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Sammanträdesdatum 

2014-09-02 1(26) 

Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 2 september 2014 kl. 08.00 – 13.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 88 och § 89 kl. 09.50 – 10.10 samt under § 93 kl. 12.10 – 
13.10. 
 
86 - 105 

 
 
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 Helen Gustavsson (M) § 86 - 93 Bengt-Olof Söderström (FP) § 86 - 105 
   
Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, 

kommunchef § 86 - 105 
Ulla-Britt Holmberg, Winnet Kronoberg 
§ 87 
Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef § 
89 
 

Simon Herlitz, avdelningschef kultur- 
och fritid § 86, 93 
Karl-Magnus Adielsson, ÅF 
Infrastructure § 88 
Fredrik Helgesson § 89 
Magnus Wigren, mätningschef § 92 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-09-09 kl. 10.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Mats Johnsson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Lars-Olof Franzén (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2014-09-02 
Anslaget under tiden 2014-09-10 – 2014-10-01 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 86 Dnr 2014/007.000 

Information från ordförande och kommunchef 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens 
ledamöter om följande: 

1. Den europeiska deklarationen för jämställdhet är undertecknad och ivägskickad.  
2. Ordföranden har tillsammans med kommunchef och näringslivsansvarig varit på 

vänortsbesök i Krasnystaw. Utbytet utgörs av kulturella aspekter samt 
kontaktknytande.  
 
Thomas Johnsson (M) lyfter frågan om revisionen med anledning av en artikel i 
dagens Smålandspost. Kommunstyrelsen godkänner att frågan tas direkt. 
Diskussioner förs om revisionen och dess insats som en enhet samt att det är av 
högsta vikt att revisionen är fungerande.  

Kommunchefen informerar kommunstyrelsens ledamöter om följande: 

1. Funktionen lokalsamordnare ligger på kansliet och har varit vakant under en period. 
Detta har inneburit att frågorna legat på kommunchefen. Konsekvensen av det är att 
arbetet med dessa frågor blivit eftersatt. En lösning gällande lokalsamordnare har 
nu avtalats, innebärande att Gert Bengtsson från och med den 1 september arbetar 
som lokalsamordnare på 50 %. Ytterligare 10 % försäkringsfrågor har lagts till då 
det saknas en försäkringsansvarig i kommunen. Tjänsten köps från Alvesta Energi. 

2. Göran Lundahl gick i pension den1 september. Tillsättningen av en avdelningschef 
för kultur- och fritid blev klar samtidigt som en omorganisation innebar att även en 
fritidschef finns i organisationen från och med den 1oktober. Som bilaga till 
protokollet läggs tjänstebeskrivningar samt konsekvensanalys av organisations- och 
tjänsteförändringar inom kultur- och fritid. Med anledning av informationspunkten 
ber kommunchefen att avdelningschef för kultur- och fritid, Simon Herlitz 
presenterar sig. Simon Herlitz meddelar även att en invigning av simhallen kommer 
att ske den 25 oktober samt att planering kring detta pågår.  
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KS § 87 Dnr 2014/226.000 

Information från Winnet Kronoberg 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen informeras om Winnet Kronobergs verksamhet. 

Winnet Kronoberg är ett regionalt resurscentrum för kvinnor i 
Kronobergs län och ingår i ett nätverk med drygt 90 lokala och 
regionala resurscentra i Sverige. Winnet Kronoberg grundar sig i 
”Hela Sverige ska leva” i norrlandslänen som bildades 1988 och 
resulterade i en regeringsproposition till länsstyrelserna 1994 där 
dessa uppmanades att upprätta resurscentra för kvinnorna i länet. 
Winnet Kronoberg (då Qvinnor på G) bildades 1995. 

Winnet Kronoberg har Regeringens uppdrag att 2013-2015 arbeta för 
att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det 
regionala tillväxtarbetet. 

Portalparagrafen för Winnet Kronoberg innebär att kvinnor och 
flickors kompetens ska tas tillvara i samhället, att kvinnor och flickor 
ska kunna ta samhällets resurser i anspråk samt att kvinnor och 
flickors samt mäns och pojkars insatser ska värderas lika. 

Styrelsen består av valda representanter från länets kommuner, 
Linnéuniversitetet, företagare och kvinnor med intresse för 
jämställdhetsarbete. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 88 Dnr 2014/305.501 

Information om förstudie gällande godstransporter på 
järnväg i anslutning till Moheda tätort 

Beslutsunderlag 
1. Förstudie, 28 februari 2014 

Redogörelse 
Alvesta kommun medverkar i Energimyndighetens tredje etapp av 
programmet Uthållig kommun. Därigenom har en förstudie gällande 
godstransporter på järnväg i anslutning till Moheda tätort genomförts. 

