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Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 2 december 2014 kl. 09.00 – 12.45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 146 och § 147 kl. 10.15 – 10.40 
 
143 - 172 

 
 
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) § 143 - 146  
 Cristina Haraldsson (C)  
 Lars-Olof Franzén (AA)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Benny Lundh Johansson (SD) 

Helen Gustavsson § 147 - 172 
 

   
   
   
   
Närvarande ersättare Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S) § 143 

- 171 
Adelisa Barakovic (S) § 143 -  172 
Börge Nielsen (V) § 143 - 172 

Ilich Idensjö (S) § 143 - 171 
Helen Gustavsson (M) § 143 - 146 

   
Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson § 143 - 171 

Simon Johannisson § 143 - 146 
 

Simon Herlitz § 143 - 146 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-12-11 kl. 15.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Per Ribacke (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Benny Lundh Johansson (SD) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-12-02 
Anslaget under tiden 2014-12-12 – 2015-01-02 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 143 Dnr 2014/007.000 

Information från ordförande och kommunchef 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 
ledamöter om fölande: 

1. Ordförande har träffat H.G. Wessberg som på regeringens  
uppdrag planerar höghastighetsbanan. Sträckningen Stockholm 
-Jönköping och Jönköping-Göteborg arbetas det på. Söder om  
Jönköping är ingenting ännu färdigt, förutom att banan inte  
kommer att dras i Kalmar län eller Hallands län. Beslut i frågan  
väntas vid årsskiftet 2017-2018. 

2. Ordföranden har varit i Växjö, på inbjudan av arbetsdepartementet,  
för att prata om ungdomsarbetslöshet. Jönköpings län och  
Kronobergs län var inbjudna. Från regeringens sida är man tydlig  
med att ansvaret för arbetslösheten ligger på regeringen. Då  
kommunerna är nyckelspelare med sina erfarenheter och kontakter  
ville man från regeringens sida diskutera vad vi tillsammans kan  
göra för att minska ungdomsarbetslösheten. 

Kommunchefen har vid dagens sammanträde ingen information att 
delge kommunstyrelsens ledamöter. 
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KS § 144 Dnr 2014/483.867 

Alvesta kommuns priser och stipendier 2014 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta utse mottagare 
av Alvesta kommuns priser och stipendier. 

Yrkanden 
Mikael Johansson (M), Birgit Andersson (MP) och Rose-Marie 
Larsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att: 

1. (uppgift borttagen) tilldelas Alvesta kommuns  
kulturpris. 

2. (uppgift borttagen) tilldelas priset för särskild prestation. 
3. (uppgift borttagen) tilldelas Alvesta kommuns integrationspris. 
4. (uppgift borttagen) tilldelas kommunens  

kulturstipendium. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 145 Dnr 2014/482.042 

Ekonomisk uppföljning per oktober 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomisk månadsuppföljning per oktober och prognos 

helår 2014 med miljöredovisning, 20 november 2014 

Redogörelse 
Prognosen per 31 oktober indikerar ett negativt resultat för 2014 på -
7,3 mkr vilket är 17,3 mkr sämre än budget. Budgeterat helårsresultat 
är + 10 mkr. Totalt sett redovisar verksamheterna underskott (-49,3 
mkr) medan gemensam finansiering visar överskott (+32 mkr). 
Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden är de nämnder som 
redovisar störst underskott (-36,1 mkr respektive -10 mkr). Stor del av 
det prognostiserade underskottet inom utbildningsnämnden hänför sig 
till påbörjade verksamhetsförändringar med anledning av den 
extraordinära ökningen av barn/elevantal. Inom både 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden kvarstår till viss del 
kostnadsnivåer från 2013. 

Prognosen för kommunen är i stort sett oförändrad jämfört med 
föregående prognos per augusti. Kommunens förväntade negativa 
resultat 2014 ställer krav på att fortsätta prioriteringar för att 
ekonomin långsiktigt ska vara i balans. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten samt lägga den till 
handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 
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KS § 146 Dnr 2014/229.041 

Förslag till mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 1 december 2014 
2. Mål och budget 2015 med plan 2016-2017, till  

kommunstyrelsen 2014-12-02 

Redogörelse 
Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges 
strategiska inriktningar. Tre inriktningar; ekonomiskt överskott, 
attraktiv kommun och attraktiv arbetsgivare/medarbetarekonkretiserar 
kommunens ambitioner för en god ekonomisk hushållning. 

