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Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 juni 2014 kl. 08.00 – 11.45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering under § 78 kl. 09.45 – 10.05 
 
73 - 85 

 
 
Beslutande 

 
 
Mats Johnsson (M), ordf. 

 
 
 

 Thomas Johnsson (M)  
 Anne Johansson (M)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Rose-Marie Larsson (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   
   
Övriga deltagare Per Bengtsson, Wexnet AB § 77 

Simon Johannisson, ekonomichef § 79 
 

Kjell Rosenlöf, utvecklingschef § 78 
Fredrik Helgesson § 79 

 
  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-03 2(19) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2014-06-09 kl. 14.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Mats Johnsson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Kauko Antbacke (KD) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-06-03 
Anslaget under tiden 2014-06-11 – 2014-07-02 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 73 Dnr 2014/007.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 
ledamöter om följande: 

1. Vid kommunstyrelsens förra sammanträde informerade  
ordföranden om ett kommande möte på SKL med 14- 
kommunergruppen och integrationsministern Erik Ullenhag.  
Mötet har nu varit och under mötet informerade ordföranden   
bland annat om att det för Alvesta kommuns del finns 496  
asylsökande och 145 med uppehållstillstånd på Migrationsverkets  
asylboende. Elevtalsökningen har ökat med 345 elever sedan 
utbildningsnämnden lade sin budget. Ordföranden delgav  
även sina synpunkter på Migrationsverkets planerade flytt  
från Alvesta till Växjö samt att det inte kan vara meningen  
att 14-16 kommuner ska ta ansvaret för invandringen då  
riksdagen tar beslutet. Fördelningen måste ske solidariskt.  
 
Thomas Johnsson (M) meddelar att det kommer att hållas  
ett möte den 18 juni kl. 09.00 om integrationsprojektet på  
B-salen i Folkets hus. Det kommer bland annat att vara  
en aktuell nulägesrapport om elevtalsökningen och  
processen i arbetet. Kommunstyrelsens ledamöter är välkomna. 
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KS § 74 Dnr 2014/008.000 

Information om Regionförbundet södra Småland 

Redogörelse 
Thomas Haraldsson (C) informerar om att landstingsstyrelsen idag tar 
beslut om gällande den politiska organisationen för Region Kronoberg 
samt att nya lokaler föreslås på Nygatan i Växjö. 
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KS § 75 Dnr 2014/008.000 

Fråga gällande Region Kronoberg 

Redogörelse 
Ärendet väcks av ledamoten Birgit Andersson (MP) och godkänns 
genom att dagordningen fastställs. 

Frågan gäller om endast de som sitter i regionstyrelsen kan ha övriga 
politiska uppdrag för Region Kronoberg. 

Thomas Haraldsson (C) svarar att det fungerar såsom i kommunen att 
man som förtroendevald kan ha ett uppdrag även om man inte sitter i 
styrelsen. 

Vid kommunstyrelsens nästa sammanträde är organisationen för 
Region Kronoberg beslutad. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till nästa sammanträde bjuda in 
representanter från Region Kronoberg för en information om 
organisationen. 
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KS § 76  Dnr 2014/207.106 

Utredning om barnahus 

Beslutsunderlag 
1. KS SU § 33, 12 maj 2014 

2. Barnahus i Kronobergs län-utredning, 7 maj 2014 

Redogörelse 
Regionförbundet södra Småland har från länets kommuner begärt 
svar/synpunkter om ett förslag att utreda och bilda en arbetsgrupp för 
att undersöka inrättandet av ett så kallat barnahus i Kronobergs län. 
Utöver kommunerna har frågan ställts till barn- och 
ungdomspsykiatrin, barnmedicin, åklagare samt polis. 

Kommunstyrelsens strategiska utskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att meddela Regionförbundet södra Småland att Alvesta 
kommun är positiv till den föreslagna utredningen om barnahus i 
Kronobergs län. 

Beredning 
KS SU § 33 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Thomas Johnsson (M), Thomas Haraldsson (C), 
Lars-Olof Petersson (S), Birgit Andersson (MP) och Kauko Antbacke 
(KD) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Regionförbundet södra 
Småland att Alvesta kommun är positiv till den föreslagna 
utredningen om barnahus i Kronobergs län.  

