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Kommunstyrelsen 

 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 8 april 2014 kl. 08.00 – 14.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 40 och § 41 kl. 09.40 – 10.00, under § 46 kl. 12.00 – 13.00  

 

38 – 53, 55 – 57  

 
 
Beslutande 

 

 

Mats Johnsson (M), ordf. 

 

 

 
 Thomas Johnsson (M)  
 Anne Johansson (M) § 38 - 46  
 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) 

Helen Gustavsson (M) § 47 - 57 

 

   
   
Närvarande ersättare Andreas Nilsson (C) § 38 - 57 Monica Pihl (C) § 38 - 46 
 Helen Gustavsson (M) § 38 - 46 

 

Bengt-Olof Söderström (FP) § 38 - 46 

Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, 

kommunchef § 38 - 57 

Peter Hogla, Regionförbundet södra 

Småland § 40  

Kjell Rosenlöf, utvecklingschef § 41 

Simon Johannisson, ekonomichef § 42 - 

57 46  

Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef § 

49 

Roland Gustbée, Regionförbundet 

södra Småland § 40 

Sunny Sandström, Regionförbundet 

södra Småland § 40 

Robin Rikardsson, Regionförbundet 

södra Småland § 40 

Gudrun Henriksson Wikerstål § 49 – 

50  
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Justering tid och plats Alvesta 2014-04-14 kl. 15.00  

Sekreterare 
 

 

 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      

 Mats Johnsson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Birgit Andersson (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-04-08 

Anslaget under tiden 2014-04-15 – 2014-05-06 

Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 

Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 38 Dnr 2014/007.000 

Information från ordförande och kommunchef 

Redogörelse 

Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 

ledamöter om följande: 

1. Ordföranden ser mycket positivt på att Alvesta kommun                                                    

under den senaste månaden deltagit vid tre invigningar på                                         

Björnstorp; Wirtgen, Besikta bilprovning och ambulans-                                             

stationen. Dessa företag bidrar till en positiv utveckling                                                             

av Alvesta kommun. 

Kommunchefen informerar kommunstyrelsens ledamöter om följande: 

1. EU kommissionen har delgivit Alvesta kommun kommissionens                                        

beslut (Dnr 2014/166.903) att Alvesta Utvecklings AB                                                   

beviljats finansiellt stöd  för kombiterminalen som en del i                                            

projektet Baltic Link Gdynia-Karlskrona. 

2. Den 24 och 25 april kommer budgetinternat att hållas.                                                   

Planering inför detta pågår. 

3. 1 april fick många hushåll i Alvesta kommun ett blad i                                                     

brevlådan där Kommunkontoret står som avsändare.                                                                 

En dementi lades ut på Alvesta kommuns webbplats då Alvesta                                           

kommun inte står bakom detta utskick. Alvesta kommun tar                                                

kraftfullt avstånd från bladets innehåll. 
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KS § 39 Dnr 2014/008.000 

Information om Regionförbundet södra Småland 

Redogörelse 

Ingen information delges kommunstyrelsens ledamöter vid dagens 

sammanträde. 
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KS § 40 Dnr 2014/092.106 

Information om regionbildning och framtagande av ny 
regional utvecklingsstrategi 2015-2025 

Redogörelse 

Den 1 januari 2015 bildar Landstinget Kronoberg och 

Regionförbundet södra Småland tillsammans Region Kronoberg. 

Parallellt pågår framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi 

(RUS) för 2015-2025. Länets kommuner är viktiga intressenter i båda 

processerna och politisk förankring är avgörande.  

Med anledning av detta gör Regionförbundet södra Småland en 

kommunturné i syfte att erbjuda tillfälle för information och dialog om 

processerna. Turnén är även en uppföljning av vårens budgetmöten 

med kommunerna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten  
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KS § 41 Dnr 2013/447.012 

Information om arbete med ny vision för Alvesta kommun 

Redogörelse 

Kommunens utvecklingschef Kjell Rosenlöf informerar 

kommunstyrelsen om det pågående arbetet för att ta fram en ny vision 

för Alvesta kommun.  

Protokollet ska skickas till 

Akten  
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KS § 42 Dnr 2014/147.042 

Årsredovisning 2013 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2013  

Redogörelse 

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till årsredovisning 

2013. 

Det preliminära bokslutet visar ett resultat på 20,8 mkr. Resultatet är 

påverkat av en jämförelsestörande post på 16,6 mkr avseende 

återbäring av försäkringspremier från försäkringsbolaget AFA. 

Verksamhetens intäkter uppgår till 273,4 mkr. 

Verksamhetens kostnader har minskat med 27,4 mkr jämfört med 

2012 och uppgår till 1 202,3 mkr. 

Skatter och bidrag har ökat totalt med 36 mkr, en ökning med 3,9 

procent jämfört med 2012. 

