10 november 2014 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-18 § 131 att inleda en VA-

planering som omfattar hela kommunen. Planeringen inleddes med en 

VA-översikt som beskriver nuläget och förutsättningar. Nästa steg var 

VA-policyn som beskriver strategiska vägval och riktlinjer. Sista 

delen är VA-planen som långsiktigt beskriver hur VA-försörjningen 

ska utvecklas för att uppfylla framtida funktionskrav. 

VA-planen har varit på samråd 2014-07-10- -2014-09-05. Synpunkter 

som kom in under samrådstiden sammanfattas i bifogad 

samrådsredogörelse. 

Planen är nu klar för antagande. Den utgör inte någon översiktsplan 

enligt PBL, men är ändå ett synnerligen viktigt planeringsunderlag att 

aktualisera årligen i samband med budget och flerårsplan 

Beredning 

KS AU § 36 

Yrkanden 

Per Ribacke (S) och Birgit Andersson (MP) yrkar följande tillägg på 

sidan 8, kortfakta 2.1: avloppsslam från reningsverket hanteras på ett 

sådant sätt att de farliga kemikalierna som förgiftar vattnet inte 

kommer ut i naturen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen på beslutsförslaget samt 

tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 

förslaget samt att anta tilläggsyrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta förslag till VA-plan för Alvesta kommun, 
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2. göra följande tillägg på sidan 8, kortfakta 2.1: avloppsslam  

från reningsverket hanteras på ett sådant sätt att de farliga  

kemikalierna som förgiftar vattnet inte kommer ut i naturen.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 36 Dnr 2015/150.340 

Yttrande till Vattenmyndigheten 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 41, 7 april 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 1 april 

Redogörelse 

Alvesta kommun ska senast 30 april lämna yttrande till 

Vattenmyndigheten i en mycket strategisk miljöfråga, förslag på 

åtgärdsprogram med bland annat vad kommunen ska leva upp till för 

att säkra vattenkvalitet i sjöar, grundvatten, vattendrag etc. 

Beredning 

KS AU § 41 

Yrkanden 

Sven Sunesson (C) tilläggsyrkar följande: med anledning av bristande 

samråd, mycket bristfälligt underlag och åtgärdsförslag utan 

konsekvensbeskrivningar, föreslår Alvesta kommun ett avslag på hela 

åtgärdsplanen och ett omtag med nytt material på rätt sätt. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget samt till Sven 

Sunessons (C) tilläggsyrkande. 

Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 

Avstår från att delta i beslut 

Birgit Andersson (MP) deltar ej i beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen avser 

besvara Vattenmyndigheten med tjänsteskrivelsen och finner att så är 

fallet. Ordföranden frågar därefter på Sven Sunessons (C) 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 

yrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. lämna tjänsteskrivelsen som yttrande till Vattenmyndigheten, 

2. Sven Sunessons (C) yrkande arbetas in i yttrandet. 
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Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KS § 37 Dnr 2015/087.106  

Ägardirektiv för Huseby Bruk AB 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 35, 7 april 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 19 februari 2015 

3. Bolagsordning, 20 januari 2015 

4. Riktlinjer och mål (ägardirektiv), 20 januari 2015 

5. Aktieägaravtal 

Redogörelse  

Kommunledningskontoret har efter framställning från Huseby Bruk 

AB tillsammans med Växjö kommun tagit fram förslag till riktlinjer 

och mål (ägardirektiv), samt en mindre ändring av bolagsordningen. 

Beredning 

KS AU § 35 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. För Alvesta kommuns del godkänna förslaget om riktlinjer och mål  

(ägardirektiv) samt reviderad bolagsordning för Huseby Bruk AB, 

2. Uppdra till kommunens ägarombud att vid årsstämma med Huseby  

Bruk AB rösta för att fastställa direktivet och bolagsordningen under  

förutsättning att Växjö kommun godkänt förslagen. 

Protokollet ska skickas till 

Växjö kommun 

Huseby Bruk AB  

Akten  
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KS § 38 Dnr 2015/072.106 

Remiss från Länsstyrelsen angående flytt av 
byggnadsminnet i halmhyddorna inom Kronobergs hed, 
Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 44, 7 april 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 30 mars 2015 

3. Remiss, 12 februari 2015 

Redogörelse 

Alvesta kommun har beretts möjlighet att inlämna sypunkter på 

Hemvärnsrådet Kalmar Kronobergs förslag på att flytta de båda 

Halmhyddorna från Friskolans fastighet på Kronobergshed till en ny 

placering vid minnesstenen som ingår i Alvesta kommuns fastighet 

Dansjö 2:45. 

Alvesta kommuns intention med köp av mark runt minnesstenen har 

varit att halmhyddorna skulle kunna flyttas till en fastighet, med 

långsiktigt tryggt ägande, där allmänheten har tillgång till hyddorna.  

