
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-02-04 1(23) 

Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 4 februari 2014 kl. 08.00 – 11.30 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 2 och § 3 kl. 09.20 – 09.40 samt under § 8 kl. 10.50 – 10.55 
 
1 - 15 

 
 
Beslutande 

 
 
Mats Johnsson (M), ordf. 

 
 
 

 Thomas Johnsson (M)  
 Anne Johansson (M)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Annika Kuparinen-Larsson (S)  
 Per Ribacke (S)  
 Lars-Olof Petersson (S)  
 Per-Anders Nordahl (S)  
 Sven Sunesson (C)  
 Birgit Andersson (MP)  
 Lars-Olof Franzén (AA)  
 Jan-Erik Svensson (AA)  
 Anne Grotmaak (V)  
   
   
Närvarande ersättare Isabell Barindelli (AA) § 1 - 15 

Bengt-Olof Söderström (FP) § 1 - 15 
Thomas Haraldsson (C) § 1 - 15 
Helen Gustavsson (M) § 1 - 15 

   
Övriga deltagare Kjell Rosenlöf, utvecklingschef § 2 

Heidi Vassi, Länsstyrelsen § 2 
(uppgift borttagen) § 5 – 6  
 

Magnus Wigren, mätningschef § 2 
Stefan Höglin, Länsstyrelsen § 2 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-02-12 kl. 15.30  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Mats Johnsson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anne Grotmaak (V) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-02-04 
Anslaget under tiden 2014-02-13 – 2014-03-06 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 1 Dnr 2013/013.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 
ledamöter om följande: 

1. Valnämnden har erhållit en inbjudan från Länsstyrelsen till en genomgång inför 
valen 2014. Länsstyrelsen har meddelat att det endast finns tre platser per kommun 
varvid förslaget är att valnämndens ordförande, vice ordförande samt sekreterare 
deltar för Alvesta kommun. 

2. I fredags träffade ordföranden, kommunsekreteraren och förvaltningssekreteraren 
på kommunledningskontoret representanter från Posten som redogjorde för de 
tjänster som erbjuds kommunen i samband med valen. En offert har begärts och 
kommer att delges kommunstyrelsen och valnämnden. Posten är en pålitlig aktör 
och i dagsläget finns inte tillräckligt med personalresurser inför valen vilket innebär 
att Posten förmodligen kommer att användas som aktör under valen. 
Upphandlingsenheten är informerad om offerten. 

3. Ordföranden har fått indikationer på att det figurerar olika siffror gällande antal 
barn i den kommunala verksamheten varför det är viktigt för ordföranden att 
kommunstyrelsen delges samma siffror. Med anledning av detta ber ordföranden 
Thomas Johnsson (M) att redovisa aktuella siffror. I grundskolan finns i dagsläget 
2318 barn, våren 2013 var antalet 2215. Vad gäller förskola är antalet 1194 i 
dagsläget medan det i våras låg på 1152. I dagsläget finns alltså 148 fler barn än 
prognosen. Migrationsverket betalar i dagsläget för 83 av alla barn i grundskolan 
medan kommunen betalar för resterande. 
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KS § 2 Dnr 2013/295.106 

Information om riksintressen för kulturmiljövård  

Redogörelse 
I Sverige finns 1700 riksintressen, 35 av dessa återfinns i Kronobergs 
län och 8 stycken finns i Alvesta kommun. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar sedan 2008 med att förbättra 
informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse. Flera 
intervjuundersökningar har genomförts med länets kommuner 
angående hanteringen av dessa områden. Undersökningarna visar att 
kommunerna generellt upplever svårigheter i samband med 
planeringen inom riksintressanta kulturmiljöer. Man efterfrågar därför 
ett förtydligande av riksintressets motivering, värdekärnor och 
avgränsning. Genom intervjuundersökningarna upprättades även en 
prioriteringslista över länets mest utsatta riksintressen. Utöver de nu 
aktuella Huseby-Skatelöv och Benestad-Blädinge m.fl. har i Alvesta 
kommun tidigare riksintressen Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-
Spåningslanda varit föremål för en fördjupning. Se länken nedan. 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/p
ublikationer/kultur/201201_G18Hjartanas-Dansjo-Gavetorp-
Spaningslanda_fordjupad%20riksintressebeskrivning.pdf 

Protokollet ska skickas till 
Akten  

  