Yrkanden 

Mats Johnsson (M) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för 2013 och 

överlämna den till revisorerna för granskning. 

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 43 Dnr 2014/135.107 

Intyg från de kommunägda bolagen att verksamhet 2013 
stämmer med bolagens ändamål och befogenheter 

Beslutsunderlag 

1. Intyg Alvesta Energi AB, 1 april 2014 

2. Intyg Alvesta Elnät AB, 1 april 2014 

3. Intyg AllboHus AB, 1 april 2014 

4. Intyg Alvesta Kommunföretag AB, 20 mars 2014 

5. Intyg Alvesta Utveckling AB, 10 mars 2014 

6. Intyg Alvesta Renhållnings AB, 4 mars 2014 

Redogörelse 

Kommunen och dess styrelse ska, i enlighet med kommunallagens 6 

kap. 1 §, i årliga beslut pröva om de kommunägda bolagen under 

föregående kalenderår bedrivit verksamheten med det fastställda 

ändamålet med bolaget och att verksamheten utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna  

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer att nedanstående bolags verksamheter 

har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, AllboHus AB, Alvesta 

Kommunföretag AB, Alvesta Utveckling AB och Alvesta 

Renhållnings AB  

Protokollet ska skickas till 

Samtliga bolag 

Akten  
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KS § 44 Dnr 2014/148.042 

Avstämning av balanskravet 2013 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 26 mars 2014 

Redogörelse 

Balanskravet i kommunallagens 8 kap. 4 § om ekonomiska resultat i 

kommuner tillämpas för kommuner och landsting sedan år 2000. 

Balanskravet för 2013 uppgår till + 19,9 mkr. Från 2012 finns ett 

negativt resultat på 6,0 mkr som ska återställas under de närmast 

följande tre åren. Årets resultat gör att det negativa resultatet för 2012 

är återställt. 

Yrkanden 

Mats Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

godkänna avstämningen av balanskravet för räkenskapsåret 2013. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Revisorerna 

Akten  
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KS § 45 Dnr 2014/151.041 

Tilläggsbudget år 2014 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 26 mars 2014 

Redogörelse 

Kommunledningskontoret lägger fram ett förslag om tilläggsbudget 

för investeringar som i första hand är en form av budgetteknisk 

reglering mellan åren och innebär att vissa budgetanslag och/eller 

resultat förs över och kompletterar budgeten på nytt år. Utfall i 

förhållande till budget är grunden för tilläggsbudgeten. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

tilläggsbudget år 2014 för investeringar som redan är påbörjade eller 

konkret planerade beviljas med 92,2 mkr. Investeringsutgifterna 

finansieras med kommunens rörelsekapital och/eller nyupplåning 

inom beslutad låneram. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

Ekonomi 

Akten 
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KS § 46 Dnr 2013/553.041 

Hantering av anmälan från utbildningsnämnden om 
överskriden budgetram 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 1 april 2014 

2. KF § 150, 10 december 2013 

3. Skrivelse, 6 december 2013 

4. UN § 67, 20 november 2013 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden anmäler till kommunfullmäktige om överskriden 

budgetram med anledning av att budgetuppföljning per september 

månad 2013 visar att årsprognosen för året 2013 är ca -16,3 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutar den 10 december (KF § 150) att skicka 

ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet har nu beretts och tas därför upp för behandling av 

kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Mats Johnsson (M) och Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Utbildningsnämndens merkostnader i arbetet med att ställa                                                   

om i verksamheten i syfte att få lägre kostnader kommande                                                      

år ska betraktas som omställningskostnader, 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om ram för                                   

omställningsbudget 2014 för utbildningsnämnden baserat på                                           

förslag från nämnden. Ramen finansieras via budget för                                              

strategiska åtgärder, 

3. Budget och redovisning av omställningskostnader för                                    

utbildningsnämnden behandlas separat från ordinarie budget. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Utbildningsnämnden 

Ekonomi 
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Akten 
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KS § 47 Dnr 2014/157.042 

Intern kontrollplan 2014 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till intern kontrollplan, 31 mars 2014 

Redogörelse 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till intern 

kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet samt 

förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll för 2014. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till intern kontrollplan 

2014 för kommunstyrelsens verksamhet samt 

förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll 2014. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunledningskontoret 

Samtliga förvaltningar 

Ekonomi 

Akten 
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KS § 48 Dnr 2014/150.040 

Oförutsedd elevtalsökning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 2 april 2014 

2. KS § 34, 4 mars 2014 

Redogörelse 

I samband med att kommunens budget för 2014 fastställdes gjordes en 

analys och bedömning av antal barn och ungdomar i förskola, 

grundskola och gymnasieutbildningar. Redan i februari 2014 

konstaterades att ökningen var mycket kraftigare än bedömningen. En 

kontroll av det faktiska antalet barn och ungdomar som tillkommit i 

utbildning visade på 206 fler barn och ungdomar än det antal som var 

budgeterade för helåret 2014. Trenden fortsätter i ökande takt. 

