
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 1(25) 

Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 11 november 2014 kl. 10.30 – 14.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 136 och § 137 kl. 12.15 – 13.10. 
 
124 - 142 

 
 
Beslutande 

 
 
Per Ribacke (S), ordf. 

 
 
 

 Thomas Haraldsson (C) 1:e vice  
 Thomas Johnsson (M) 2:e vice, § 124 -

136, 138 - 142 
 

 Rose-Marie Larsson (S)  
 Tomas Hedevik (S)  
 Birgit Andersson (MP)  
 Mikael Johansson (M)  
 Cristina Haraldsson (C)  
 Lars-Olof Franzén (AA)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
 Matz Athley (M) § 137  
   
   
   
Närvarande ersättare Matz Athley (M) § 124 - 136 

Anita Thörn von Rosen (MP) § 124 – 
142 
Börge Nielsen (V) § 124 - 142 

Adelisa Barakovic (S) § 124 - 142 
Johnny Lundberg (S) § 124 -  142 
Bengt-Olof Söderström (FP) § 124 - 
142 

   
Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, 

kommunchef § 124 - 142 
Simon Johannisson § 136 
 

Lasse Johansen, IT-chef § 125 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-11-19 kl. 13.15  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Per Ribacke (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Mikael Johansson (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-11-11 
Anslaget under tiden 2014-11-19 – 2014-12-10 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 124 Dnr 2014/434.000 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Dagordningen fastställs med följande kompletteringar: 

1. Ärende 11 på dagordningen, Trafikstrategi för Alvesta kommun, utgår, 
2. Partistöd för 2015 tas under övriga ärenden, 
3. En information från ekonomichef om budgetförutsättningarna tas under övriga 

ärenden. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 125 Dnr 2014/007.000 

Information från ordförande och kommunchef 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 
ledamöter om följande: 

1. Alvesta kommun har haft vänortsbesök från vänorterna Turnov och Lengede. 
Kommunstyrelsens förra ordförande Mats Johnsson (M) samt nuvarande 
ordförande Per Ribacke (S) deltog. Tre utställningar invigdes; en 
vandringsutställning i Härlöv samt två i järnvägsstationens utställningshall. En om 
gruvolyckan från Lengede och en om ädelstenar från Turnov. Samtidigt som 
vänortsbesöket var pågick Småland Kulturfestival. 

2. Vänorten Lengede har bjudit in Alvesta kommun till ett kommande möte med sina 
vänorter den 5 – 8 juni 2015. 

3. Diskussioner pågår avseende rekrytering av kommunchef. Beslutsförslag kommer 
upp på kommunstyrelens nästa sammanträde den 2 december. 

Kommunchefen informerar kommunstyrelsens ledamöter om följande: 

1. IT-chef Lasse Johansen informerar om orsakerna till problemen med läsplattorna, 
som är kommunstyrelsens arbetsredskap. 
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KS § 126 Dnr 2014/331.106 

Information angående remiss om länsgemensamma 
handlingsplaner till barn och ungas uppväxtvillkor 

Redogörelse 
Sedan 2012 har vi i Kronoberg en länsgemensam folkhälsopolicy som 
anger riktningen för folkhälsoarbetet i länet. Ett unikt samarbete där 
samtliga kommuner, landstinget, regionförbundet och länsstyrelsen 
kommit samman med visionen ”En god hälsa för alla! För hållbar 
utveckling och tillväxt i Kronobergs län”. 

Fokus för de kommande åren kommer att vara barn och ungas 
uppväxtvillkor och ANDTS- området (Alkohol, Narkotika, Dopning, 
Tobak och Spel). Till detta har förslag på länsgemensamma 
handlingsplaner nu formulerats i samverkan mellan samtliga aktörer. 

Protokollet ska skickas till 
Akten  
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KS § 127 Dnr 2014/412.049 

Skattesats 2015 

Redogörelse 
Beslut om skatt 2015 tas av kommunfullmäktige senast under 
november månad.  

Bildandet av region Kronoberg innebär att en skatteväxling kommer 
att ske. Enligt SKL:s preliminära beräkningar ska Landstinget 
Kronoberg höja skatten med 39 öre och kommunerna sänka skatten 
med 39 öre.  