Förstudiens syfte var att analysera och utreda förutsättningar för 
godstransporter på järnväg och möjligt läge för godshantering på 
järnväg i Moheda tätort. Målsättningen med förstudien var att 
översiktligt beskriva problem, förutsättningar och tänkbara åtgärder 
och alternativ. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 89 Dnr 2014/226.000 

Uppföljning av besparingsbeslut 

Redogörelse 
Representanter från omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 
informerar kommunstyrelsen om vilka åtgärder respektive nämnd har 
tagit till för att komma till en budget i balans. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 90  Dnr 2014/032.020 

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

Beslutsunderlag 
1. PU § 11, 21 augusti 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 1 juli 2014 

3. Tjänsteskrivelse, 30 juni 2014 

4. KF § 57, 17 juni 2014 

5. KS § 80, 3 juni 2014 

6. PU § 7, 15 april 2014 

7. Tjänsteskrivelse, 4 april 2014 

8. Tjänsteskrivelse, 2 april 2014 

Redogörelse 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade 20 oktober 
2013 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. 

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni (KF § 57) att återremittera 
ärendet. Personalutskottet behandlade återremissen vid sitt 
sammanträde den 21 augusti med följande två beslutsförslag: 

Alternativ 1: 

1. att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) i enlighet med personalutskottets tidigare beslut 2014-04-15 

2. att en samordning ska ske för de förtroendevalda inom Alvesta kommunkoncern, 
med sammanlagt uppdrag på minst 40 % av heltid, dvs. 40 % av heltidsarvodet för 
kommunstyrelsens ordförande. 
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3. att personalutskottet utses till pensionsmyndighet i Alvesta kommun och får i 
uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i det beslutade OPF-KL. 

4. att uppdra åt pensionsmyndigheten att fastställa de skriftliga anvisningar som 
behövs för att enligt omställningsstödet § 8 ansöka om omställningsstöd, samt 
pensionsbestämmelserna § 8 anvisningar för att ansöka om avgiftsbestämd 
ålderspension samt § 16 anvisningar för att ansöka om sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd. 

5. att pensionsmyndigheten får i uppdrag att ta fram anvisningar i vilka regleras hur 
Alvesta kommun ska arbeta med aktiva omställningsinsatser och kostnadsram för 
detta, rutiner för styrkande av egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning vid 
omställningsstöd, rutiner vid inkomstsamordning vid omställningsstöd. 

Alternativ 2: 

1. att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPP-KL) enligt förslag som följer landstingsfullmäktiges beslut 

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

3. att uppdra åt pensionsmyndigheten att fastställa de skriftliga anvisningar som 
behövs för att enligt omställningsstödet § 8 ansöka om omställningsstöd, samt 
pensionsbestämmelserna § 8 anvisningar för att ansöka om avgiftsbestämd 
ålderspension samt § 16 anvisningar för att ansöka om sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd. 

4. att pensionsmyndigheten får i uppdrag att ta fram anvisningar i vilka regleras hur 
Alvesta kommun ska arbeta med aktiva omställningsinsatser och kostnadsram för 
detta, rutiner för styrkande av egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning vid 
omställningsstöd, rutiner vid inkomstsamordning vid omställningsstöd, 

5. att pensionsmyndigheten får i uppdrag att utreda behovet av att träffa 
överenskommelse med landsting/ regionen om kvalifikationstid vid omställnings 
stöd, 

6. att uppdra till kommunchefen att inför kommande mandatperiod ta fram riktlinjer 
och samverkansavtal för samordning mellan kommunen och landsting/region av 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda under förutsättning att 
kostnaderna belastar varje huvudman proportionellt. 

Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta enligt 
alternativ ett. 

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

Robert Olesen (S), Thomas Haraldsson (C), Birgit Andersson (MP) 
yrkar bifall till beslutsförslag nummer 2. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Mats Johnssons (M) yrkande 
och Robert Olesens (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Mats Johnssons (M) yrkande. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) i enlighet med personalutskottets tidigare beslut 2014-04-15 

2. att en samordning ska ske för de förtroendevalda inom Alvesta kommunkoncern, 
med sammanlagt uppdrag på minst 40 % av heltid, dvs. 40 % av heltidsarvodet för 
kommunstyrelsens ordförande. 

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

4. att uppdra åt pensionsmyndigheten att fastställa de skriftliga anvisningar som 
behövs för att enligt omställningsstödet § 8 ansöka om omställningsstöd, samt 
pensionsbestämmelserna § 8 anvisningar för att ansöka om avgiftsbestämd 
ålderspension samt § 16 anvisningar för att ansöka om sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd. 

