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Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 13 maj 2014 kl. 08.00 – 11.50 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering under § 62 kl. 08.50 – 08.55 mellan § 63 och § 64 kl. 09.30 – 09.55 
samt under § 67 kl. 11.10 – 11.15. 
 
58 - 72 

 
 
Beslutande 

 
 
Mats Johnsson (M), ordf. 

 
 
 

 Thomas Johnsson (M)  
 Anne Johansson (M)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Robert Olesen (S)  
 Annika Kuparinen-Larsson (S)  
 Lars-Olof Petersson (S)  
 Per-Anders Nordahl (S)  
 Thomas Haraldsson (C)  
 Birgit Andersson (MP)  
 Lars-Olof Franzén (AA)  
 Jan-Erik Svensson (AA)  
 Anne Grotmaak (V)  
   
   
Närvarande ersättare Bengt-Olof Söderström (FP) § 58 - 72 Helen Gustavsson (M) § 58 - 72 
   
Övriga deltagare Kristiina Kosunen-Eriksson, 

kommunchef § 58 - 72 
Elin Johnsson, Växjö kommun § 63 
 

Simon Johannisson, ekonomichef § 62 
 Ellen Bringevik, upphandlare § 65  
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Justering tid och plats Alvesta 2014-05-22 kl. 16.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Mats Johnsson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Jan-Erik Svensson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-05-13 
Anslaget under tiden 2014-05-23 – 2014-06-13 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 58 Dnr 2014/007.000 

Information från ordförande och kommunchef 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 
ledamöter om följande: 

1. Ordföranden kommer att, tillsammans med kommunchefen 
och ordförande i utbildningsnämnden, åka till SKL den 26  
maj för ett sammanträde med 14-kommunergruppen och  
integrationsministern. Temat är förutsättningar i asyl- och  
flyktingmottagandet. 

Kommunchefen informerar kommunstyrelsens ledamöter om följande: 

1. En näringslivssamordnare har anställts och förhoppningen  
är att anställningen kan påbörjas i mitten av juli. Direktiven 
för tjänsten är att skapa kontakter samt att delta i det regionala  
arbetet.   
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KS § 59 Dnr 2014/008.000 

Information om Regionförbundet södra Småland 

Redogörelse 
Ledamoten Robert Olesen (S) informerar kommunstyrelsen om att 
mycket fokus ligger på regionbildningsfrågan. Budget tas av 
regionfullmäktige i slutet av maj. Verksamhetsplanen tas senare.  

Manifesta är ett stort kulturprojekt, en konstbiennal för europeiska 
konstnärer som anordnas i olika europeiska städer vartannat åt. Arbete 
pågår för att få Manifesta till Småland. 
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KS § 60 Dnr 2012/284.000 

Utvärdering av klimatavgift 

Beslutsunderlag 
1. KS § 103, 28 augusti 2012 

Redogörelse 
Alvesta kommuns målsättning är att kommunen senast år 2030 är 
fossilbränslefri. Ett annat mål är att kommunkoncernens egna 
personbilstransporter till år 2014 ska ha minskat med 5% eller 
64MWh jämfört med 2009. Med anledning av detta beslutade 
kommunstyrelsen i augusti 2012 (KS § 103) att samtliga tjänsteresor 
med flyg, alla inköp av fossila drivmedel och användning av egen bil i 
tjänsten betalar fr.o.m. den 1 januari 2013 en klimatavgift med 
följande påslag: 

6 % på fakturans kostnad för diesel 

5 % på fakturans kostnad för bensin, för alkylatbensin utgår ingen avgift 

1 % på fakturans kostnad för E85 

4 % på det skattefria beloppet för egen bil i tjänsten 

20 % på fakturans kostnad för flyg inom Sverige 

10 % på fakturans kostnad för flyg inom Europa 

5 % på fakturans kostnad för resor utanför Europa 

Elevers resor/transporter i samband med utbildning omfattas inte av  
påslaget. 