Ökningen som uppmättes i februari beräknas öka 

utbildningsnämndens kostnader med 17-18 mkr. Sedan mätningen har 

antalet ökat med 26 elever vilket motsvarar ytterligare drygt 2 mkr.  

Kommunstyrelsen beslutar 8 april 2014 (KS § 34) att ge 

kommunchefen i uppdrag att arbeta fram ett beslutsunderlag som 

beskriver nuläget i ärendet till dagens sammanträde. 

Kommunchefen har arbetat fram ett beslutsunderlag och föreslår 

kommunstyrelsen besluta att: 

1. Överlåta till utbildningsnämnden att ta initiativ till bildande                                                       

av styrgrupp, 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att skyndsamt utarbeta en                                               

detaljerad handlingsplan 

Yrkanden 

Thomas Haraldsson (C) ändringsyrkar följande:  

Att en styrgrupp i enlighet med utredningen tillsätt av 

kommunstyrelsen där samtliga partier ingår. 

 

Utöver de förslag på punkter till handlingsplan som tas upp i 

utredningen ska förslag på hur studier, praktik och andra 

arbetsmarknadsåtgärder kan få fler i arbete i kommunen. 

Robert Olesen (S), Birgit Andersson (MP) och Lars-Olof Peterson (S) 

yrkar bifall till Thomas Haraldssons (C) ändringsyrkande. 

Thomas Johnsson (M) och Mats Johnsson (M) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Thomas Haraldssons (C) 

ändringsyrkande och Mats Johnssons (M) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt Mats Johnssons (M) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Överlåta till utbildningsnämnden att ta initiativ till bildande                                                   

av styrgrupp, 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att skyndsamt utarbeta en                                                        

detaljerad handlingsplan 

Reservationer 

Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson (MP) samt 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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KS § 49 Dnr 2014/138.735 

Behov av boendeplatser i väntan på nytt särskilt boende 

Beslutsunderlag 

1. ON § 17, 12 mars 2014 

2. ON AU § 16, 26 februari 2014 

3. Tjänsteskrivelse, 25 februari 2014 

Redogörelse 

Det råder en allvarlig brist på särskilda boendeplatser i kommunen och 

den aktuella boendebristen behöver lösas i väntan på att det nya 

särskilda boendet står klart. Enligt Socialtjänstlagen 2 kap. 4 § har 

varje nämnd ansvar för att den egna verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt och på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den akuta 

platsbristen påverkar både verksamhetens kvalitet och kostnader då 

brukare inte kan få sina beslut verkställda i skälig tid och 

förvaltningen därigenom riskerar höga viteskostnader samt kostnader 

på lasarettet för utskrivningsklara då det saknas lediga platser i 

kommunen.  

Yrkanden 

Birgit Andersson (MP), Robert Olesen (S), Mats Johnsson (M), Helen 

Gustavsson (M), Kauko Antbacke (KD), Per-Anders Nordahl (S) och 

Thomas Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. tillstyrka omsorgsnämndens förslag att avsättning av driftsmedel                                 

beaktas i Budget 2015, plan 2016 – 2017, 

2. Utöka tilläggsbudgeten 2014 för investeringar med 0,8 mkr.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Omsorgsnämnden 

Ekonomi 

Akten 
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KS § 50 Dnr 2013/511.000 

Förslag till antagande av den Europeiska 
jämställdhetsdeklarationen 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 1 april 2014 

2. KS § 31, 4 mars 2014 

3. KS § 160, 29 oktober 2013 

Redogörelse 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är medlem i CEMR 

(Council of European Municipalities and Regions). CEMR är de 

europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. 

Styrelserna för Sveriges Kommunförbund och Landstingsförbundet 

beslutade 2006 att ställa sig bakom CEMR:s jämställdhetsdeklaration. 

Styrelserna beslutade dessutom rekommendera medlemmarna att 

underteckna deklarationen och att arbeta för att genomföra den i 

respektive kommun, landsting och region. 

Yrkanden 

Mats Johnsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta den Europeiska jämställdhetsdeklarationen 

2. finansiering sker genom det strategiska kontot, ansvar 99,                                    

verksamhet 851 

3. kommunen undersöker möjligheten att söka EU-bidrag för                                   

kommunens jämställdhetsarbete 

Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till Mats Johnssons (M) förslag till 

beslut samt tilläggsyrkar följande: att kommunen undersöker 

möjligheten att söka EU-bidrag för kommunens jämställdhetsarbete. 

