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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-06 

 

 
Plats och tid Årholmen, 2022-04-06, klockan 08:15-11:40 

Beslutande Catharina Bråkenhielm (S), ordförande 
 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) 
 Anders Arnell (M) 
 Lars Larsson (C) 
 Martin Reteike (MP) 
 
Övriga deltagare Se sidan 2 

Utses att justera Catharina Bråkenhielm (S), Lars Larsson (C) 

Justeringens  
plats och tid Digital justering, måndag 11 april klockan 15:00 

 
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 61-64 
 Emelie Werling Söderroos 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Catharina Bråkenhielm (S) 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Lars Larsson (C) 
 
 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-04-06 

Datum för anslags  Datum för anslags 
uppsättande 2022-04-12 nedtagande   2022-05-04 

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunförvaltningen, kommunhuset, Henån 

 

 

 

 ……………………………………………… 
 Emelie Werling Söderroos 
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Övriga deltagare: 

Förtroendevalda 
Alexander Hutter (S) 

Håkan Bengtsson (M) 

Michael Relfsson (FO) 

Veronica Almroth (L) 

Rolf Sörvik (V) 

Tjänstepersoner 
Henrik Lindh, kommundirektör 

Emelie Werling Söderroos, kommunsekreterare 

Ulrika Marklund, miljöchef § 61 

Andreas Höglind, miljöstrateg § 61 

Kristian Littke, projektledare § 61 

Carina Johansson, sektorchef samhällsutveckling § 61 

Ulrika Nolåker, konsult § 62 

Ann-Britt Svedberg, utvecklingschef § 62 

Klara Sjögren Holtz, planarkitekt § 62 

Pia Jakobsson Hansson, administrativ chef § 63 

Ulrika Swedenborg, trafikplanerare § 63 
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§ 61 KS/2022:444 

Information om miljöenhetens arbete 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöchefen beskriver verksamheten som bedrivs inom miljöenheten. Informationen innefattar både 

vilka uppgifter verksamheten utför, samt ekonomiska förutsättningar och beskrivning av 

behovsprioritering.  

Miljöstrateg samt projektledare informerar om två projekt som kommunen arbetar aktivt med, 

LEVA samt Vatten Värt att Värna. 
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§ 62 KS/2020:1204 

Information om regler för byggnation på näringsfastigheter och status på kulturmiljöplan, 
med koppling till ÖP-arbetet 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Konsult inom området Plan- och bygglagen ger en genomgång av regler och lagar kopplat till 

bygglov på landsbygden. Detta innefattar bland annat; 

- Vad lagen säger om ekonomibyggnader. 

- När det krävs bygglov. 

- Vad som räknas som jordbruks- och skogsbruksverksamhet.  

- Regler för småhus utanför sammanhållen bebyggelse. 
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§ 63 KS/2022:629 

Information om valet 2022 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Administrativ chef samt ansvarig handläggare för valet ger information inför valet 2022. Detta 

innefattar bland annat: 

- Lösning av lokaler för valkansli och valnatten. 

- Valdistrikten. 

- Förtidsröstning. 

- Kostnader kopplade till valet. 

Dialog fördes även kring behov av att se över valdistrikt inför senare val. 
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§ 64 KS/2022:88 

Budgetdialog 2023, Sektor ledning och verksamhetsstöd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektören presenterar information inför budgetarbetet 2023 för Sektor ledning- och 

verksamhetsstöd. En omvärldsanalys ges och utökade behov presenteras. Dialog förs kring den 

givna informationen. 
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