Sammanfattningsvis innebär budgeten för 2015 att kommunen i 
förhållande till 2014 års budget ökar driftbudgetramar till nämnder 
och styrelse med totalt 42 mkr. Dessutom får samtliga nämnder och 
styrelse kompensation för kostnadsökningar till följd av nya löneavtal 
under budget- och planperioden. Resurstillskottet för 2015 har 
möjliggjorts genom att de gemensamma intäkterna från skatt och 
generella statsbidrag beräknas öka med över 7 procent jämfört med 
budget 2014. För år 2016 och 2017 har dock generella besparingar 
lagts ut med 1,5 procent respektive 2,5 procent, i förhållande till 
budget 2015, för att nå en budget i balans. 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson (MP), Per Ribacke (S) och 
Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att: 

1. anta Mål och Budget 2015, plan 2016-2017 i sin helhet, 

2a. uppdra åt nämnderna att senast den 28 februari 2015 besluta om 
internbudget för år 2015 samt flerårsplan för år 2016 och 2017, 

2b. nämndernas uppdrag avser både internbudget för drift och 
investeringar, 

2c. enskilda investeringsobjekt över 5 miljoner kronor beslutas per 
objekt av kommunfullmäktige. 

3a. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2015 omsätta lån 
alternativt ta upp nya lån upp till ett totalt belopp på högst 250 
miljoner krkronor. 
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3b. för 2015 antas följande borgensramar för kommunägda bolag  

AllboHus Fastighets AB 1050 mkr 

AllboHus via koncernkonto  50 mkr  

Alvesta Energi AB  155 mkr 

Alvesta Energi AB via koncernkonto  40 mkr 

Alvesta Elnät AB  80 mkr 

Alvesta Elnät AB via koncernkonto  5 mkr 

Wexnet AB  40 mkr 

Alvesta Renhållning AB  2,6 mkr 

Alvesta Renhållning AB via koncernkonto 1 mkr 

Alvesta Utveckling AB  40 mkr 

Alvesta Utveckling AB via koncernkonto 3 mkr 

Alvesta Kommunföretag AB,  70 mkr 

3c. Ramarna innebär att kommunen såsom för egen skuld ingår 
borgen enligt i punkt 3b givna förutsättningar med låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  

3d. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2015 genomföra en 
översyn och genomlysning av organisationen i sin helhet i syfte att få 
fram och undersöka möjligheterna till vardagsrationaliseringar, 
förändrade arbetsmetoder, exemplifiera synergieffekter av samordning 
och kartlägga möjlig effektivisering i verksamheterna. I uppdraget 
ingår att samla in konkreta förslag från förvaltningsverksamheterna. 
Uppdraget ska slutligt redovisas till Kommunfullmäktige senast i 
november 2015. 

5. Kommunfullmäktiges beslut om införande av inköpsstopp och 
anställningsstopp den 12 december 2012, § 185/2012 upphävs. 

6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2015 ta fram 
beslutsunderlag och riktlinjer för införande av ”Alvesta Kommuns 
sociala investeringsfond”. 

Deltar ej i beslut 
Lars-Olof Franzén (AA) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget 
budgetförslag som kommer till kommunfullmäktiges sammanträde. 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 147 Dnr 2014/441.006 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 4, 18 november 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 13 november 2014 

Redogörelse  
En kungörelse utfärdas inför varje sammanträde med 
kommunfullmäktige. Kungörelsen innehåller uppgift om tid och plats 
för sammanträdet samt vilka ärenden som ska behandlas. Kungörelsen 
anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan 
sammanträdet (kommunallagen kap. 5 § 8-9). 

Utöver att publicera kungörelse på kommunens anslagstavla är 
kommunen skyldig att annonsera uppgift om tid och plats för 
kommunfullmäktiges sammanträde i den eller de ortstidningar som 
kommunfullmäktige beslutar om. Annonsen ska införas minst en 
vecka innan sammanträdet (kommunallagen kap. 5 § 10).  