För Alvesta kommuns del innebär det en skattesats för 2015 på 21:42 
per beskattningsbar hundralapp. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
skattesatsen för år 2015 ändras till 21:42 per beskattningsbar 
hundralapp. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 128 Dnr 2013/208.159 

Fairtrade city 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 29 oktober 2014 

Redogörelse 
Efter en motion av Birgit Andersson (MP) beslutade 
kommunfullmäktige den 10 december 2013 (§ 161) att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur Alvesta kan bli diplomerad 
som Fairtrade city. 

I en tjänsteskrivelse från förvaltningen för samhällsplanering redogörs 
för vad som krävs av kommunen för att bli diplomerad som Fairtrade 
city samt fördelar och nackdelar med detta. I tjänsteskrivelsen ges 
följande två beslutsförslag: 

Alternativ 1: 

Alvesta kommun ska inleda arbetet med att bli en Fairtrade City med 
målsättningen att uppnå diplomering under 2015 

Undersöka möjligheterna att anställa en studentmedarbetare för 
arbetet med att bli Fairtrade City-diplomerad  

Snarast tillsätta en kommunal styrgrupp för Fairtrade City 

Den kommunala styrgruppen får i uppdrag att utse en styrgrupp där 
även representanter för kommunens näringsliv och föreningar 
och/eller privatpersoner ingår. Denna styrgrupp ska arbeta fram ett 
ansökningsunderlag för diplomering till Fairtrade City och återkomma 
till kommunstyrelsen med en redogörelse när detta är klart. 

Alternativ 2: 

Kommunen väljer att f.n. inte gå vidare med diplomering till Fairtrade 
City. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar att kommunstyrelsen ser positivt på Fairtrade-
diplomering samt ger kommunchefen i uppdrag att fördjupa 
utredningen gällande kostnader för införandet och intresse bland 
företagen för att kunna arbeta in det i Mål och budget 2016. 

Thomas Johnsson (M) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till Per 
Ribackes (S) förslag. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen ser positivt på Fairtrade-diplomering samt ger 
kommunchefen i uppdrag att fördjupa utredningen gällande kostnader 
för införandet och intresse bland företagen för att kunna arbeta in det i 
Mål och budget 2016. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunchefen 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 129 Dnr 2014/162.004 

Gemensam organisation för E-arkiv; Sydarkivera 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 22 september 2014 

2. Kostnader för 2015 

3. Förbundsordning Sydarkivera, 18 september 2014 

4. Reglemente för förbundsstyrelsen Sydarkivera 

5. Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Sydarkivera 

Redogörelse 
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-
system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i 
enlighet med gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv 
uppstått. Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför 
genomföras i samarbete med andra kommuner. 

Samarbetet i Kronoberg och Blekinge kring denna fråga startade 2013 
med en gemensam förstudie inför införande av e-arkiv. Förstudien 
följdes av en fördjupad förstudie med bland annat översiktig 
systeminventering som underlag för systemvärdering och prioritering.  

I februari 2014 påbörjades arbetet med en konceptstudie som bland 
annat syftar till att arbeta fram ett konkret förslag på gemensam 
organisation för e-arkiv. 13 organisationer har undertecknat 
avsiktsförklaringen om en gemensam organisation och gemensamt 
system för e-arkiv. 

För att vara med i den gemensamma organisationen från start krävs ett 
likalydande beslut i fullmäktige före årsskiftet av alla organisationer 
som önskar delta från starten. Den gemensamma organisationen bildas 
från och med januari 2015.  

Yrkanden 
Mikael Johansson (M), Thomas Johnsson (M) och Birgit Andersson 
(MP) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Alvesta kommun inträder i Kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015, 
2. Anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive 

bilagor, 
3. I ett särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige, 
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4. Godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2015 och den 
ekonomiska planen för 2016-2017, 

5. Finansiering av Alvesta kommuns del av Sydarkiveras kostnader år 2015 sker genom 
att beakta kostnaden på 263 390 kronor i Mål och Budget 2015, plan 2016-2017. 
Kostnaden för Sydarkivera kommer att belasta kommunstyrelsens driftsbudget. 

