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Sammanträdesdatum 

2014-03-04 1(27) 

Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 4 mars 2014 kl. 08.00 – 12.30 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 17 och § 18 kl. 09.15 – 09.35 samt mellan                                           
§ 31 och § 32 kl. 10.55 – 11.00. 
 
16 - 37 

 
 
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 Isabel Barindelli § 16 - 37 

Bengt-Olof Söderström § 16 - 37 
Helen Gustavsson § 16 - 37 

   
Övriga deltagare Börge Nielsen, revisor § 16 - 37 

Bengt Sjöstrand, revisor § 16 - 37 
Kristiina Kosunen Eriksson, 
kommunchef § 16 -  37 
Ellen Bringevik, upphandlare § 17 
Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost § 
17 
Sofie Samuelsson, Ljungby kommun § 
31 
Maria Gabrielsson, enhetschef § 32 

Maria Magnusson-Everthsson, vice 
ordf. omsorgsnämnden § 16  
Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 
§ 16  
Marianne Stark, utredare § 16  
Gudrun H. Wikeståhl § 31 
Josef Larsson, Ljungby kommun § 31 
Jimmy Hammarström, ordf. nämnden 
för individ och familjeomsorg § 32 - 34 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-03-10 kl. 15.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

 
 Mats Johnsson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anne Johansson (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-03-04 
Anslaget under tiden 2014-03-11 – 2014-04-01 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 16 Dnr 2013/585.730 

Nytt serviceboende enligt LSS 

Beslutsunderlag 
1. ON 1 68, 3 december 2013 
2. Tjänsteskrivelse, 20 november 2013 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade 25 september 2013 (ON § 47) att ge 
förvaltningen i uppdrag att presentera ett kostnadsförslag för 
byggnation och drift av ett LSS-boende omfattande tolv lägenheter. 

Omsorgsnämnden beslutar 3 december 2013 godkänna och överlämna 
investeringsprojektet till kommunstyrelsen för skyndsam beredning 
till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. nytt LSS-boende ska byggas, 
2. i arbetet med förslag till mål och budget 2015 – 2017 beakta den nya 

verksamheten och byggnationen, 
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att avgöra lokaliseringen, 
4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med omsorgsnämnden besluta 

om genomförande av byggprojektet 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Omsorgsnämnden 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 17 Dnr 2014/114.059 

Information från Energikontor Sydost angående 
samordnad varudistribution 

Redogörelse 
Energikontor Sydost har, tillsammans med länets kommuner samt 
Nybro kommun, genomfört en förstudie gällande en eventuell 
implementering av en samordnad varudistribution av kommunens 
gods och leveranser. Syftet med studien är att den ska ligga till grund 
för huruvida kommunerna väljer att gå vidare med att införa 
samordnad varudistribution. Studien belyser effekten, främst ur ett 
miljöperspektiv, av en samordnad varudistribution på regional 
respektive kommunal nivå. Till grund för studiens analys har en 
loggning av samtliga leveranser skett.   

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 18 Dnr 2014/056.049 

Förslag till stimulans vid byggnation av passivhus eller 
plusenergihus 

Beslutsunderlag 
1. NFS § 4, 28 januari 2014 

2. KS SU § 4, 20 januari 2014 

3. Tjänsteskrivelse, 11 oktober 2013 

Redogörelse 
Enligt handlingsplanen till kommunens energi- och klimatstrategi, 
antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27, ska kommunen stimulera 
byggnation av passivhus och plusenergihus. 

Detta vill man göra för att visa på en attraktiv kommun som går i 
fronten för att stimulera ny teknik och byggande av passivhus eller 
plusenergihus. 

Yrkanden 
Birgit Andersson (MP) tilläggsyrkar följande:  

Att kommunen marknadsför stimulansbidraget för passivhus och 
plushus till de som vill bygga. För att visa att kommunen vill gynna ny 
teknik som ger miljövinster. 