5. att pensionsmyndigheten får i uppdrag att ta fram anvisningar i vilka regleras hur 
Alvesta kommun ska arbeta med aktiva omställningsinsatser och kostnadsram för 
detta, rutiner för styrkande av egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning vid 
omställningsstöd, rutiner vid inkomstsamordning vid omställningsstöd. 

Reservationer 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Personal 

Akten 
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KS § 91 Dnr 2014/008.000 

Information om Regionförbundet södra Småland 

Redogörelse 
Robert Olesen (S) meddelar att arbete pågår för fullt med Region 
Kronoberg som träder i kraft 1 januari 2015. 
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KS § 92 Dnr 2011/600.212 

Fördjupad översiktsplan för Moheda samhälle 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 26 juni 2014 

2. Granskningsyttrande, 27 mars 2014 

3. Antagandehandling 

Redogörelse 
Förslag till fördjupad översiktsplan för Moheda samhälle har varit 
utställd för granskning och samråd.  

Planens syfte är att få en tydligare vägledning för hur den bebyggda 
miljön, grönstrukturen och infrastrukturen skall utvecklas i Moheda. 
Ett viktigt mål i planarbetet har varit att centralorten för 
Mohedabygden skall stärkas och utvecklas samt att Moheda centrum 
skall tydliggöras. 

Då arbetet med planen inleddes innan nuvarande Plan- och bygglagen 
trädde i kraft hanteras den enligt tidigare gällande lagstiftning. 

För Moheda tätort finns en gällande områdesplan som numera är 
föråldrad och ersätts av den fördjupade översiktsplanen som nu kan 
antas. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Enligt 4 kap 11 § (motsvarar 3 kap 19 § i nu gällande PBL) 
anta fördjupad översiktsplan för Moheda samt, 

2. Upphäva områdesplan för Moheda tätort antagen av  
kommunfullmäktige (§ 47) 1989-04-25. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 93 Dnr 2014/281.806 

Ny taxa för simhallen 

Beslutsunderlag 
1. UKF § 23, 21 augusti 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 18 augusti 2014 

3. UKF § 14, 22 maj 2014 

4. Förslag till taxa 

Redogörelse 
Enhetschefen för drift- och anläggning på avdelningen för kultur- och 
fritid har tillsammans med simhallspersonalen tidigare sammanställt 
ett tjänstemannaförslag för uppräkning av taxor i simhallen. Utskottet 
för kultur- och fritid har behandlat ärendet (UKF § 14) och 
rekommenderar kommunstyrelsen att anta förslaget. 

Avdelningen för kultur- och fritid ger här ett kompletterande underlag 
till kommunstyrelsen som motiverar förslaget kring nya taxor för 
simhallen.  

Beredning 
UKF § 23 

Yrkanden 
Anne Grotmaak (V) yrkar att taxan för hyra av varmvattenbassängen 
för handikapporganisationerna ska vara halva ordinarie taxan. 

Mats Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget samt yrkar 
följande tillägg: att ge kommunchefen i uppdrag att förtydliga taxans 
tillämpningsområde och komplettera den så att det framgår att taxan är 
omprövad en gång per år, förslagsvis i beredningen av nästkommande 
års budget, 

Robert Olesen (S) yrkar att priserna skall revideras en gång årligen. 

Mats Johnsson (M) yrkar avslag till Anne Grotmaaks (V) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar först kommunstyrelsen på Mats Johnssons (M) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. 

Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen på Robert Olesens (S) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet. 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-09-02 13(26) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Slutligen frågar ordföranden kommunstyrelsen på Anne Grotmaaks 
(V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anta ny taxa för simhallen samt att ge kommunchefen i uppdrag att förtydliga 
taxans tillämpningsområde och komplettera den så att det framgår att taxan är 
omprövad en gång per år, förslagsvis i beredningen av nästkommande års budget, 

2. priserna skall revideras en gång årligen. 

Reservationer 
Anne Grotmaak (V) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Avdelningen för kultur- och fritid 

Akten  
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KS § 94 Dnr 2014/303.310 

Handbok för regler kring arbete gällande utmärkning av 
gator 

Beslutsunderlag 
1. NFS § 53, 17 juni 2014 

2. Handbok ”Arbete på väg”, 31 mars 2014 

Redogörelse 
Alvesta kommun saknar regler för hur arbeten på gator ska utmärkas. 
Trafikverket har regler kring detta som Alvesta kommun hittills 
hänvisat till. Då dessa regler inte alltid går att applicera på kommunala 
gator har kommunerna i Kronobergs län gemensamt tagit fram 
handboken ”Arbete på väg”.  