Thomas Haraldsson (C) och Jan-Erik Svensson (AA) yrkar bifall till 

Mats Johnssons (M) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar först kommunstyrelsen på Mats Johnssons 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen på Birgit Anderssons 

(MP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 

förslaget. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta den Europeiska jämställdhetsdeklarationen 

2. finansiering sker genom det strategiska kontot, ansvar 99,                                   

verksamhet 851 

3. kommunen undersöker möjligheten att söka EU-bidrag för                                 

kommunens jämställdhetsarbete 

Protokollet ska skickas till 

Akten  
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KS § 51 Dnr 2012/415.041 

Startbesked för VA-projekt 

Beslutsunderlag 

1. NFS § 19, 11 mars 2014 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering begär startbesked för nedan nämnda 

VA-projekt. 

1. Byte av ca 1 200 meter tryckavloppsledning mellan Skörda och                                                   

A-betong. Kostnad ca 900 000 kronor 

2. Relining vattenledningar vid Moheda kyrkogård. Kostnad ca                                            

900 000 kronor 

3. Relining vatten och avloppsledningar vid Lekarydsvägen. Kostnad                                               

ca 2 000 000 kronor 

Projekten utförs på grund av att befintligt VA-system är i starkt behov 

av förnyelse. Pengar för nämnda projekt finns i investeringsbudgeten 

för 2014. Projekten kommer att utföras i egen regi och med ramavtal. 

Då projekten i huvudsak är en reinvestering kommer de inte att 

medföra några ökade driftkostnader. Den totala kostnaden om 3,8 mkr 

kommer dock att påverka kommande kapitalkostnader. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka nämnden för samhällsplanerings 

beslut om startbesked för ovan nämnda VA-projekt. 

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 52 Dnr 2012/336.303  

VA-policy 

Beslutsunderlag 

1. NFS § 21, 11 mars 2014 

2. Förslag till VA-policy, 26 februari 2014 

3. KS § 131, 18 september 2012 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2012 (KS § 131) att ge 

förvaltningen för samhällsplanering i uppdrag att upprätta förslag till 

kommunal VA-översikt samt att fortsätta VA-planeringen med 

tillgängliga bidrag. 

VA-planeringen inleds med en VA-översikt som beskriver nuläge, 

förutsättningar och framtida behov av åtgärder. Den förankras i 

nämnden för samhällsplanering. Nästa steg är VA-policyn som 

beskriver strategiska vägval och riktlinjer. Denna har 

kommunstyrelsen nu att besluta om. Återstående del är en långsiktig 

VA-plan som ska visa på hur VA-försörjningen ska utvecklas för att 

uppfylla framtida funktionskrav. Planen ska behandla både renvatten, 

spillvatten och dagvatten. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta VA-

policyn. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten  

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-04-08 21(24) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 53 Dnr 2014/158.252 

Förvärv av mark mellan Orrakullen och Björnstorp söder 
om väg 25 i Alvesta 

Beslutsunderlag 

1. NFS § 12, 11 mars 2014 

Redogörelse 

Avtal om fastighetsreglering har träffats mellan Alvesta Kommun och 

ägaren till fastigheten Sköldstad 9:1 m.fl. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat avtal om 

fastighetsreglering mellan Alvesta kommun och ägaren till fastigheten 

Sköldstad 9:1 m.fl. 

Kommunstyrelsen beslutar att investeringen genomförs. 

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Ekonomi 

Akten  

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-04-08 22(24) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 55 Dnr 2012/020.640 

Permanent förskola på Öster i Alvesta 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från AllboHus, 31 mars 2014 

2. KF § 18, 26 februari 2013 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2013 (KF § 18) att ge 

AllboHus, tillsammans med en representant som kommunen utser, i 

uppdrag att genomföra en projektering av ombyggnaden av 

Aringsgården till en förskola med åtta avdelningar. 

AllboHus redogör för i en skrivelse redogjort hur 

projekteringsförfarandet har försenats som har gjort att projektet 

förnärvarande är cirka 6 månader försenat. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens strategiska 

utskott i uppdrag att bereda ärendet inför utskicket till 

kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsens strategiska utskott 

AllboHus 

Akten 

 

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-04-08 23(24) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 56 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll PU, 11 mars 2014 

2. Protokoll SU, 10 februari 2014 

3. Protokoll SU, 17 mars 2014 

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. Personalutskottet, 11 mars 2014 

2. Strategiska utskottet, 10 februari 2014 

3. Strategiska utskottet, 17 mars 2014 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-04-08 24(24) 

Kommunstyrelsen 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KS § 57 Dnr 2013/014.000 

Meddelanden 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. Revisionsrapporen ”Granskning av upphandling och                                           

genomförande av byggprojekt AllboHus Fastighets AB”,                                                        

7 april 2014 

2. NFS § 20, 11 mars 2014 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna de redovisade meddelandena 

samt lägga dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 

 