Alvesta kommun har under hela processen varit tydlig med att 

förvaltningen av byggnadsminnet inte ska åligga kommunen. Däremot 

kan skötseln av marken runt hyddorna i form av slyröjning och 

liknande skötsel åligga markägaren, Alvesta kommun. 

Alvesta kommun upplåter mark förutsatt att ägarförhållandena till 

hyddorna klargörs och en framtida lösning för förvaltning och skötsel 

av byggnadsminnet presenteras. 

Beredning 

KS AU § 44 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar besvara Länsstyrelsen med upprättad 

tjänsteskrivelse. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KS § 39 Dnr 2014/512.003 

Översyn av reglementen 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 13 april 2015 

2. KS AU § 42, 7 april 2015 

3. Tjänsteskrivelse (förslag till revidering av kommunstyrelsens  

reglemente-översyn enligt KF § 120/2014), 31 mars 2015 

4. Tjänsteskrivelse (förslag till revidering av reglementen-  

översyn enligt KF § 120/2014), 31 mars 2015 

5. Förslag- Riktlinjer för utskott 

6. KF § 120, 16 december 2014 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 (KF § 120) om 

reglementen för samtliga nämnder samt att se över reglementena 

senast 1 april 2015. 

Med anledning av översynen tas nu reglementena upp för beslut. 

Kommunstyrelsens reglemente går till kommunstyrelsen för beslut 

medan övriga reglementen går via kommunstyrelsen för information 

för att beslutas av kommunfullmäktige. 

Samtliga reglementen finns att ta del av på Alvesta kommuns 

webbplats via nedanstående länk, där man klickar sig vidare till 

respektive nämnd. 

http://www.alvesta.se/om-kommunen/Organisation--politik/  

Beredning 

KS AU § 42 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 

föreslagna reglementsändringar. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten 

 

  

 

http://www.alvesta.se/om-kommunen/Organisation--politik/
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KS § 40 Dnr 2014/414.024 

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 45, 7 april 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 1 april 2015 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2014 (§ 99/2014) om 

”Ersättningsregler för förtroendevalda”. 

Av ersättningsreglerna framgår att arvodena är beräknade utifrån 90 % 

av grundarvode för riksdagens ledamöter (7 och 9 §§). De närmare 

procentsatserna och beloppen för respektive uppdrag har fastställts av 

kommunfullmäktige i den till ersättningsreglerna hörande bilaga 1.  

I beslutet från den 25 november ingick inte ersättning till 

förtroendevalda i bolagsstyrelser. Ersättningsbestämmelserna föreslås 

därför kompletteras. 

Beredning 

KS AU § 45 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att punkt 1 och 2 ska ingå i arvodet 

som kommunstyrelsens ordförande  respektive vice ordförande i 

kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. styrelseordförande i Alvesta Kommunföretag AB erhåller fast arvode per månad 

motsvarande 5% av arvode som gäller för uppdrag som ordförande för 

kommunstyrelsen, 

2. vice styrelseordförande i Alvesta Kommunföretag AB erhåller fast arvode per 

månad motsvarande 2,5% av arvode som gäller för uppdrag som ordförande för 

kommunstyrelsen, 

3. styrelseordförande i AllboHus Fastighets AB erhåller fast arvode per månad 

motsvarande 10% av arvode som gäller för uppdrag som ordförande för 

kommunstyrelsen, 

4. vice styrelseordförande i AllboHus Fastighets AB erhåller fast arvode per månad 

motsvarande 5% av arvode som gäller för uppdrag som ordförande för 

kommunstyrelsen, 
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5. styrelseordförande i Alvesta Elnät AB och Alvesta Energi AB erhåller för båda 

uppdragen ett fast arvode per månad motsvarande 10% av arvode som gäller för 

uppdrag som ordförande för kommunstyrelsen, 

6. vice styrelseordförande i Alvesta Elnät AB och Alvesta Energi AB erhåller för båda 

uppdragen ett fast arvode per månad motsvarande 5% av arvode som gäller för 

uppdrag som ordförande för kommunstyrelsen, 

7. styrelseordförande i Alvesta Utvecklings AB erhåller för båda uppdragen ett fast 

arvode per månad motsvarande 5% av arvode som gäller för uppdrag som 

ordförande för kommunstyrelsen, 

8. vice styrelseordförande i Alvesta Utvecklings AB erhåller för båda uppdragen ett 

fast arvode per månad motsvarande 2,5% av arvode som gäller för uppdrag som 

ordförande för kommunstyrelsen, 

9. styrelseordförande i Alvesta Renhållning AB erhåller för båda uppdragen ett fast 

arvode per månad motsvarande 5% av arvode som gäller för uppdrag som 

ordförande för kommunstyrelsen, 

10. vice styrelseordförande i Alvesta Renhållning AB erhåller för båda uppdragen ett 

fast arvode per månad motsvarande 2,5% av arvode som gäller för uppdrag som 

ordförande för kommunstyrelsen, 

11. styrelseordförande i Huseby Bruk AB erhåller för båda uppdragen ett fast arvode 

per månad motsvarande 5% av arvode som gäller för uppdrag som ordförande för 

kommunstyrelsen, 

12. vice styrelseordförande i Huseby Bruk AB erhåller för båda uppdragen ett fast 

arvode per månad motsvarande 2,5% av arvode som gäller för uppdrag som 

ordförande för kommunstyrelsen, 

13. beslutet träder i kraft den 1 maj 2015. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 41 Dnr 2015/085.106 