 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/kultur/201201_G18Hjartanas-Dansjo-Gavetorp-Spaningslanda_fordjupad%20riksintressebeskrivning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/kultur/201201_G18Hjartanas-Dansjo-Gavetorp-Spaningslanda_fordjupad%20riksintressebeskrivning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/kultur/201201_G18Hjartanas-Dansjo-Gavetorp-Spaningslanda_fordjupad%20riksintressebeskrivning.pdf
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KS § 3 Dnr 2013/013.000 

Information om Regionförbundet södra Småland 

Redogörelse 
Sven Sunesson (C) informerar kommunstyrelsens ledamöter om 
följande: 

1. Diskussioner pågår kring Kust till kust-banan mellan SJ och de                         
kringliggande länen kring hur utbudet ska se ut framöver. SJ har                                 
indikerat att man eventuellt lämnar samarbetet. Kronobergs län                                                
har beslutat ta över driften om SJ drar sig ur. Diskussioner pågår även med 
Öresundstågen. 

2. På trafiknämndens senaste sammanträde diskuterades nedläggningen                                       
av SJ resecentrum i Alvesta. Trafikdirektören har fått i uppdrag att se över hur 
servicenivån kan upprätthållas när SJ Resecentrum läggs ner. 
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KS § 4 Dnr 2012/453.049 

Ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren 

Beslutsunderlag 
1. NIF § 63, 17 december 2013 

2. Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014 inkl. bilagor, 15 
september 2013 

3. Skrivelse, 27 december 2012 

4. NBU § 72, 31 oktober 2012 

5. Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013 inkl. bilagor, 25 
september 2012 

Redogörelse 
Brottsofferjouren i Växjö (BOJ) ansöker för 2014 om 
verksamhetsbidrag med lägst 2 kr och 50 öre per invånare. 

BOJ har även inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för 
2013 som inte behandlats. Ansökan avser verksamhetsbidrag med 
lägst 2 kr och 50 öre per invånare. Ansökan kompletterades med en 
skrivelse om utökat bidrag på 19 000 kronor för 2013. 

Mellan år 2004 – 2012 har Alvesta kommun betalat ut 28 500 kronor 
per år i bidrag till Brottsofferjouren i Växjö. Vilket innebär ca 1 kr och 
50 öre per invånare. 

Bidraget belastade mellan 2004 – 2008 socialnämndens budget, 
därefter nämnden för barn och ungdom. Undantaget var 2012 då 
belastningen gjordes på kommunstyrelsen budget.  

Växjö kommun har för 2014 utökat bidraget till BOJ med 40 000 kr 
vilket innebär en höjning från 1 kr och 50 öre per invånare till 2 k per 
invånare. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Kauko Antbacke (KD), Thomas Johnsson (M), 
Jan-Erik Svensson (AA) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Per Ribacke (S) yrkar att på grund av att Brottsofferjouren är en 
kommunövergripande angelägenhet ska bidraget belasta 
kommunstyrelsens budget. 

Lars-Olof Petersson (S) och Per-Anders Nordahl (S) yrkar bifall till 
Per Ribackes (S) yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Mats Johnssons (M) yrkande 
och Per Ribackes (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Mats Johnssons (M) förslag till beslut.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. med hänvisning till tidigare hantering överlämna ärendet till                                       
nämnden för individ- och familjeomsorg med förslaget att                         
verksamhetsbidragen belastar nämndens budget 

2. föreslå nämnden för individ- och familjeomsorg att bevilja Brottsofferjouren i 
Växjö ett verksamhetsbidrag för 2013 på 28 500 kr, 

3. föreslå nämnden för individ- och familjeomsorg att bevilja Brottsofferjouren i 
Växjö ett verksamhetsbidrag för 2014 på 38 000 kr, 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Brottsofferjouren 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 5 Dnr 2013/526.105 

Besvarande av medborgarförslag om synpunkt på 
kommunkartan ”Alvesta nästa!” 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 10 januari 2014 

2. KF § 135, 19 november 2013 

3. Medborgarförslag, 14 november 2013 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag redogörs för att en aktualisering av den årliga 
utgåvan av kommunkartan ”Alvesta nästa!” bör ske då förlegade 
namn på bland annat äldreboenden förekommer samt att projekterade 
Spåningslandaområdet saknas. 