Mats Johnsson (M), Robert Olesen (S) och Lars-Olof Petersson (S) 
yrkar bifall till beslutsförslaget samt Birgit Anderssons (MP) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på beslutsförslaget samt Birgit 
Anderssons (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla dessa. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. ställa sig positiv till nämnden för samhällsplanerings förslag 
2. kostnader för stimulansbidrag kompenseras på samma sätt                                                    

som för investeringar utöver grundnivå för nämnden för samhälls-                                  
planering 

3. kommunen marknadsför stimulansbidraget för passivhus och                                               
plushus till de som vill bygga för att visa att kommunen vill                                               
gynna ny teknik som ger miljövinster 
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Protokollet ska skickas till 
Nämnden för samhällsplanering 

Akten  
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KS § 19 Dnr 2013/573.059 

Förändrade regler vid offentlig upphandling 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 24 februari 2014 

2. Skrivelse, 5 december 2013 

Redogörelse 
EU har nyligen reviderat reglerna för offentlig upphandling. 
Direktivet gör det möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid 
upphandling. Det regleras främst i artikel 15.2 vilket innebär att 
Sverige och andra länder är skyldiga att säkerställa att löner och 
arbetsvillkor följs.  

LO rekommenderar kommuner och landsting att studera de nya 
reviderade reglerna och att därigenom ta en förnyad diskussion om 
reglerna vid offentlig upphandling. LO föreslår även att det skrivs in 
krav om kollektivavtal vid framtida offentliga upphandlingar. 

Yrkanden 
Robert Olesen (S) yrkar följande:  

Alvesta kommun ser positivt på förändringarna där det blir tydligt att 
vi kan ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det i 
upphandlingspolicyn skrivs in att utföraren skall ha tecknat svenska 
kollektivavtal för de anställda eller så kallade hängavtal till svenska 
kollektivavtal. 

Mats Johnsson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att avvakta 
med att ställa krav på kollektivavtal i samband med offentliga 
upphandlingar till den nya lagen träder i kraft. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Mats Johnssons (M) förslag 
till beslut och Robert Olesens (S) yrkande 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 
Robert Olesens (S) yrkande. 
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Med 9 ja-röster och 4 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt 
Mats Johnssons (M) förslag till beslut. 

Ja-röster: Thomas Johnsson (M), Anne Johansson (M), Kauko 
Antbacke (KD), Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson (MP), 
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) och Per-Anders Nordahl (S). 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med att ställa krav på 
kollektivavtal i samband med offentliga upphandlingar till den nya 
lagen träder i kraft. 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
beslutsförslag. 

Protokollet ska skickas till 
LO-distriktet Sydost 

Akten  
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KS § 20 Dnr 2014/020.046 

Beslut om bidrag ur Nybygdenarvet till aktiveringsgruppen 
vid Torsgårdens serviceboende 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsgruppen för Nybygdenarvet § 7, 22 januari 

2014 

Redogörelse 
Torsgårdens serviceboende i Lönashult ansöker om 15 000 kr till 
underhållning och aktivering till alla som bor i Västra Torsås.  

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet föreslår kommunstyrelsen bevilja 
aktiveringsgruppen vid Torsgårdens serviceboende ett bidrag på 5 000 
kr för 2014-års aktiviteter. Arbetsgruppen för Nybygdenarvet önskar 
att senast 1 januari 2015 erhålla en skriftlig redogörelse om hur 
pengarna använts. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. bevilja aktiveringsgruppen vid Torsgårdens serviceboende bidrag                                               
på 5 000 kr ur Nybygdenarvet för 2014- års aktiviteter  

2. en skriftlig redogörelse om hur pengarna använts ska lämnas till                                 
arbetsgruppen för Nybygdenarvet senast 1 januari 2015 

Protokollet ska skickas till 
Torsgårdens serviceboende 

Byskolan Blenda 

Akten  
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KS § 21 Dnr 2014/020.046 

Beslut om bidrag ur Nybygdenarvet till Byskolan Blenda 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsgruppen för Nybygdenarvet § 6, 22 januari 

2014 

Redogörelse 
Byskolan Blenda i Lönashult ansöker om medel ur Nybygdenarvet till 
två projekt. Projekten innebär 8 800 kr per läsår till trygg och säker 
skolväg samt aktiviteter utöver skolans dagliga verksamhet såsom 
studiebesök, utflykter m.m. 