Ett sådant beslut saknas för Alvesta kommun. Med anledning av detta 
tas ärendet upp för beslut. 

Beredning 
KS AU § 4 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden sker i 
Smålandsposten.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 148 Dnr 2013/252.450 

Avfallsplan för Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 2, 18 december 2014 

2. Samrådsredogörelse, 12 november 2014 

3. Avfallsplan, version för granskning, 12 november 2014 

Redogörelse  
Alvesta kommuns första avfallsplan fastställdes 1993. Sedan dess har 
viktiga förändringar skett, inom Sverige och EU, men även på 
kommunal nivå. Med avfallsplan 2015-2020 dras riktlinjer för 
avfallshanteringen i kommunen under de kommande sex åren. En 
avstämning av planen ska ske 2017. 

Syftet med avfallsplanen är att den ska medverka till att de nationella 
och regionala miljömålen inom avfallsområdet uppnås, tydliggöra 
kommunens ambitioner på avfallsområdet, vara ett viktigt strategiskt 
styrdokument för kommunen, informera allmänhet och olika 
verksamheter om planerade förändringar samt att ge ansvariga 
politiker en helhetsbild över avfallshanteringen med möjligheter att 
påverka den. 

Denna avfallsplan redovisar inriktningsmål för 2020 och delmål för 
2017 inom följande tre prioriterade målområden: 

1. Förebygga och minska avfallsmängderna 
2. Minska avfallets farlighet 
3. Öka material- och energiutvinningen ur avfallet 

Beredning 
KS AU § 2 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar tillägg på sidan 12 punkt 3:4 med 
följande mening: senast under 2017 ska kommunen påbörja arbetet 
med att sopsortera matavfall från hushållen, restauranger m.fl. 

Birgit Andersson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
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1. planförslaget med de redovisade förändringarna ska ställas ut  
för granskning enligt 15 kap 13 § miljöbalken samt även tillhörande 
miljöbedömning enligt miljöbalken, 

2. Följande tillägg på sidan 12 punkt 3:4: senast under 2017 ska  
kommunen påbörja arbetet med att sopsortera matavfall från hushållen, 
restauranger m.fl. 

Protokollet ska skickas till 
Kjell Rosenlöf 

Akten  
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KS § 149 Dnr 2014/444.406 

Taxa enligt miljöbalken 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 7, 18 november 2014 
2. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Redogörelse 
Denna taxa gäller avgifter för Alvesta kommuns kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade 
med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar 
inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, 
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av 
jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt 
avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i taxan kan ersättning till kommunen utgå bl.a. 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och 
enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

Beredning 
KS AU § 7 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa 
enligt miljöbalken. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 150 Dnr 2014/438.212 

Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 3, 18 november 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 1 november 2014 

Redogörelse 
Alvesta kommuns översiktsplan från 2008 anger 
planeringsförutsättningar och riktlinjer för den långsiktiga mark- och 
vattenanvändningen i kommunen. I avsnittet om landsbygds- och 
tätortsutveckling redovisas detta för var och en av kommunens 
tätorter. Exempel på frågor som tas upp gällande Alvesta tätorts 
utveckling är nya bostadsområden, utveckling av Alvesta centrum, 
utveckling av grönstruktur och rekreationsområden, översyn av 
trafiksituationen, bl.a. genomfartstrafik och gång- och cykeltrafik samt 
kust- till kustbanans utveckling och eventuellt triangelspår. 

Sedan översiktsplanen antogs har arbetet fortsatt med vissa frågor och 
nya förutsättningar har tillkommit. De olika frågorna behöver utredas 
vidare och ses i ett större sammanhang. Därefter behöver de 
sammanställas och redovisas samlat i en fördjupad översiktsplan som 
ger en långsiktig inriktning för Alvesta tätorts framtida planering.   

Beredning 
KS AU § 3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen för samhällsplanering i 
uppdrag att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta 
tätort. 