Förslagsgivaren föreslår därför att kommande upplagor av ”Alvesta 
nästa!” korrekturläses och granskas av kommuninvånare med 
lokalkännedom, föreslagsvis medlemmar i kommunfullmäktige. 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att benämningen ”Högåsens 
sjukhem” oturligt har passerat igenom korrekturläsningen till 2014 års 
utgåva. Benämningen kommer att ändras inför 2015 års utgåva. 
Fortsättningsvis redogörs för att den projekterade vägen (Fornvägen) 
inte finns med i 2014 års utgåva på grund av att vägen ännu inte finns. 
Att märka ut denna på kartan skulle enbart skapa förvirring för 
brukaren.  

Yrkanden 
Mats Johnsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. anse medborgarförslaget besvarat genom tjänsteskrivelsen 
2. ge kommunchefen i uppdrag att gå igenom och uppdatera                                  

kommunens webbplats samt att återkoppla till kommunstyrelsen                                       
hur en fungerande organisation kring webbplatsen kan se ut 

Per Ribacke (S) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. anse medborgarförslaget besvarat genom tjänsteskrivelsen 
2. ge kommunchefen i uppdrag att gå igenom och uppdatera                                  

kommunens webbplats samt att återkoppla till kommunstyrelsen                                       
hur en fungerande organisation kring webbplatsen kan se ut 
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Protokollet ska skickas till 
(uppgift borttagen) 

Kommunchef 

Akten  
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KS § 6 Dnr 2013/527.000 

Besvarande av medborgarförslag om servering av viltkött i 
de kommunala köken 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 20 januari 2014 

2. KF § 136, 19 november 2013 

3. Medborgarförslag, 14 november 2013 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag föreslås att Alvesta kommun utreder 
möjligheten att servera viltkött, och då särskilt vildsvinskött, i de 
kommunala köken. 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att det i dagsläget förekommer 
servering av älg och viltsvinskött. Servering av denna typ av kött ses 
som ett klimatsmart alternativ. 

I kommande upphandlingar kan det enligt medborgarförslaget föreslås 
fler viltköttsprodukter i livsmedelsavtalet. Avtalen tar hänsyn till 
djurskyddskrav, kvalité, leveranssäkerhet, transporter och prissättning.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förklara medborgarförslaget besvarat 
med tjänsteskrivelsen. 

Protokollet ska skickas till 
(uppgift borttagen) 

Upphandling 

Kostchef 

Akten 
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KS § 7 Dnr 2013/618.736 

Utlysande av optioner i avtal, skolskjutsar och serviceresor 

Beslutsunderlag 
1. KS SU § 5, 20 januari 2014 

2. Förfrågan, 23 december 2013 inkl. bilagor 

Redogörelse 

Utlysande av optioner i avtal, skolskjutsar och serviceresor 
Länstrafiken inom regionförbundet södra Småland ha ställt fråga till 
kommunen om optioner i trafikeringsavtal för skolskjutsar och serviceresor 
ska utlysas. Länstrafiken genomförde för något år sedan trafikupphandling 
på uppdrag av Landstinget Kronoberg och kommunerna Alvesta, Ljungby, 
Markaryd, Tingsryd, Växjö och Lessebo. Upphandlingen avsåg i huvudsak 
skolskjutsar, färdtjänst, sjukresor och kompletteringstrafik.  

Länstrafiken föreslår att optioner utlyses innebärande att avtalen kan 
förlängas två år så att de gäller till och med 2018-06-30. 

Kommunens utbildningsförvaltning tillstyrker att avtalen förlängs. 
Omsorgsförvaltningen har redovisat synpunkter på och frågor om 
serviceresorna. Länstrafiken har svarat/kommenterat synpunkterna, som till 
stor del handlar om operativt genomförande och regelverk för färdtjänst m 
.m. Dialog om synpunkterna kommer att fortsätta. 

Beredning 
KS SU § 5 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Thomas Johnsson (M) och Kauko Antbacke (KD) 
yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar meddela Länstrafiken Kronoberg att 
Alvesta kommun tillstyrker att optionen utlyses för två år enligt 
förslag så att trafikeringsavtalen kan bli förlängda till och med 2018-
06-30. 