Intäkterna från klimatavgifterna går till verksamhet 851 
(strategiska åtgärder).  
Påföljande år förs de intäkterna budgetmässigt till verksamhet 012, 
projekt 621 

Förvaltningarna får söka bidrag från klimatkontot till åtgärder som  
minskar utsläppen av växthusgaser inom transportområdet 

Bidraget blir högst 90 % av kostnaden och högsta belopp för  
investeringar blir 15 000 kronor. 

Styrgruppen för Uthållig kommun beslutar årligen vilka åtgärder  
som beviljas bidrag.  

Kommunstyrelsen beslutade även att beslutet ska utvärderas efter 
1 år varför det nu tas upp. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna tjänsteskrivelsen daterad 2014-04-11 som utvärdering 
av klimatavgiften, 

2. Fortsätta med klimatavgifterna. Ingen ändring av avgifterna. 
3. Intäkter och kostnader från klimatavgifterna bokförs på  

verksamhet 012, projekt 622 

Protokollet ska skickas till 
Marita Lorentzon 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 61 Dnr 2014/041.823 

Spånens elljusspår 

Beslutsunderlag 
1. Komplettering (epost), 9 maj 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 8 maj 2014 

3. KS UKF § 12, 15 april 2014 

4. NFS § 6, 28 januari 2014 

5. Kostnadsberäkning elljusspår Spåningslanda 

Redogörelse 
Motionsspåret vid Spånen saknar belysning. Kommunstyrelsens 
utskott för kultur och fritid har beslutat föreslå kommunstyrelsen 
besluta att anslå 200 000 kr för belysning och upprustning av Spånens 
elljusspår. Detta anslag kan tillsammans med 300 000 kr från 
nämnden för samhällsplanering och befintligt anslag för elljusspår 
finansiera upprustningen. 

Nämnden för samhällsplanering beslutar den 28 januari (NFS § 6) att 
flytta 300 000 kr av investeringspengar från Spåningslandaprojektet 
till nytt projekt ”Uppbyggnad elljusspår i Spåningslanda”. 

I en kostnadsberäkning framgår att ett underhåll på 30 000 kr ingår i 
finansieringen. Denna kostnad tas av befintligt driftanslag för 
elljusspår (Verksamhet 322) och används till grusbeläggning av 
spåret. 

Då redovisning av driftskostnad saknas ska detta kompletteras inför 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återuppbyggnad av elljusspåret i 
Spåningslandet ska ske, under förutsättning att erforderliga avtal 
tecknas. 

Protokollet ska skickas till 
Utskottet för kultur och fritid 

Nämnden för samhällsplanering 

Ekonomi 

Akten 
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KS § 62 Dnr 2014/203.042 

Delårsrapport januari – mars 2014 

Beslutsunderlag 
1. Delårsrapport januari – mars 2014 

Redogörelse 
Helårsprognos efter tre månader visar att resultatet för 2014 beräknas 
bli -10,5 mkr. Total avvikelse mot budget i prognos helår är -20,5 
mkr. Verksamheternas nettokostnad (exklusive interna poster) 
prognostiseras bli 48,5 mkr högre än budget. 

Kommunens utfall i delårsbokslutet för januari till och med mars 
uppgår till 10,7 mkr. Det är 15,2 mkr bättre än förra årets 
delårsresultat (-4,5 mkr januari – mars 2013). Stor del av det 
prognosticerade underskottet ligger på utbildningsnämnden. Dessa 
kostnader har i liten omfattning påverkat resultatet under första 
kvartalet. Det prognosticerade underskottet hänför sig till påbörjade 
verksamhetsförändringar inför höstterminen och ökade elevantal. 

Kommunens likviditet har under 2013 och 2014 sjunkit då flera stora 
investeringar pågått samtidigt såsom simhallen och spåningslanda. 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C) yrkar följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram underlag för  
åtgärder med målsättning att skapa ekonomisk balans 2014 och  
vinst därefter. 

2. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att i en redovisning,  
tydligt visa skillnader i kostnader och verksamhet årsskiftet 2010  
till 2013, för att använda som underlag för prioritering av verksamheten.  

3. Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram konsekvensbeskrivningar 
och handlingsplan för att uppnå det antal tjänster i verksamheten,  
och verksamhet som ekonomin kan bära.  

4. Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram en handlingsplan 
för hur kommunen kan nå ett överskottsmål om ca 25 mkr årligen från 
och med 2015. 

5. Uppdra till nämnderna att utöver beslut ovan, ta fram förslag och  
fatta beslut avseende effektiviseringar av verksamheten, som kan 
bidra till balans i ekonomin.  

Mats Johnsson (M) och Thomas Johnsson (M) yrkar avslag till 
Thomas Haraldssons (C) yrkande.  
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Mats Johnsson (M) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Robert Olesen begär ajournering. (08.50 – 08.55). 

Robert Olesen (S), Birgit Andersson (MP), Per-Anders Nordahl (S), 
Lars-Olof Petersson (S) och Annika Kuparinen-Larsson (S) yrkar 
bifall till Thomas Haraldssons (C) förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Mats Johnssons (M) 
beslutsförslag och Thomas Haraldssons (C) beslutsförslag 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 
Thomas Haraldssons (C) yrkande. 

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

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: Robert Olesen (S), Annika Kuparinen-Larsson (S), Lars-
Olof Petersson (S), Per-Anders Nordahl (S), Thomas Haraldsson (C) 
och Birgit Andersson (MP). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten för januari – 
mars 2014 med årsprognos och överlämna den till 
kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet reserverar sig mot 
beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Akten 
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KS § 63 Dnr 2014/162.004 

Avsiktsförklaring om en gemensam organisation och ett 
gemensamt system för e-arkiv 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 2 april 2014 

2. Avsiktsförklaring  

3. Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation, 2 april 
2014 

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 att e-arkiv 
uppstått. Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför 
genomföras i samarbete med andra kommuner. 

Samarbetet i Kronoberg och Blekinte kring denna fråga startade 2013 
med en gemensam förstudie inför införande av e-arkiv.  

Genom att ta ställning till avsiktsförklaringen så tar deltagande 
organisationer också ställning till om de vill fortsätta delta i arbetet 
med en gemensam organisation för e-arkiv efter 2014. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna avsiktsförklaringen 
2. Uppdra till kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen 

Protokollet ska skickas till 
Kommunchefen 

Växjö kommun 

Akten  
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KS § 64 Dnr 2014/201.001 

Avveckling av familjedaghemsverksamhet 

Beslutsunderlag 
1. UN § 14, 26 mars 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 18 mars 2014 

Redogörelse 
För att få utbildningsnämndens budget i balans 2014 är en av de 
föreslagna åtgärderna att avveckla familjedaghemsverksamheten i 
Alvesta kommun. Detta ska bidra till att minska kostnaderna med 
cirka 1 miljon kronor år 2014. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avveckla familjedaghemsverksamheten. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 65 Dnr 2014/114.059 

Inköpssystem och samlastning av varutransporter i 
Kronobergs län 

Beslutsunderlag 
1. Epost, 31 mars 2014 

2. Skrivelse, 28 mars 2014 

3. Prismatris 

Redogörelse 
Införande av inköpssystem och samlastning av varutransporter i 
Kronobergs län har diskuterats och tagits upp på 
kommunchefsgrupper ett antal gånger sedan 2012. 

Kartläggning av leveranser och logistik analys har genomförts vilket 
resulterat i en rapport framtagen av Energikontor Sydost i samarbete 
med Växjö kommun 2013-12-19. 

Syftet är ett regionsperspektiv med fokus på gemensamma 
upphandlingsförutsättningar, miljö, inköpsstyrning och 
effektivisering. 

Växjö kommun måste genomföra en formell upphandling av 
samlastning av varutransporter för länets kommuner under hösten 
2014 så att ett avtal finns klart till senast februari/mars 2015. På grund 
av detta behöver Växjö kommun övriga kommuners ställningstagande 
senast 27 juni 2014. 