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten  
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KS § 151 Dnr 2014/394.044 

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2014 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 6, 18 november 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 14 november 2014 

3. Missiv, 20 oktober 2014 

4. Granskningsrapport, oktober 2014 

Redogörelse 
På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en uppföljning av 
tidigare genomförd granskning av delårsrapport per 31 augusti 2014. 

Revisorerna ser synnerligen allvarligt på att många av de gjorda 
bedömningarna och förslag till åtgärder i granskningsrapport avseende 
upphandlingar 2012 ej har vidtagits. 

Revisorerna har av kommunstyrelsen begärt svar på de iakttagelser 
och bedömningar som lämnas i rapporten senast 10 december 2014. 

Revisorernas bedömning är bland annat att det prognostiserade 
resultaten inte är förenligt med det finansiella målet som fullmäktige 
fastställd i Mål och budget 2014. 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att bedömningen om att balanskravet 
inte kommer att uppnås för helåret 2014 delas samt att prognosen inte 
är förenligt med finansiella målet som fullmäktige fastställt. 

Fortsättningsvis framgår det i skrivelsen att revisorernas synpunkter är 
rimliga och kan beaktas och integreras i det framtida arbetet. En viktig 
del är att verksamhetsuppföljningen förbättras 
under 2015. Det behövs för att kunna använda delårsrapporten som ett 
underlag för ledning, styrning och kontroll.  

Beredning 
KS AU § 6 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen som 
kommunstyrelsens yttrande till revisorerna. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Akten  
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KS § 152 Dnr 2014/393.044 

Granskning av upphandling- uppföljning 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 5, 18 november 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 14 november 2014 

3. Missiv, 20 oktober 2014 

4. Revisionsrapport, 23 september 2014 

Redogörelse 
På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en uppföljning av 
tidigare genomförd granskning av upphandling. 

Revisorerna ser synnerligen allvarligt på att många av de gjorda 
bedömningarna och förslag till åtgärder i granskningsrapport avseende 
upphandlingar 2012 ej har vidtagits. 

Revisorerna har av kommunstyrelsen begärt svar på 
uppföljningsrapportens bedömningar och förslag till åtgärder senast 
10 december 2014. 

Beredning 
KS AU § 5 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen som 
kommunstyrelsens yttrande till revisorerna. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Akten  
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KS § 153 Dnr 2014/512.003 

Reglementen för samtliga nämnder 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till reglementen, till kommunstyrelsen 

den 2 december 2014 

Redogörelse 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 25 november (§ 
101) om förändrat antal ledamöter i nämnder justeras nu 
reglementena.  Justeringarna innebär även en kapitelindelning och 
tydligare struktur för samtliga reglementen. 

Reglemente för en överförmyndarnämnd har tagits fram och med 
anledning av det föreslås kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige att inrätta en överförmyndarnämnd samt att anta 
reglemente för nämnden. 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet och 
vidarebefordrar ärendet till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige inrätta en 
överförmyndarnämnd samt att anta reglemente för 
överförmyndarnämnden. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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KS § 154 Dnr 2014/426.001 

Förändring av antalet ledamöter i valnämnden 

Redogörelse 
Ärendet väcks av ordföranden och godkänns under punkten övriga 
ärenden genom att dagordningen fastställs. 

Per Ribacke (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att ändra antalet ledamöter i valnämnden 
till 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ändra antalet 
ledamöter i valnämnden till 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 

 

 

 
   



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 18(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 155 Dnr 2014/486.113 

Val av ordförande i vägnämnden under mandatperioden 
2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska utse en ledamot/ordförande i vägnämnden 
under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot/ordförande i vägnämnden 
under mandatperioden 2015-2018 utse: 

Olof Andersson (C) 

Protokollet ska skickas till 
Olof Andersson (C) 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 19(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 156 Dnr 2014/487.113 

Val av ombud vid sammanträde med Salens 
fiskevårdsförening under mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska utse ett ombud vid sammanträde med Salens 
Fiskevårdsförening under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ombud vid sammanträde med Salens 
Fiskevårdsförening under mandatperioden 2015-2018 utse: 

Fredrik Axelsson (C) 