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet föreslår kommunstyrelsen bevilja 
Byskolan Blenda ett bidrag ur Nybygdenarvet på 15 000 kr till 
simverksamhet och aktiviteter men inte till den extra kostnaden på 
8 800 kr per läsår för trygg och säker skolväg.  

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet önskar att senast 1 januari 2015 
erhålla en skriftlig redogörelse från Byskolan Blenda kring hur 
pengarna använts. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. bevilja Byskolan Blenda ett bidrag ur Nybygdenarvet på 15 000 kr                                          
till simverksamhet och aktiviteter 

2. en skriftlig redogörelse om hur pengarna använts ska lämnas till                                 
arbetsgruppen för Nybygdenarvet senast 1 januari 2015 

Protokollet ska skickas till 
Arbetsgruppen Nybygdenarvet 

Byskolan Blenda 

Akten  
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KS § 22 Dnr 2014/020.046 

Beslut om bidrag ur Nybygdenarvet till Hynnenäs 
byggnadsförening UPA 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsgruppen för Nybygdenarvet § 4, 22 januari 

2014 

Redogörelse 
Arbetsgruppen Nybygdenarvet har under sitt sammanträde i januari 
fattat beslut om att föreslå kommunstyrelsen besluta bevilja Hynnenäs 
byggnadsförening UPA ett bidrag ur Nybygdenarvet på 25 000 kr. 
Bidraget ska användas för installerandet av bredbandsuppkoppling via 
fiber i Hynnenäs bygdegård och/eller till anläggandet av ett nytt 
avlopp vid Hynnenäs bygdegård.  

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet önskar att senast 1 januari 2015 
erhålla en skriftlig redogörelse från Hynnenäs byggnadsförening UPA 
om hur pengarna använts. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. bevilja Hynnenäs byggnadsförening UPA ett bidrag ur Nybygden-                                                  
arvet på 25 000 kr till installerandet av bredbandsuppkoppling via                                              
fiber i Hynnenäs bygdegård och/eller till anläggandet av ett nytt                                              
avlopp vid Hynnenäs bygdegård 

2. en skriftlig redogörelse om hur pengarna använts ska lämnas till                                 
arbetsgruppen för Nybygdenarvet senast 1 januari 2015 

Protokollet ska skickas till 
Arbetsgruppen Nybygdenarvet 

Hynnenäs byggnadsförening UPA 

Akten  
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KS § 23 Dnr 2014/020.046 

Beslut om bidrag ur Nybygdenarvet till inköp av bil 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsgruppen för Nybygdenarvet § 9, 22 januari 

2014 

Redogörelse 
En privatperson ansöker om medel för inköp av bil till sin dotter som 
har ett begåvningshandikapp och bor i servicebostad. Tidigare har 
transport skett genom kommunens bilar, men från och med 1 januari 
2014 får inte kommunens bilar användas till detta vilket medför stora 
begränsningar i dotterns liv. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja den sökande 10 000 kr till inköp av 
bil. Pengarna betalas ut när uppvisande av kvitto eller annan handling 
som styrker att en bil köpts delges kommunens markchef. 

Protokollet ska skickas till 
Arbetsgruppen för Nybygdenarvet 

Akten  
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KS § 24 Dnr 2014/020.046 

Beslut om bidrag ur Nybygdenarvet till Västra Torsås IF 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsgruppen för Nybygdenarvet § 8, 22 januari 

2014 

Redogörelse 
Västra Torsås IF ansöker om totalt 40 000 kr ur Nybygdenarvet för två 
projekt. Projekten innebär lön till simlärare och assistenter under 
simskola samt inköp av femmannamål för fotboll. 

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet föreslår kommunstyrelsen bevilja 
Västra Torsås IF 10 000 kr till simskolan men inte till inköp av 
fotbollsmål.  