6. Notera förslag till reglemente för förbundsstyrelsen Sydarkivera, 
7. Notera förslag till reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Sydarkivera, 
8. Beslutet villkoras av att ingående kommuner och regionförbund fattar motsvarande 

beslut om bildande av kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och 
regionförbund som beslutar innan årsskiftet 2014-2015 om inträde kommer att bilda 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

Protokollet ska skickas till 
Växjö kommun 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 130 Dnr 2014/413.113 

Val av begravningsombud under mandatperioden 2015-
2018 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 15 oktober 2014 

Redogörelse 
Länsstyrelsen ger kommunstyrelsen tillfälle att senast den 7 november 
2014 föreslå en person lämplig för uppdraget som ombud med uppgift 
att granska begravningsverksamhet. 

Ombudets uppgift är att granska hur församlingen tar till vara de 
personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen bör 
utse ett ombud som har kunskap och förståelse för olika religioner och 
deras begravningsseder samt god kompetens i ekonomiska och 
administrativa frågor. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till Länsstyrelsen under mandatperioden 
2015-2018 som begravningsombud föreslå Anne-Christine Niklasson 
(S).  

Protokollet ska skickas till 
Länsstyrelsen 

Anne-Christine Niklasson (S) 

Akten  
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KS § 131 Dnr 2014/316.006 

Sammanträdesplan för 2015 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till sammanträdesplan 2015  

Redogörelse 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2014, § 96 om 
sammanträdesplan för 2015. 

Förändringar i sammanträdesplanen har skett och på grund av detta tas 
ärendet på nytt upp för beslut. 

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar kl. 09.00 och 
kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på tisdagar kl. 13.00. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förslag 
till sammanträdesplan för 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 132 Dnr 2014/416.001 

Beslut om antal ledamöter i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 6 november 2014 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 (§ 66) om 
ändring av antal ledamöter i kommunstyrelsen. Av beslutsunderlaget 
framgår att kommunstyrelsens strategiska utskott samt utskottet för 
kultur- och fritid föreslås avskaffas för att ersättas med ett 
arbetsutskott. 

I enlighet med beslutsunderlaget till KF § 66 föreslås 
kommunstyrelsen inrätta ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter 
och fem ersättare. 

Ersättare i arbetsutskottet föreslås enbart ha närvarorätt då de tjänstgör 
som ersättare från frånvarande ordinarie ledamot. 

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Inrätta ett arbetsutskott, 
2. Utskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare, 
3. Ersättare i arbetsutskottet enbart har närvarorätt då de tjänstgör  

som ersättare för frånvarande ordinarie ledamot. 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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KS § 133 Dnr 2014/399.113 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ledamöter och ersättare att 
utgöra kommunstyrelsens arbetsutskott under mandatperioden 2015-
2018:  

Ordinarie ledamöter  Ersättare 
Per Ribacke (S)  Tomas Hedevik (S) 

Rose-Marie Larsson (S)  Birgit Andersson (MP) 

Thomas Haraldsson (C)  Sven Sunesson (C) 

Thomas Johnsson (M)  Mikael Johansson (M) 

Lars-Olof Franzén (AA)  Kauko Antbacke (KD) 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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KS § 134 Dnr 2014/399.113 

Val av kommunstyrelsens personalutskott 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen väljer ledamöter till kommunstyrelsens 
personalutskott. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Inrätta tre ersättarplatser i kommunens personalutskott, 
2. Närvarorätten är densamma som vid kommunstyrelsens  

arbetsutskott, 
3. utse följande ledamöter att utgöra kommunstyrelsens  

personalutskott under mandatperioden 2015-2018: 

Ordinarie   Ersättare 
Per Ribacke (S)  Tomas Hedevik (S) 

Thomas Haraldsson (C)  Sven Sunesson (C) 

Thomas Johnsson (M)  Mikael Johansson (M) 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 16(25) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 135 Dnr 2014/399.113 

Val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2015-2018 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till 
krisledningsnämnden för mandatperioden 2015-2018. 