Förfrågan att delta i kommande upphandling av speciell 
reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 40, 7 april 2015 

2. Skrivelse, 19 februari 2015 

Redogörelse 

Alvesta kommun har fått förfrågan från Länstrafiken Kronoberg 

gällande deltagande i kommande upphandling gällande speciell 

reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. 

Beredning 

KS AU § 40 

Yrkanden 

Per Ribacke (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Alvesta kommun deltar i upphandling 

av speciell reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. 

Protokollet ska skickas till 

Länstrafiken Kronoberg 

Akten 
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KS § 42 Dnr 2015/159.170 

Vislanda brandstation 

Beslutsunderlag 

1. KS AU § 39, 7 april 2015 

2. Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande, 7 april 2015 

Redogörelse 

Diskussioner har under en längre tid förts om placering av Vislanda 

brandstation. Nuvarande lokaler anses olämpliga bland annat på grund 

av närheten till Vislandaskolan. 

Den politiska ledningen vill att ärendets lyft för att få fram förslag på 

ny placering samt en kostnadsberäkning och tidplan för en flytt av 

Vislanda brandstation. 

Beredning 

KS AU § 39 

Yrkanden 

Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C), Mikael Johansson (M), 

Kauko Antbacke (KD) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till eget förslag som lyder: 

En utredning av hela projektet måste göras av vårt fastighetskontor 

(dvs. AllboHus AB). I uppdraget måste ligga att ta fram underlag för 

om- och tillbyggnad av den gamla brandstationen till ny samlingslokal 

för Vislanda, en nyproduktion av brandstation enligt en 

kravspecifikation från Värends Räddningstjänst och 

kostnadsberäkningar för hela projektet. Eftersom AllboHus AB äger 

och driftar de kommunala fastigheterna måste också en driftkalkyl tas 

fram för hela projektet. Om kommunen vill bygga i egen regi så måste 

förhandlingar om övertagandet av också göras med AllboHus.  

Att ge AllboHus i uppdrag att ta fram det underlag som krävs för hela 

projektet samt en driftkostnadskalkyl 

Att också ge AllboHus i uppdrag att belysa den ekonomiska 

skillnaden mellan att bygga i egen regi kontra att AllboHus AB står 

för byggnationen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen på arbetsutskottets förslag till 

beslut och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger Värends Räddningstjänst i uppdrag att utreda 

flytt samt konsekvens av Vislanda brandstation från nuvarande lokaler 

till nytt område. 

Protokollet ska skickas till 

Värends Räddningstjänst 

Akten 
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KS § 43 Dnr 2014/399.113 

Val av representanter till vattenråd mandatperioden 2015-
2018 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen har att förrätta val till Mörrumsåns vattenråd, 

Helgeåns vattenråd samt som ombud vid årsstämma med Helgeåns 

vattenråd. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse: 

1. Johny Haraldsson (C) till ledamot i Mörrumsåns vattenråd 

2. Tomas Hedevik (S) till ersättare i Mörrumsåns vattenråd 

3. Johny Haraldsson (C) till ledamot i Helgeåns vattenråd 

4. Tomas Hedevik (S) till ersättare i Helgeåns vattenråd 

5. Johny Haraldsson (C) till ombud vid årsstämma med Helgeåns vattenråd 

6. Bertil Sandberg till tjänstemannarepresentant i Mörrumsåns vattenråd. 

Protokollet ska skickas till 

Helgeåns vattenråd 

Mörrumsåns vattenråd 

Personal 

Akten 
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KS § 44 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll KS AU, 7 april 2015 

2. Protokoll KS PU, 10 mars 2015 

3. Protokoll KS AU, 17 februari 2015 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen tar del av protokollen från kommunstyrelsens 

utskott. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anmäla följande protokoll från utskotten 

samt lägga dessa till handlingarna: 

1. Arbetstutskottet, 7 april 2015 

2. Personalutskottet, 10 mars 2015 

3. Arbetsutskottet, 17 februari 2015 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KS § 45 Dnr 2015/050.000 

Övriga ärenden- planläggning för bostadsändamål 

Redogörelse 

Ärendet väcks av ledamoten Lars-Olof Franzén (AA) och godkänns 

genom att dagordningen fastställs. 

Lars-Olof Franzén (AA) frågar om kommunen betalar för 

planläggning av bostadsmark för privata aktörer.  

Per Ribacke (S) besvarar frågan med att utifrån den information som 

finns tillgänglig betalar privata aktörer själva för planläggning av 

bostadsmark. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 

 