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet önskar att senast 1 januari 2015 
erhålla en skriftlig redogörelse om hur pengarna använts. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. bevilja Västra Torsås IF 10 000 kr till simskola  
2. en skriftlig redogörelse om hur pengarna använts ska lämnas till                                 

arbetsgruppen för Nybygdenarvet senast 1 januari 2015 

Protokollet ska skickas till 
Arbetsgruppen för Nybygdenarvet 

Västra Torsås IF 

Akten  

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-03-04 14(27) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 25 Dnr 2014/020.046 

Beslut om bidrag ur Nybygdenarvet till Sockenrådet i 
Västra Torsås 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från arbetsgruppen för Nybygdenarvet § 5, 22 januari 

2014 

Redogörelse 
Sockenrådet i Västra Torsås ansöker om medel ur Nybygdenarvet på 
15 000 kr till att restaurera hänvisningsskyltar till de sevärdheter som 
finns i Västra Torsås. 

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet föreslår kommunstyrelsen avslå 
ansökan med motiveringen att arbetsgruppen inte anser att projektet 
har koppling till testamentet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan från Sockenrådet i Västra 
Torsås med arbetsgruppen Nybygdenarvets motivering. 

Protokollet ska skickas till 
Arbetsgruppen Nybygdenarvet 

Sockenrådet i Västra Torsås 

Akten  
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KS § 26 Dnr 2014/005.113 

Val av ledamot i utskottet för kultur och fritid m.m. 

Beslutsunderlag 
1. KF § 12, 25 februari 2014 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade 25 februari entlediga Sven Sunesson 
(C) som ledamot i kommunstyrelsen. Sven Sunesson (C) hade för 
kommunstyrelsen även uppdrag som ledamot i utskottet för kultur och 
fritid, ersättare i pensionärsrådet samt ledamot i arbetsgruppen för 
Nybygdenarvet. 

Med anledning av fullmäktiges beslut att entlediga Sven Sunesson (C) 
har kommunstyrelsen att fatta beslut om ledamöter till ovanstående 
uppdrag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ute:  

1. Thomas Haraldsson (C) till ledamot i utskottet för kultur och fritid 
2. Per-Anders Nordahl (S) till ersättare i pensionärsrådet för resterande del                                                   

av mandatperioden 2011 - 2014 
3. Thomas Haraldsson (C) till ledamot i arbetsgruppen för Nybygdenarvet för                                  

resterande del av mandatperioden 2011 - 2014 

Protokollet ska skickas till 
Utskottet för kultur och fritid 

Pensionärsrådet 

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet 

Thomas Haraldsson (C) 

Per-Anders Nordahl (S) 

Personal 

Akten 
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KS § 27 Dnr 2014/045.049 

Beslut om föreningsbidrag till Hynnenäs byggnadsförening 

Beslutsunderlag 
1. UKF § 35, 16 december 2013 

2. Kommunens bidragsregler 

Redogörelse 
Hynnenäs byggnadsförening har för 2013 blivit beviljad ett 
investeringsbidrag för att åtgärda sin avloppsanläggning. Föreningen 
har fått ett föreläggande från bygg- och miljökontoret om att åtgärda 
sin avloppsanläggning. Den beräknade kostnaden har blivit högre än 
föreningens beräkningar. De aktuella åtgärderna kostar enligt 
inhämtad offert är 195 045 kronor. 

Utskottet för kultur och fritid föreslår kommunstyrelsen besluta 
godkänna den nya kostnaden för Hynnenäs byggnadsförening och att 
föreningen kan erhålla 50 % i investeringsbidrag. Bidraget blir totalt 
97 527 kronor. 

Det bidrag som föreningen beviljats för 2013; 51 115 kr reserveras 
och ytterligare bidrag med 46 412 kr beviljas för 2014. 

Beredning 
UKF § 35 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inom befintligt anslag för 
föreningsbidrag bevilja Hynnenäs byggnadsförening ett bidrag på 
46 412 kronor för 2014.  

Det totala bidraget till föreningen för 2013-2014 blir 97 527 kronor då 
51 115 kronor beviljats för 2013. 