Krisledningsnämnden för mandatperioden 2011-2014 bestod av 5 
ledamöter och 5 ersättare.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ledamöter och ersättare att 
utgöra krisledningsnämnd under mandatperioden 2015-2018: 

Ordinarie ledamöter  Ersättare 
Per Ribacke (S)  Tomas Hedevik (S) 

Rose-Marie Larsson (S)  Birgit Andersson (MP) 

Thomas Haraldsson (C)  Cristina Haraldsson (C) 

Thomas Johnsson (M)  Mikael Johansson (M) 

Lars-Olof Franzén (AA)  Kauko Antbacke (KD) 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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KS § 136 Dnr 2014/229.041 

Information om budgetförutsättningar 2015 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Mål och Budget 2015, plan 2016-2017, 11 november 2014 

Redogörelse 
Ekonomichef Simon Johannisson presenterar 
kommunledningskontorets förslag till Mål och budget 2015-2017. 
Sammanfattningsvis innebär budgeten för 2015 att kommunen i 
förhållande till 2014 års budget ökar driftbudgetramar till nämnder 
och styrelse med totalt 55 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 9 procent jämfört med budget 
2014. Enligt befolkningsprognosen förväntas antal folkbokförda i 
kommunen öka med 150-160 personer årligen de kommande tre åren. 
Tidigare har prognosen varit att antalet minskar med 20 personer 
årligen. För år 2016 och 2017 har dock generella besparingar lagts ut 
med 2 procent respektive 4 procent för att nå en budget i balans.  

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 137 Dnr 2014/414.024 

Ersättningsregler för förtroendevalda 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 6 november 2014 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen beslutar om arvodesregler för mandatperioden 
2015-2018. 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) yrkar följande förändringar: 

1. Bilaga 1, Sid 10, sista punkten; ersätta skrivelsen ”i de fall nämndsmöte äger rum 
samma dag som sammanträde i kommunfullmäktige utbetalas två stycken 
halvdagarsarvode (2x 549kr). med följande text: Vid kommunfullmäktigemöte 
utgår ett halvdagsarvode (1 %) 549 kr/sammanträde, oavsett tidigare arvode under 
dagen. 

2. § 18 tolkning av bestämmelserna; ersätta skrivelsen personalnämnd med 
personalutskott. 

Med dessa ändringar yrkar Per Ribacke (S) att kommunstyrelsen 
beslutar föreslå kommunfullmäktige anta de nya ersättningsreglerna 
samt ge kommunchefen i uppdrag att komplettera med 
ersättningsregler för förtroendevalda med arvoden för bolag och 
revisorer. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar återremiss på grund av ett bristande 
underlag för beslut. Komplettering med kostnadskalkyl krävs. Om inte 
återremissyrkande går igenom yrkar Lars-Olof Franzén (AA) på 
avslag. 

Mikael Johansson (M), Rose-Marie Larsson (S), Birgit Andersson 
(MP) och Matz Athley (M) yrkar bifall till Per Ribackes (S) 
beslutsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

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

Med 9 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla Per 
Ribackes (S) förslag till beslut. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Med nedanstående ändringar föreslå kommunfullmäktige anta de nya 
ersättningsreglerna samt ge kommunchefen i uppdrag att komplettera med 
ersättningsregler för förtroendevalda med arvoden för bolag och revisorer. 
 
Bilaga 1, Sid 10, sista punkten; ersätta skrivelsen ”i de fall nämndsmöte äger rum 
samma dag som sammanträde i kommunfullmäktige utbetalas två stycken 
halvdagarsarvode (2x 549kr). med följande text: Vid kommunfullmäktigemöte 
utgår ett halvdagsarvode (1 %) 549 kr/sammanträde, oavsett tidigare arvode under 
dagen. 
 