Protokollet ska skickas till 
Regionförbundet södra Småland 

Omsorgsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen  

Akten  
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KS § 77 Dnr 2014/226.000 

Information från Wexnet AB angående 
bredbandsutbyggnad 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens strategiska utskott har beslutat (KS SU § 7) att 
Wexnet AB ska bjudas in till kommunstyrelsen för en information till 
ledamöterna om utvecklingen av bredband i kommunen. 

Med anledning av detta informerar representanter från Wexnet AB 
kommunstyrelsen. 

Protokollet ska skickas till 
Akten  
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KS § 78 Dnr 2013/557.000 

Vision för Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 2 juni 2014 

2. Remiss, 13 maj 2014 

3. Vision Alvesta kommun (remissunderlag), 13 maj 2014 

4. KS SU § 31, 12 maj 2014 

Redogörelse 
Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete 
som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, 
föreningar, företag, politiker och kommunanställda att lämna 
synpunkter på Alvestas långsiktiga utveckling. En vision som var och 
en kan identifiera sig med och som bygger samhörighet med och 
lojalitet till den geografiska platsen. 

Med anledning av detta tas ärendet nu upp för beslut. 

Beredning 
KS SU § 31 

Yrkanden 
Lars-Olof Petersson (S) yrkar på återremiss med motiveringen att det 
finns flera frågetecken i ärendet som bör redas ut och att remissvaren 
är för få (endast 3 av 17 remissinstanser har svarat). 

Mats Johnsson (M), Rose-Marie Larsson (S), Birgit Andersson (MP), 
Jan-Erik Svensson (AA) och Anne Grotmaak (V) biträder Lars-Olof 
Peterssons (S) yrkande om återremiss. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med motiveringen 
att det finns flera frågetecken i ärendet som bör redas ut och att 
remissvaren är för få (endast 3 av 17 remissinstanser har svarat). 

Protokollet ska skickas till 
Kjell Rosenlöf 

Akten  
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KS § 79 Dnr 2014/229.041 

Mål och budget 2015 samt flerårsplan 2016 - 2017 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 3 juni 2014 

2. MBL, 21 maj 2014 

3. Preliminär Mål och budget 2015 samt flerårsplan 2016 - 2017 

Redogörelse 
Alvesta kommun redovisade ett resultat på 20,8 mkr för 2013. 
Resultatet var påverkat av en jämförelsestörande post på 16,6 mkr 
avseende återbäring av försäkringspremier från försäkringsbolaget 
AFA. Det reella resultatet var 4,2 mkr. Det kan jämnföras med minus 
19 mkr för år 2012.    

Aktuell prognos för 2014 visar ett underskott på 10 mkr och den 
strategiska inriktningen om överskott inte ser ut att nås. 

Kommunledningskontoret har på uppdrag av den politiska ledningen 
tagit fram bilagda förslag till Mål och budget 2015 – 2017.  
I anledning av valår och osäkerheter i underlag för prognoser rörande 
intäkter och kostnader ska nya kommunfullmäktige slutligt fastställa mål och 
budget 2015-2017 i december 2014. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Thomas Johnsson (M) och Lars-Olof Franzén 
(AA) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartier meddelar att 
respektive parti har för avsikt att lämna ett budgetförslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde. Med anledning av detta deltar ej 
Socialdemokraterna i beslutet i ärendet under dagens sammanträde. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Moderaternas, 
Alvesta Alternativets, Folkpartiets, Kristdemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag till Preliminär Mål och budget 2015 – 2017 
enligt föreslagna 8 beslutspunkter. 

Deltar inte i beslut 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Akten 
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KS § 80 Dnr 2014/032.020 

Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Beslutsunderlag 
1. PU § 7, 15 april 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 4 april 2014 

Redogörelse 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har 2013-10-20 fattat 
beslut om en ny modell för omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas från och med 
valet 2014. 

Innehållet är en följd av att bl.a. livsinkomstprincipen och arbetslinjen 
har tjänat som utgångspunkt för utformningen. Bestämmelserna ska 
underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och 
uppdrag och därmed har de i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom 
kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 
arbetsmarknaden i övrigt. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

För att OPF-KL ska äga giltighet i Alvesta kommun krävs ett beslut i 
kommunfullmäktige. 

I tjänsteskrivelse från personalchefen redogörs för OPF-KL för 
Alvesta kommun. Två olika förslag är framtagna. 

Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta OPF-KL enligt förslag två med följande komplettering: 
En samordning ska ske för de förtroendevalda med sammanlagt 
uppdrag på 40 % av heltid inom Alvesta kommunkoncern,  
dvs. runt 40 % av heltidsarvodet för kommunstyrelsens ordförande, 

2. personalutskottet utses till pensionsmyndighet i Alvesta kommun  
och får i uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i det  
beslutade OPF-KL, 

3. uppdra åt personalutskottet att fastställa de skriftliga anvisningar  
som behövs för att enligt omställningsstödet § 8 ansöka om  
omställningsstöd, samt pensionsbestämmelserna § 16 anvisningar 
 för att ansöka om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. 
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Beredning 
KS PU § 7 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Jan-Erik Svensson (AA) och Lars-Olof Franzén 
(AA) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till Robert Olesens (S) yrkande i 
personalutskottet (PU § 7, 15 april 2014) med följande lydelse: 
Samordning ska ske av alla politiska uppdrag inom kommunen och 
kommunkoncernen, Region Kronoberg samt andra politiska uppdrag 
som kan vara aktuella. 

Lars-Olof Petersson (S) och Birgit Andersson (MP) yrkar bifall till 
Thomas Haraldssons (C) yrkande. 

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

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på Mats Johnssons (M) yrkande. Nej-röst innebär röst på Thomas 
Haraldssons (C) yrkande. 

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

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta OPF-KL enligt förslag två med följande komplettering: 
En samordning ska ske för de förtroendevalda med sammanlagt 
uppdrag på 40 % av heltid inom Alvesta kommunkoncern,  
dvs. runt 40 % av heltidsarvodet för kommunstyrelsens ordförande, 

2. personalutskottet utses till pensionsmyndighet i Alvesta kommun  
och får i uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i det  
beslutade OPF-KL, 
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3. uppdra åt personalutskottet att fastställa de skriftliga anvisningar  
som behövs för att enligt omställningsstödet § 8 ansöka om  
omställningsstöd, samt pensionsbestämmelserna § 16 anvisningar 
för att ansöka om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. 

Reservationer 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Thomas Haraldssons (C) yrkande. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Personalutskottet 

Personal 

Akten 
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KS § 81 Dnr 2013/585.730 

Lokalisering av nytt serviceboende enligt LSS 

Beslutsunderlag 
1. KS SU § 30, 12 maj 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 5 maj 2014 

3. KF § 19, 25 mars 2014 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden överlämnade i december 2013 ett förslag om 
byggnation av 12 lägenheter i serviceboenden, LSS (lagen om stöd 
och service till funktionsnedsatta). Kommunfullmäktige beslutade i 
mars 2014 att boendet ska byggas, att beakta den nya verksamheten 
och byggnationen i mål och budgetplaneringen samt ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att avgöra lokaliseringen och i samverkan 
med omsorgsnämnden besluta om genomförandet av byggprojektet. 

Omsorgsförvaltningen och förvaltningen för samhällsplanering 
redovisar i en gemensam skrivelse daterad 2014-05-05 utredning och 
förslag om lokalisering i Alvesta tätort av det nya serviceboendet. Två 
alternativa förslag med för- och nackdelar redovisas: Pilgatan/Hjärten-
holmsvägen respektive Taggvägen. 

Kommunstyrelsens strategiska utskott beslutar (KS SU § 30) föreslå 
kommunstyrelsen att det nya serviceboendet lokaliseras till 
alternativet Taggvägen. 

Beredning 
KS SU § 30 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M), Lars-Olof Franzén (AA), Jan-Erik Svensson (AA) 
och Kauko Antbacke (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Rose-Marie Larsson (S) yrkar att det nya serviceboendet enligt LSS 
förläggs på Pilgatan/Hjärtenholmsvägen. 

Lars-Olof Petersson (S), Thomas Haraldsson (C) och Birgit 
Andersson (MP) yrkar bifall till Rose-Marie Larssons (S) yrkande. 

Thomas Haraldsson (C) tilläggsyrkar följande: Att planering av 
framtida behov av LSS - boenden görs så att attraktiva och 
ändamålsenliga boenden kan tillskapas i hela kommunen. 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-03 15(19) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Mats Johnssons (M) yrkande 
och Rose-Marie Larssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Mats Johnssons (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 
röst på Mats Johnssons (M) yrkande. Nej-röst innebär röst på Rose-
Marie Larssons (S) yrkande. 