Protokollet ska skickas till 
Fredrik Axelsson (C) 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 20(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 157 Dnr 2014/488.113 

Val av ombud vid sammanträde med Spånens 
fiskevårdsförening under mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska utse ett ombud vid sammanträde med Spånens 
Fiskevårdsförening under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ombud vid sammanträde med Spånens 
Fiskevårdsförening under mandatperioden 2015-2018 utse: 

Fredrik Axelsson (C) 

Protokollet ska skickas till 
Fredrik Axelsson (C) 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 21(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 158 Dnr 2014/489.113 

Val av representant i Åsnens norra fiskevårdsförening 
under mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska utse en representant i Åsnens norra 
fiskevårdsförening under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som representant i Åsnens norra 
fiskevårdsförening under mandatperioden 2015-2018 utse: 

Börje Pettersson (S) 

Protokollet ska skickas till 
Börje Pettersson (S) 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 22(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 159 Dnr 2014/490.113 

Val av representant och ersättare i kommittén för 
samordnad kontroll av Helgeån under mandatperioden 
2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska utse en representant och ersättare i kommittén 
för samordnad kontroll av Helgeån under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som representant och ersättare i 
kommittén för samordnad kontroll av Helgeån under mandatperioden 
2015-2018 utse: 

Representant: Bertil Sandberg, tjänsteman 

Ersättare: Fredrik Axelsson (C) 

Protokollet ska skickas till 
Bertil Sandberg 

Fredrik Axelsson (C) 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 23(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 160 Dnr 2014/491.113 

Val av ombud vid årsstämma med Salens 
sjösänkningsföretag under mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska två ombud vid årsstämma med Salens 
Sjösänkningsföretag under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som ombud vid årsstämma med Salens 
Sjösänkningsföretag under mandatperioden 2015-2018 utse: 

Bertil Sandberg, tjänsteman 

Fredrik Axelsson (C) 

Protokollet ska skickas till 
Bertil Sandberg 

Fredrik Axelsson (C) 

Akten 

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 24(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 161 Dnr 2014/492.113 

Val av representant och ersättare i kommunala 
tillgänglighetsrådet under mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska utse en representant och en ersättare i 
kommunala tillgänglighetsrådet under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som representant och ersättare i 
kommunala tillgänglighetsrådet under mandatperioden 2015-2018 
utse: 

Representant: Thomas Haraldsson (C) 

Ersättare: Thomas Johnsson (M) 

Protokollet ska skickas till 
Thomas Haraldsson (C) 

Thomas Johnsson (M) 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 25(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 162 Dnr 2014/493.113 

Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet 
under mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare i kommunala 
pensionärsrådet under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet under mandatperioden 2015-2018 utse: 

Ledamot: Per Ribacke (S) 

Ersättare: Mikael Johansson (M) 

Protokollet ska skickas till 
Per Ribacke (S) 

Mikael Johansson (M) 

Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 26(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 163 Dnr 2014/494.113 

Val av representanter i jämställdhetsrådet i Kronobergs län 
under mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska utse två representanter i jämställdhetsrådet i 
Kronobergs län under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som representanter i jämställdhetsrådet 
i Kronobergs län under mandatperioden 2015-2018 utse: 

Thomas Haraldsson (C) 

Monica Ranstad, tjänsteman 

Protokollet ska skickas till 
Thomas Haraldsson (C) 

Monica Ranstad 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 27(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 164 Dnr 2014/495.113 

Val av representanter i Winnet Kronoberg under 
mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska en representant och en ersättare till Winnet 
Kronoberg under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som representant och ersättare i Winnet 
Kronoberg under mandatperioden 2015-2018 utse: 

Ledamot: Emma Känno (MP) 

Ersättare: Sara Karlsmo (M) 

Protokollet ska skickas till 
Emma Känno (MP) 

Sara Karlsmo (M) 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 28(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 165 Dnr 2014/496.113 

Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet under 
mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska utse en kontaktpolitiker till ungdomsrådet i 
Alvesta kommun under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som kontaktpolitiker till ungdomsrådet 
i Alvesta kommun under mandatperioden 2015-2018 utse: 