Protokollet ska skickas till 
Länstrafiken Kronoberg 

Omsorgsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 
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Akten 
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KS § 8 Dnr 2014/062.020 

Feriearbete 2014 samt insatser för arbetslösa unga i 
Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 27 januari 2014 

Redogörelse 
Den politiska majoriteten i Alvesta kommun föreslår i en skrivelse att 
kommunen erbjuder feriejobb till ungdomar sommaren 2014. 
Upplägget är samma som för 2013. Det vill säga att Alvesta kommun 
erbjuder feriejobb inom kommunens verksamheter samt inom 
föreningslivet. Erbjudandet gäller ungdomar födda 1996-1998 som är 
folkbokförda i kommunen och har slutat grundskolan. Arbete erbjuds 
under tre veckor med sex timmars arbetsdag. Totalt föreslås att 
kommunen erbjuder 200 feriejobb till en kostnad av 1,5 miljoner 
kronor. Finansiering sker från det strategiska anslaget. 

Den politiska majoriteten föreslår även att det avsätts 1 miljoner 
kronor under 2014 till åtgärder för att minska arbetslösheten bland 
ungdomar i kommunen. Kommunstyrelsen föreslås ge kommunchefen 
i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram förslag på 
åtgärder för att minska arbetslösheten bland unga i åldern 18-25 år. 
Åtgärderna ska rymmas inom föreslagen budget på 1 miljoner kronor. 
Finansiering sker från det strategiska anslaget. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Thomas Johnsson (M), Jan-Erik Svensson (AA), 
Lars-Olof Franzén (AA) och Anne Grotmaak (V) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Per Ribacke (S) begär 5 minuters ajournering. 

Sammanträdet ajourneras. 

Sven Sunesson (C) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och första meningen 
i beslutspunkt 3. 

Per Ribacke (S) yrkar ändring av beslutsförslaget till följande: 

Beslutspunkt 1: För sommaren 2014 erbjuda samtliga ungdomar i 
åldrarna 16-18 år feriejobb till en kostnad av 2,5 miljoner kronor. 
Finansiering sker från det strategiska anslaget 

Beslutspunkt 2: utgår 
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Beslutspunkt 3: Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen för individ- och familjeomsorg ta fram förslag på 
åtgärder för att minska arbetslösheten bland unga i åldern 18-25 år.  

Sven Sunesson (C), Lars-Olof Petersson (S) och Birgit Andersson 
(MP) yrkar bifall till Per Ribackes (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Mats Johnssons (M) yrkande 
och Per Ribackes (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Mats Johnssons (M) förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på Mats Johnssons (M) förslag till beslut. Nej-röst innebär röst på 
Per Ribackes (S) beslutsförslag. 

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla 
Mats Johnssons (M) yrkande. 

Ja-röster: Thomas Johnsson (M), Anne Johansson (M), Kauko 
Antbacke (KD), Lars-Olof Franzén (AA), Jan-Erik Svensson (AA), 
Anne Grotmaak (V) och Mats Johnsson (M). 

Nej-röster: Per Ribacke (S), Lars-Olof Petersson (S), Per-Anders 
Nordahl (S), Sven Sunesson (C), Birgit Andersson (MP) och Annika 
Kuparinen-Larsson (S). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. För sommaren 2014 erbjuda 200 feriejobb till en kostnad av 1,5                                        
miljoner kronor. Finansiering sker från det strategiska anslaget 

2. Avsätta 1 miljon kronor under 2014 till åtgärder för att minska                                    
arbetslösheten bland ungdomar i kommunen. 

3. Ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med berörda                                          
förvaltningar ta fram förslag på åtgärder för att minska arbetslösheten                                   
bland unga i åldern 18-25 år. Åtgärderna ska rymmas inom föreslagen                                  
budget på 1 miljoner kronor. Finansiering sker från det strategiska                                 
anslaget. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunchef 
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Personal 

Akten  
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KS § 9 Dnr 2013/186.041 

Redovisning om överskriden budgetram från nämnden för 
individ- och familjeomsorg 

Beslutsunderlag 
1. NIF § 58, 17 december 2013 

2. Tjänsteskrivelse, 26 november 2013 

3. KS § 185, 26 november 2013 

4. Tjänsteskrivelse, 13 november 2013 

5. KF § 49, 7 maj 2013 

6. Tjänsteskrivelse, 12 april 2013 

7. NIF AU § 8, 8 april 2013 

Redogörelse 
Nämnden för individ- och familjeomsorg anmäler under 2013 att 
budgeten kommer att överskridas. Kommunstyrelsen beslutar i 
november att ge nämnden i uppdrag att för 2014 vidta åtgärder för att 
åstadkomma en budget i balans samt att återrapportera till 
kommunstyrelsen senast den 4 februari 2014, varvid ärendet tas upp 
för redovisning till kommunstyrelsen. 