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

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

Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen på Thomas Haraldssons 
(C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. förlägga det nya serviceboendet enligt LSS på Taggvägen i 
Alvesta, 

2. planering av framtida behov av LSS - boenden görs så att  
attraktiva och ändamålsenliga boenden kan tillskapas i  
hela kommunen. 

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 1. 

Protokollet ska skickas till 
Omsorgsförvaltningen 

Nämnden för samhällsplanering 

Ekonomi 

Akten 
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KS § 82 Dnr 2014/184.379 

Förslag till yttrande över Länsstyrelsens förslag till 
åtgärder inom regional handlingsplan för klimatanpassning 
i Kronobergs län 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 26 maj 2014 

Redogörelse 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har fått i uppdrag att ta fram en 
regional handlingsplan för klimatanpassning. Ett förslag har tagits 
fram och skickats på remiss till bland annat länets kommuner.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter på förslag till 
åtgärder inom regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Kronobergs län enligt förslag till yttrande daterat 2014-05-26. 

Protokollet ska skickas till 
Länsstyrelsen 

Marita Lorentzon 

Akten  
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KS § 83 Dnr 2014/063.170 

Taxor för kommunalförbundet Värends Räddningstjänst 

Beslutsunderlag 
1. Förbundsdirektionen Värends Räddningstjänst § 28, 23 april 2014 

2. KF § 5, 25 februari 2014 

Redogörelse 
Enligt direktionsprotokoll för Värends Räddningstjänst (§ 28) har 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att fastställa taxa 
för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) 
enligt av Svenska Kommunförbundet och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerade Sotningsindex. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta och 
fastställa taxa för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll enligt 
lag (2003:778) enligt av Svenska Kommunförbundet och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund publicerade Sotningsindex. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Värends Räddningstjänst 

Akten  
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KS § 84 Dnr 2014/097.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. Pressmeddelande; Ökade krav på välfärd utmanar ekonomin  
(Dnr: 2014/230.106) 

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

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 85 Dnr 2014/138.735 

Tilläggsinvestering markberedning 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 3 juni 2014 

2. KF § 36, 29 april 2014 

3. KS § 49, 8 april 2014 

4. ON § 17, 12 mars 2014 

5. ON AU § 16, 26 februari 2014 

6. 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.  

Det beslut (KF § 36) som togs gällande boendeplatser behöver 
kompletteras gällande markberedningen, då Allbohus inte kan 
investera på kommunens mark. Kommunen behöver göra en 
investering i den markberedning som behöver göras för att kunna 
uppföra paviljongerna. I övriga delar är det inga skillnader mot taget 
beslut.   

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att öka 
tilläggsbudgeten 2014 för investeringar med kostnaderna för 
markberedningen för uppförande av paviljonger vid Högåsen. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  

 

 

 


	KS § 73 Dnr 2014/007.000
	Information från ordföranden
	Redogörelse


	KS § 74 Dnr 2014/008.000
	Information om Regionförbundet södra Småland
	Redogörelse


	KS § 75 Dnr 2014/008.000
	Fråga gällande Region Kronoberg
	Redogörelse
	Beslut

	Utredning om barnahus
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 77 Dnr 2014/226.000
	Information från Wexnet AB angående bredbandsutbyggnad
	Redogörelse
	Protokollet ska skickas till


	KS § 78 Dnr 2013/557.000
	Vision för Alvesta kommun
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Yrkanden
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 79 Dnr 2014/229.041
	Mål och budget 2015 samt flerårsplan 2016 - 2017
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Yrkanden
	Beslut
	Deltar inte i beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 80 Dnr 2014/032.020
	Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
	Beslutsunderlag
	Redogörelse


	Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har 2013-10-20 fattat beslut om en ny modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas från och med valet 2014.
	Beredning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut
	Reservationer
	Protokollet ska skickas till

	KS § 81 Dnr 2013/585.730
	Lokalisering av nytt serviceboende enligt LSS
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beredning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut
	Reservationer
	Protokollet ska skickas till


	KS § 82 Dnr 2014/184.379
	Förslag till yttrande över Länsstyrelsens förslag till åtgärder inom regional handlingsplan för klimatanpassning i Kronobergs län
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 83 Dnr 2014/063.170
	Taxor för kommunalförbundet Värends Räddningstjänst
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 84 Dnr 2014/097.000
	Meddelanden
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 85 Dnr 2014/138.735
	Tilläggsinvestering markberedning
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till