Yrkanden 
Robert Olesen (S), Mats Johnsson (M), Thomas Haraldsson (C) och 
Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar återremiss för att se de verkliga 
kostnaderna. I annat fall yrkar Lars-Olof Franzén (AA) på avslag. 

Jan-Erik Svensson (AA) yrkar bifall till Lars-Olof Franzéns (AA) 
yrkande om återremiss samt avslag. 

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

Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst innebär röst på Lars-Olof 
Franzéns (AA) yrkande om återremiss. 

Med 9 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet 
ska avgöras idag. 

Ja-röster: Thomas Johnsson (M), Anne Johansson (M), Robert Olesen 
(S), Annika Kuparinen-Larsson (S), Lars-Olof Petersson (S), Per-
Anders Nordahl (S), Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson (MP) 
och Mats Johnsson (M). 

Nej-röster: Kauko Antbacke (KD), Lars-Olof Franzén (AA), Jan-Erik 
Svensson (AA) och Anne Grotmaak (V). 

Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen på Robert Olesen (S) 
med fleras yrkande och Lars-Olof Franzéns (AA) avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Robert Olesens (S) 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på Robert Olesens (S) yrkande. Nej-röst innebär röst på Lars-Olof 
Franzéns avslagsyrkande. 

Med 9 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt 
Robert Olesens (S) yrkande. 

Ja-röster: Thomas Johnsson (M), Anne Johansson (M), Robert Olesen 
(S), Annika Kuparinen-Larsson (S), Lars-Olof Petersson (S), Per-
Anders Nordahl (S), Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson (MP) 
och Mats Johnsson (M). 

Nej-röster: Kauko Antbacke (KD), Lars-Olof Franzén (AA), Jan-Erik 
Svensson (AA) och Anne Grotmaak (V). 

Beslut 
Alvesta kommun beslutar att godkänna en utökad länssamverkan i 
Kronobergs län genom successivt införande av dels inköpssystem dels 
samordnad varudistribution under 2014-2015 i enlighet med Växjö 
kommuns skrivelse daterad 2014-03-28 samt e-post meddelande 
daterat 2014-03-31. 

Protokollet ska skickas till 
Växjö kommun 

Upphandling 

Ekonomi 
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Akten 
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KS § 66 Dnr 2013/544.291 

Om- och tillbyggnad av Vislandaskolan 

Beslutsunderlag 
1. UN § 18, 26 mars 2014 

2. KF § 153, 10 december 2013 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2013 (§ 153) att 
omgående starta projekteringsarbetet för att snarast möjligt bygga om 
och bygga till Vislandaskolan.  

Förstudien är nu avslutad. Enligt tidplanen beräknas upphandling ske i 
början av hösten. Om- och tillbyggnaden beräknas vara klar till 
augusti 2015. 

AllboHus AB beräknar investeringskostnaden till 8 mkr med en 
driftkostnad på 820 000 kronor per år. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
genomföra om- och tillbyggnad av Vislandaskolan enligt projekterat 
förslag. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Utbildningsnämnden 

Akten 
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KS § 67 Dnr 2013/250.460 

Besvarande av motion (MP) angående införande av en 
kommungemensam måltidspolicy med en måltidschef och 
kostenhet 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande, 17 februari 2014 

2. KF § 134, 19 november 2013 

3. Motion, 11 november 2013 

Redogörelse 
I en motion från Birgit Andersson (MP) föreslås att en övergripande 
måltidspolicy skapas för hela kommunen med krav på smakmässig 
och näringsmässig kvalitét samt miljömässigt hållbar kost som 
serveras i en trevlig miljö och att möjligheten för att ha en 
kommungemensam kostenhet med en måltidschef som ansvarar för 
arbetet utreds. 

Utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har gemensamt 
yttrat sig och gällande en övergripande måltidspolicy är 
förvaltningarna överens om att det i dagsläget, under nuvarande 
organisation där verksamheten uppdelad på två förvaltningar med två 
olika huvudmäl, inte är aktuellt med en gemensam måltidspolicy. 