Protokollet ska skickas till 
Hynnenäs byggnadsförening 

Ekonomi 

Akten  
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KS § 28 Dnr 2014/108.004 

Dokumenthanteringsplan för kommunledningskontoret 

Beslutsunderlag 
1. Utkast dokumenthanteringsplan 2014 

2. Dokumenthanteringsplan fastställd av KS 2010-02-02  

Redogörelse 
En översyn av dokumenthanteringsplanen för 
kommunledningskontoret har gjort och överlämnas nu till 
kommunstyrelsen för beslut. 

En dokumenthanteringsplan är en förteckning över alla viktiga typer 
av dokument som används i det dagliga arbetet på en förvaltning. 
Planen anger också var och i vilken form som dokument förvaras, 
samt när dokumentet eventuellt ska arkiveras. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna dokumenthanteringsplanen för 
kommunledningskontoret. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunledningskontoret 

Akten  
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KS § 29 Dnr 2013/370.730 

Besvarande av motion (S) om telefoni på korttidsboenden 

Beslutsunderlag 
1. ON § 4, 5 februari 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 6 december 2013 

3. KF § 107, 17 september 2013 

4. Motion, 10 september 2013 

Redogörelse 
I en motion redogör Robert Olesen (S) att patienter inlagda på 
landstingets vårdinrättningar har möjlighet att få telefon inkopplad till 
vårdplatsen utan att behöva skaffa nytt abonnemang. På kommunens 
korttidsboende finns inte denna möjlighet idag. Med anledning av 
detta föreslår Socialdemokraterna att korttidsboendena i kommunen 
utrustas på samma sätt som landstingets vårdinrättningar med 
möjlighet till patienttelefon. 

Omsorgsförvaltningen har undersökt förutsättningarna och ser inte att 
det finns samma behov av patienttelefon på korttidsplatserna som på 
landstingets vårdinrättningar. Anledningen är dels att samtliga av 
äldreboenden har en väl fungerade service som det är nu och som 
motsvarar behovet samt dels att problematiken med säkerhet som 
landstinget har på sina vårdinrättningar inte finns på kommunens 
korttidsplatser. 

Omsorgsnämnden beslutade den 5 februari (ON § 4) föreslå 
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad med upprättad tjänsteskrivelse. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta anse motionen 
besvarad med upprättad tjänsteskrivelse. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Robert Olesen (S) 

Akten  
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KS § 30 Dnr 2014/007.000 

Information från ordföranden  

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 
ledamöter om följande: 

1. Kommunstyrelsen kommer att genomföra sitt första digitala                                    
sammanträde den 8 april. Utlämning av läsplattor, genomgång                                              
av användaravtal samt grundutbildning i läsplattan kommer att                                             
ske den 11 mars kl. 17.00 – 19.00. Den 13 mars kl. 17.00 – 19.00                              
kommer utbildning av politiker-appen att ske. Dessa tillfällen är                        
obligatoriska för både ordinarie ledamöter och ersättare. 

2. Den 24-25 april kommer det att vara ett lunch- till lunch internat för 
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, nämndernas presidier,                                   
förvaltningschefer, kommunchef samt ekonomichef gällande                                              
mål- och budget. 

3. Under gårdagen träffade det strategiska utskottet Regionförbundet                                     
södra Småland gällande kollektivtrafiken. Utskottet framförde att                                 
Alvesta är förhållandevis nöjda med kollektivtrafiksituation.  
En skatteväxling kommer att ske. För Alvesta kommuns del är den                                       
på 39 öre vilket innebär 400 000 kronor. Skatteväxlingen måste tas av 
kommunfullmäktige på budgetsammanträdet. 
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KS § 31 Dnr 2013/511.000 

Information om den europeiska deklarationen för 
jämställdhet 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen fick vid sitt sammanträde 29 oktober 2013 
information om den europeiska deklarationen för jämställdhet. 

Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå riktar sig till Europas kommuner och regioner. 
Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda 
sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina 
invånare. Dessa inbjuds att underteckna deklarationen, att offentligt ta 
ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och 
män och att inom sina verksamhetsområden genomföra sina åtaganden 
enligt deklarationen. 