Nämnden besvarar kommunstyrelsen den 17 december 2013 genom 
en skrivelse där det redogörs för att nämnden fattat beslut om 
internbudget för 2014. Beslutet innefattas i en verksamhetsplan där en 
beskrivning av ekonomiska effekter av den beslutade verksamheten 
2014 finns liksom tydliga uppföljningsbara mål samt beskrivning av 
områden som ska följas upp. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M) yrkar att en kompletterande och mer detaljerad 
redogörelse ska ske till kommunstyrelsens sammanträde 4 mars samt 
att föredragning av ärendet sker av nämndens ordförande samt 
förvaltningschef.  

Birgit Andersson (MP) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 
beslutsförslaget 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att en kompletterande och mer detaljerad 
redogörelse ska ske till kommunstyrelsens sammanträde 4 mars samt 
att föredragning av ärendet sker av nämndens ordförande samt 
förvaltningschef.  
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Ekonomi 
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KS § 10 Dnr 2014/050.003 

Reglemente för valnämnden 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till reglemente  

Redogörelse 
Då reglemente för valnämnden saknas har kommunledningskontoret 
upprättat ett förslag till reglemente. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
reglementet för valnämnden. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Valnämnden 

Akten  
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KS § 11 Dnr 2014/063.170 

Taxor för kommunalförbundet Värends Räddningstjänst 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 31 januari 2014 

2. Skrivelse, 31 januari 2014 

Redogörelse 
Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3835-12) 
ska taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommunalförbundet Värends Räddningstjänst taxor ska därför antas 
och fastställas av Växjö kommunfullmäktige och Alvesta 
kommunfullmäktige med ikraftträdande den 25 februari 2014. Det 
föreligger dock ett behov av att dessa taxor även kan tillämpas 
retroaktivt från och med den 1 januari 2014. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: 

1. med ikraftträdande från och med den 25 februari 2014 fastställa följande förslag till 
taxor: 
 
Taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Taxa för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor 
Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor 
Taxa för rengöring (sotning) enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Taxa för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
  

2. fastställa enligt bifogade taxor för Värends Räddningstjänstförbund att gälla retroaktivt 
från och med den 1 januari 2014. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Värends Räddningstjänstförbund 

Akten  
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KS § 12 Dnr 2014/064.002 

Delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Beslutslista för kommunstyrelsen, 28 januari 2014 

Redogörelse 
Upphandlingchefens delegationsbeslut fattade under tiden 2013-08-12 
till och med 2014-01-28. 

Kommunchefens delegationsbeslut fattade under tiden 2013-11-18 till 
och med 2014-01-28. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de under perioden 2013-08-12 – 
2014-01-28 fattade delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 13 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll SU, 20 januari 2014 

2. Protokoll UKF, 16 december 2013 

3. Protokoll UKF, 19 november 2013 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av protokollen från kommunstyrelsens tre 
utskott. Protokollen finns tillgängliga under sammanträdet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anmäla följande protokoll från utskotten 
samt lägga dessa till handlingarna: 

1. Strategiska utskottet, 20 januari 2014 
2. Utskottet för kultur och fritid, 16 december 2013 
3. Utskottet för kultur och fritid, 19 november 2013 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 14 Dnr 2013/014.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. Missiv; utställning av fördjupad översiktsplan för                                                            
Moheda samhälle, 20 januari 2014 

2. UN § 66, 20 november 2013 
3. SKL, styrelsens beslut nr 9, 2013-12-13  
4. SKL, styrelsens beslut nr 14, 2013-12-13  
5. SKL, styrelsens beslut nr 15, 2013-12-13  
6. SKL, styrelsens beslut nr 16, 2013-12-13  
7. SKL, styrelsens beslut nr 17, 2013-12-13  
8. SKL, styrelsens beslut nr 18, 2013-12-13  
9. SKL, styrelsens beslut nr 19, 2013-12-13  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de redovisade meddelandena 
samt lägga dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 15 Dnr 2014/084.000 

Hagaparken 

Redogörelse 
Ledamoten Kauko Antbacke (KD) väcker ärendet som godkänns 
genom att dagordningen fastställs. 

Kauko Antbacke (KD) föreslår att en damm anläggs i Hagaparken.  

Ordföranden besvarar Kauko Antbacke (KD) med att förslaget får 
hanteras reglementsmässigt och bör hanteras av nämnden för 
samhällsplanering. 
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