Ordinarie Per Ribacke (S) 

Ersättare Thomas Johnsson (M) 

Protokollet ska skickas till 
Per Ribacke (S) 

Thomas Johnsson (M) 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 29(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 166 Dnr 2014/497.113 

Val till arbetsgruppen för förvaltning av Nybygdenarvet 
under mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen ska utse en ledamot till arbetsgruppen för 
förvaltning av Nybygdenarvet under mandatperioden 2015-2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot till arbetsgruppen för 
förvaltning av Nybygdenarvet under mandatperioden 2015-2018 utse: 

Nils-Gunnar Skoglund (C) 

Protokollet ska skickas till 
Nils-Gunnar Skoglund (C) 

Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 30(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 167 Dnr 2014/498.113 

Val av ledamot i länskommittén för Sveriges nationaldag 
under mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Enligt stadgarna för länskommittén ska kommunen utse en ledamot i 
kommittén. 

Uppgiften för ledamoten är att prioritera ansökningarna om tilldelning 
av fanor och flaggor inom sina områden. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i länskommittén för Sveriges 
nationaldag som ledamot under mandatperioden 2015-2018 utse: 

Hagart Valtersson (C) 

Protokollet ska skickas till 
Hagart Valtersson (C) 

Akten 

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 31(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 168 Dnr 2014/ 

Vision Hanaslöv och vision Virdavallen 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 8, 18 november 2014 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen har att hantera frågan då ordförande tidigare 
meddelat att ärendena kommer att lyftas på dagens sammanträde. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar att kalla dessa för långsiktiga framtidsplaner 
och att återsända de till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 
beredning och komplettering. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att ärendena sänds ut på remiss till de 
kommunalpolitiska partigrupperna och övriga berörda föreningar som 
tidigare inte deltagit i visionsarbetet. 

Thomas Haraldsson (C) och Rose-Marie Larsson (S) yrkar bifall till 
Per Ribackes (S) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Per Ribackes (S) förslag till 
beslut och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Per Ribackes (S) yrkande. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återsända de långsiktiga 
framtidsplanerna till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 
beredning och komplettering. 

Protokollet ska skickas till 
Avdelningen för kultur- och fritid 

Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 32(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 169 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll KS AU, 18 november 2014 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av protokollet från kommunstyrelsens 
utskott. 

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

1. Arbetsutskottet, 18 november 2014 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 33(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 170 Dnr 2013/014.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. NIF § 59, 27 oktober 2014 

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

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 34(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 171 Dnr 2014/064.002 

Delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Beslutslista för kommunstyrelsen, 2 december 2014 

Redogörelse 
Kommunchefens delegationsbeslut fattade under tiden 2014-05-07 – 
2014-12-02. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de under perioden 2014-05-07 – 
2014-12-02 fattade delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 35(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 172 Dnr 2014/452.023 

Rekrytering av kommunchef 

Beslutsunderlag 
1. MBL, 13 november 2014 

Redogörelse 
Arbetsgivaren föreslår att Kristiina Kosunen Eriksson förordnas som 
kommunchef under tiden 2015-01-01 – 2019-12-31. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) föreslår att Kristiina Kosunen Eriksson förordnas som 
kommunchef samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
kommunstyrelsens ordförande att slutföra förhandlingarna. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag till beslutsförslaget samt att 
rekryteringen fortsätter. 

Kauko Antbacke (KD) och Benny Lundh Johansson (SD) yrkar bifall 
till Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. 

Thomas Johnsson (M), Thomas Haraldsson (C) och Birgit Andersson 
(MP) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Per Ribackes (S) yrkande 
och Lars-Olof Franzéns (AA) och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Per Ribackes (S) förslag till beslut.  

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på Per Ribackes (S) förslag till beslut. Nej-röst innebär röst på 
Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. 

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Per 
Ribackes (S) förslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. förordna Kristiina Kosunen Eriksson som kommunchef under  
tiden 2015-01-01 – 2019-12-31, 

2. uppdra till kommunstyrelsens ordförande att slutföra förhandlingarna  
med Kristiina Kosunen Eriksson. 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 36(36) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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