Varje undertecknare av deklarationen förbinder sig att upprätta en 
handlingsplan för jämställdhet där prioriteringar, åtgärder och de 
resurser som ska tilldelas respektive ändamål anges. 

Det krävs ett politiskt ägarskap av jämställdhetsfrågan för att genom 
det politiska beslutsfattandet nå ut till kommunens hela 
verksamhetsspann. 

Vid dagens sammanträde informerar representanter från Ljungby 
kommun kommunstyrelsens ledamöter om hur man i Ljungby arbetat 
med deklarationen. 

Protokollet ska skickas till 
Akten  
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KS § 32 Dnr 2013/186.041 

Kompletterande redovisning om överskriden budgetram 
från nämnden för individ- och familjeomsorg 

Beslutsunderlag 
1. KS § 9, 4 februari 2014 

2. NIF § 58, 17 december 2013 

3. Tjänsteskrivelse, 26 november 2013 

4. KS § 185, 26 november 2013 

5. Tjänsteskrivelse, 13 november 2013 

6. KF § 49, 7 maj 2013 

7. Tjänsteskrivelse, 12 april 2013 

8. NIF AU § 8, 8 april 2013 

Redogörelse 
Nämnden för individ- och familjeomsorg anmäler under 2013 att 
budgeten kommer att överskridas. Kommunstyrelsen beslutar i 
november att ge nämnden i uppdrag att för 2014 vidta åtgärder för att 
åstadkomma en budget i balans samt att återrapportera till 
kommunstyrelsen senast den 4 februari 2014, varvid ärendet tas upp 
för redovisning till kommunstyrelsen. 

Nämnden besvarar kommunstyrelsen den 17 december 2013 genom 
en skrivelse där det redogörs för att nämnden fattat beslut om 
internbudget för 2014. Beslutet innefattas i en verksamhetsplan där en 
beskrivning av ekonomiska effekter av den beslutade verksamheten 
2014 finns liksom tydliga uppföljningsbara mål samt beskrivning av 
områden som ska följas upp. 

Kommunstyrelsen beslutar 4 februari att en kompletterande och mer 
detaljerad redogörelse ska ske till kommunstyrelsens sammanträde 4 
mars samt att föredragning av ärendet sker av nämndens ordförande 
samt förvaltningschef. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen samt lägga den 
till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 
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Ekonomi 

Akten  
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KS § 33 Dnr 2014/007.000 

Information från kommunchef 
Kommunchefen informerar kommunstyrelsens ledamöter om följande: 

1. Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 156, 2013-12-10) ge                        
kommunstyrelsen och omsorgsnämnden i uppdrag att starta                                     
projektering av framtida särskilt boende. En styrgrupp kommer att                                  
bestå av det strategiska utskottet samt omsorgsnämndens arbetsutskott. 
Projekteringen beräknas vara färdig i januari 2015. 

2. I höstas genomfördes en medarbetarenkät. Resultatet visade ungefär                         
samma resultat som vid de två senaste undersökningarna. 
Kommunledningskontoret har valt tre områden utifrån enkäten som                             
fokus kommer att ligga på i det fortsatta arbetet. 
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KS § 34 Dnr 2014/084.000 

Oförutsedd elevtalsökning 

Redogörelse 
Ärendet väcks av ledamoten Thomas Johnsson (M) och godkänns 
genom att dagordningen fastställs. 

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. 

Beslut 
Kommunchefen får i uppdrag att arbeta fram ett beslutsunderlag som 
beskriver nuläget i ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunchef 

Akten 
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KS § 35 Dnr 2014/008.000 

Information om Regionförbundet södra Småland 

Redogörelse 
Ingen information delges kommunstyrelsens ledamöter. 
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KS § 36 Dnr 2013/411.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll PU, 23 januari 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. Personalutskottet, 23 januari 2014 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 37 Dnr 2013/014.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. Skrivelse till kommunstyrelsen angående busshållplatser                                                       
i Vislanda, samt svar på skrivelsen (Dnr: 2014/053.531). 

2. Regeringens skrivelse; En politik för en levande demokrati                                               
(Dnr: 2014/094.106).  

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

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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