§ 18 tolkning av bestämmelserna; ersätta skrivelsen personalnämnd med 
personalutskott. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Personal 

Akten 

 
 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 20(25) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 138 Dnr 2012/197.735 

Komplettering till beslut, nytt äldrecentrum i Alvesta 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 22 oktober 2014 

2. KF § 156, 10 december 2013 

3. KF § 122, 19 september 2012 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att ett nytt modernt 
äldrecentrum (särskilt boende) ska byggas omfattande ca 70 
lägenheter och utrymmen för restaurang, mötesplatser, sociala 
aktiviteter m.m. Omsorgsnämnden fick tillsammans med AllboHus 
uppdraget att leda projektet. I december 2013 beslutade 
kommunfullmäktige om att förorda lokalisering till Tingsbacken i 
Alvesta, starta projektering samt utreda förutsättningar för 
trygghetsboende samt särskilt beakta låga energikostnader. 

Hittintills har planeringen utgått från att AllboHus ska äga och driva 
fastigheten. I projektorganisationen har frågan ställts om det är en 
ekonomisk fördel ur momssynpunkt. Frågan har analyserats och den 
samlade bedömningen är att det är lämpligast att kommunen står för 
ägandet och investeringen. 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA), Mikael Johansson (M), Birgit Andersson 
(MP) och Rose-Marie Larsson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
komplettera besluten om nytt äldrecentrum i Alvesta (KF 2012-09-19 
§ 122 och 2013-12-10 § 156) med att kommunen ska stå för själva  
investeringen och ägandet av fastigheten, 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan föreslås att kommunstyrelsen 
beslutar att: 
 

1. Tidigare lämnat uppdrag till AllboHus vad gäller projektledning 
m.m. kvarstår, 

2. Investeringen för äldrecentret läggs in i beredningen av Mål och  
budget 2015, plan 2016-2017. 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 21(25) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

AllboHus 

Ekonomi 

Akten  

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 22(25) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 139 Dnr 2014/282.806 

Taxa för båtplats i Hulevik 

Beslutsunderlag 
1. UKF § 37, 21 oktober 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 15 oktober 2014 

Redogörelse 
Båthamnen i Hulevik byggdes år 1980. Avgiften har sedan dess varit 
625 kronor per båtplats. Utskottet för kultur- och fritid har beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen att höja avgiften till 800 kronor per båtplats. 
Detta för att få in ökade driftinkomster till utveckling av kvalitén på 
bryggorna samt för att komma i nivå med dagens prisläge. 

Beredning 
UKF § 37 

Yrkanden 
Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslut att höja avgifter för båtplats i Hulevik till 
800 kronor per båtplats. 

Protokollet ska skickas till 
Avdelning för kultur- och fritid 

Akten  

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 23(25) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 140 Dnr 2013/014.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. NIF § 61, 27 oktober 2014 
2. Skrivelse från Synskadades riksförbund (dnr: 2014/410.000). 

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

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 24(25) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 141 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll UKF, 21 oktober 2014 

2. Protokoll UKF, 23 september 2014 

3. Protokoll PU, 18 september 2014 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av protokollen från kommunstyrelsens tre 
utskott. 

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

1. Utskottet för kultur- och fritid, 21 oktober 2014 
2. Utskottet för kultur- och fritid, 23 september 2014 
3. Personalutskottet, 18 september 2014 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-11-11 25(25) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 142 Dnr 2014/435.024 

Partistöd för 2015 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 6 november 2014 

Redogörelse 
Föreliggande förslag om partistöd för mandatperioden 2015-2018 har 
utformats med utgångspunkt i den redovisning som lämnades till 
kommunstyrelsen den 7 oktober 2014 (§ 108/2014) från gruppledarnas 
uppdrag avseende översyn av arvodesregler. Förslaget 
överensstämmer i stort med de punkter i vilka gruppledarna var 
överens och som redovisas i bilaga till § 108/2014. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
partistöd årligen betalas ut enligt följande: 

1. Grundstödet är 10 000 kronor per parti, 
2. Mandatstödet är 10 000 kronor per mandat, 
3. Utbildningsstöd är 5 000 kronor per mandat, 
4. Utbetalningsstöd betalas ut i efterskott mot uppvisande av verifikationer, 
5. Mottagare av partistöd ska årligen lämna redovisning enligt 2 kap. 11 § 

kommunallagen. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Personal 

Akten 
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