Gällande motionens andra förslag att utreda möjligheten att införa en 
måltidschef och en kostenhet önskar båda förvaltningarna att målet 
med utredningen specificeras då det råder en otydlighet i motionen. 
Förvaltningarna är inte överens om behovet av en utredning. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till beslutsförslaget samt 
tilläggsyrkar följande: 

Miljöpartiet yrkar på en fortsatt utredning där målet för utredningen 
är: 

1. Ekonomisk vinst 
2. Effektivisering 
3. Dubbelarbete med två chefer som kan samordnas till en 

måltidschef 
4. Utvecklingen inom skolans kostområde har varit bra och bör  

fortsätta också inom äldreomsorgen 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-05-13 17(25) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

5. Olika kostbehov hos äldre och barn kan tillgodoses inom en enhet 
6. Vi lämnar ett förslag på en måltidspolicy som är heltäckande  

för kommunens alla kök 

Thomas Haraldsson (C) yrkar följande: 

1. Att en kommungemensam kostpolicy utarbetas i enlighet med  
motionens intentioner.  

2. En utredning gör för att undersöka förutsättningarna för en 
gemensam kostenhet. Utredningen ska ta hänsyn till att maten 
även i fortsättningen ska tillagas lokalt. Utredningens förslag ska 
även se till att kostpersonalen känner samhörighet och delaktighet  
med den enhet de arbetar på. 

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

Robert Olesen (S) tilläggsyrkar att man ändrar första meningen i 
beslutsförslaget till: kommunstyrelsen ställer sig positiv till en 
utredning av förutsättningarna för en gemensam kostorganisation och 
kostpolicy. 

Ajournering kl. 11.10 – 11.15. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunstyrelsen på Mats Johnssons (M) 
yrkande och Thomas Haraldssons (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Mats Johnssons (M) förslag till 
beslut. 

Ordföranden frågar därefter på Birgit Anderssons (MP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå 
yrkandet. 

Slutligen frågar ordföranden kommunstyrelsen på Robert Olesens (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå 
yrkandet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en utredning av 
förutsättningarna för en gemensam kostorganisation. 
Kommunstyrelsen föreslår att utredningen lyfts in i 
budgetberedningen för 2015. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
förklara motionen besvarad. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Birgit Andersson (MP) 

Akten  
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KS § 68 Dnr 2014/191.000 

Region Kronoberg 2015 

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 16 april 2014 

2. Skrivelse, 14 april 2014 

Redogörelse 
Den 1 januari 2015 går Regionförbundet södra Småland och 
Landstinget Kronoberg samman och bildar en Region Kronoberg 
(förutsatt att Riksdagen bifaller regeringens proposition 2013/14:122) 

Regionbildningskommittén föreslår därför länets kommuner besluta 
enligt nedanstående beslutsförslag. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Robert Olesen (S) och Thomas Haraldsson (C) 
yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag till beslutspunkt 2 och 3. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på hela beslutsförslaget, med 
undantag för beslutspunkt 2 och 3. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget. 

Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen på beslutspunkt 2 och 3 
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna att Region Kronoberg övertar verksamhet från  
Regionförbundet södra Småland enligt förslag ”Region Kronoberg 
 2015- underlag för verksamheter som föreslås överföras från  
Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag,  
skatteväxling och avtal”, 

2. Överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region  
Kronoberg och låta Region Kronoberg bilda ensam kollektivtrafik- 
myndighet i samband med bildandet av region, 

3. Hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och  
Landstinget Kronoberg, till finansdepartementet att de länsvisa  
skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2013:976) om  
kommunalekonomisk utjämning sänks med 39 öre för kommunerna  
och höjs med 39 öre för landstinget från och med 1 januari 2015, 
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4. Hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner, till  
finansdepartementet att kommunernas andel av standardkostnaden 
 mellan kommunera i länet enligt 26 § förordningen (2013:976) om 
kommunalekonomisk utjämning beräknas så att standardkostnaden  
för respektive kommun blir lika stora belopp i kronor per invånare, 

5. Föreslå en inomregional utjämning under 3 år, samt att regionförbundets 
 eget kapital per 2014-12-31, exklusive den del som hör till länstrafiken 
 används till den inomregionala utjämningen. Enligt prognos beräknas 
 det egna kapitalet uppgå till ca 14 miljoner kronor 2014-12-31.  
Fördelningen per kommun och år framgår av bilaga 2.  
Därmed görs ett avsteg från vad som anges i förbundsordningen 
för Regionförbundet södra Småland. 

6. Uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en  
avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra  
Småland per den 31 december 2014, samt att samtliga tillgångar,  
skulder och åtaganden per den 31 december 2014 överförs till  
Region Kronoberg, 

7. Länstrafiken Kronobergs eget kapital per den 31 december 2014 
återbetalas/faktureras till medlemmarna i enlighet med vad som  
anges i förbundsordningen. 

Protokollet ska skickas till 
Regionbildningskommittén 

Akten  
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KS § 69 Dnr 2014/177.007 

Revisionsrapporten Granskning av insatser för 
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 7 maj 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 6 maj 2014 

3. Missiv, 11 april 2014 

4. Granskningsrapport, 11 april 2014 

Redogörelse 
På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av 
insatser för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. 

Revisorerna vill särskilt framhålla att Alvesta kommuns verksamheter 
utsätts för påfrestningar genom det särskilda läget som råder inom 
flyktigmottagandet och som främst beror på yttre faktorer. Samtidigt 
saknas utvecklade kommunövergripande strategier, samverkan och 
planering för hur kommunen som helhet ska hantera dagens situation 
och framtida utmaningar. Revisorerna anser att kommunstyrelsen 
behöver ta ett större ansvar för samordning av frågorna samt att 
samverkan med Polisen kan utvecklas. 

Revisorerna vill av kommunstyrelsen ha svar på rapportens samtliga 
bedömningar och förslag till åtgärder 30 maj 2014. 

Utbildningsförvaltningen har skrivit ett yttrande till revisionen. 
Yttrandet skickas till kommunstyrelsens ledamöter för kännedom. 

Kommunchefen har i en tjänsteskrivelse redogjort för att den aktuella 
situationen är med stor sannolikhet inte avgränsad till 
utbildningsnämndens verksamhet eller ens Alvesta kommuns 
verksamhet. Inom ramen för det pågående uppdrag som 
kommunstyrelsen gett till kommunchefen undersöks bland annat hur 
den kommunala verksamheten påverkas t.ex. inom IFO, 
äldreomsorgen, Allbohus etc. Samarbete har inletts inom 
kommunkoncernen för gemensamma bedömningar och framtagande 
av underlag till den detaljerade handlingsplanen.  

Den samordning av frågorna som revisorerna efterfrågar av 
Kommunstyrelsen sker inom det arbete som påbörjats.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten med 
kommunchefens tjänsteskrivelse. 
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Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Akten  
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KS § 70 Dnr 2014/064.002 

Delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Beslutslista för kommunstyrelsen, 6 maj 2014 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut fattade under tiden 
2014-01-28 – 2014-05-06. 

Ekonomichefens delegationsbeslut fattade under tiden 2014-01-28 – 
2014-05-06. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de under perioden 2014-01-28 – 
2014-05-06 fattade delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 71 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll SU, 28 april 2014 

2. Protokoll UKF, 15 april 2014 

3. Protokoll PU, 15 april 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. Strategiska utskottet, 28 april 2014 
2. Utskottet för kultur och fritid, 15 april 2014 
3. Personalutskottet, 15 april 2014 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 72 Dnr 2014/005.113 

Val till Mörrumsåns vattenråd 
Ärendet väcks av ordföranden och godkänns genom att dagordningen 
fastställs. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till Mörrumsåns vattenråd utse: 

1. Bertil Sandberg till tjänstemannarepresentant 
2. Mats Johnsson (M) till ordinarie ledamot 
3. Johny Haraldsson (C) till ersättare 

Protokollet ska skickas till 
Bertil Sandberg 

Mats Johnsson (M) 

Johny Haraldsson (C) 

Mörrumsåns vattenråd 
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