Felaktigheter eller avvikelser från reglerna i handboken, granskad TA-
plan, gällande föreskrifter, eller lagar och förordningar, betraktas som 
kontrakts/avtalsbrott. Avgift för fel och brister tas ut efter särskild 
avgiftslista. Detta gäller arbetsplatser där kommunen är huvudman för 
vägen. Avgiftstaxan ska tillämpas från 2016-07-01 efter en prövotid 
på 2 år.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Anta handboken ”Arbete på väg” för arbeten på all gatumark inom 
detaljplanelagt område, 

2. Anta avgiftsuttag där avvikelser från handboken påträffas. 
Avgiftstaxan tillämpas från 2016-07-01 efter en prövotid på 2 år. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten 
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KS § 95 Dnr 2014/304.059 

Dokumentationsplikt med anledning av höjd beloppsgräns 
för direktupphandlingar 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 22 juli 2014 

Redogörelse 
Den 28 maj beslutade riksdagen att godkänna regeringens förslag om 
höjda belopp för direktupphandlingar. Från den 1 juli 2014 får 
direktupphandling användas om kontraktets värde uppgår till högst 28 
procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting 
vid upphandling av varor och tjänster (f n 1 806 427 kr, dvs. högst 505 
800 kr). Direktupphandling enligt LUF och LUFS ska få användas om 
kontraktets värde uppgår till högst 26 procent av det tröskelvärde som 
gäller vid upphandling av varor och tjänster (f n 3 612 854 kr, dvs. 
högst 939 342 kr). 

Förslaget innebär även en dokumentationsplikt om upphandlingens 
värde överstiger 100 000 kr. Följande skall enligt förslaget ingå i 
dokumentationsplikten: 

1. Den upphandlande myndigheten/enhetens namn och 
organisationsnummer 
2. Föremålet för direktupphandlingen 
3. Hur konkurrensen tagits tillvara, t ex via annons eller via 
myndighetens hemsida  
4. Vilka leverantörer som tillfrågats 
5. Vilken leverantör som tilldelats kontraktet, inkl. 
organisationsnummer 
6. Skälet till tilldelningen 
7. Avtalets uppskattade värde 
8. Tidpunkten för kontraktets genomförande alternativt löptid 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samtliga ovanstående punkter skall 
dokumenteras i direktupphandlingar med värde över 100 000 kr. 

Protokollet ska skickas till 
Upphandling 

Akten  

  

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-09-02 16(26) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 96 Dnr 2014/316.006 

Sammanträdesplan för 2015 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till sammanträdesplan 2015  

Redogörelse 
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för 2015. Förslaget innebär att kommunstyrelsen 
sammanträder på tisdagar, beräknad tid kl. 8.00 – 15.00. 
Kommunfullmäktige sammanträder på tisdagar kl. 18.30 med 
undantag för sammanträdena i juni och december som börjar på 
dagen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
kommunledningskontorets förslag till sammanträdesplan för 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 97 Dnr 2014/307.346 

Fastställande av VA-taxa för 2015 

Beslutsunderlag 
1. NFS § 49, 17 juni 2014 

2. Förslag till VA-taxa 2015, 28 maj 2014 

Redogörelse 
Enligt gällande VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige 2010-12-16 
§ 147, ska nämnden för samhällsplanering årligen reglera 
avgiftsbeloppen i taxan vid årsskiftet enligt förändringen i 
konsumentprisindex, KPI. 

Under åren 2012-2014 har ingen indexreglering gjorts då förändringen 
i KPI ansågs för liten för att regleras. 

Senaste publicerade indextal är 313.89 (2014-04), vilket medför en 
ökning av VA-taxan med 0,85 % sedan senaste justeringen 2011. 

Nämnden för samhällsplanering beslutar att indexreglera taxan, vilket 
innebär en höjning på 0,85 % från 2015-01-01. Därutöver att höja 
taxan med 2,8 % från januari – december 2015.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
indexreglera VA-taxan, vilket innebär en höjning med 0,85 % från 
2015-01-01 samt att höja taxan med 2,8 % från 2015-01-01.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 98 Dnr 2014/273.800 

Regional kulturplan för Kronobergs län 2015 - 2017 

Beslutsunderlag 
1. UKF § 25, 21 augusti 2014 

2. Tjänsteskrivelse inkl. bilaga, 14 augusti 2014 

Redogörelse 
Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har delat 
ansvar för att leda och samordna utvecklingen av kulturen i Kronoberg 
och för att sammanfatta alla kulturaktörers-, kommuners- och 
institutioners tankar om kulturens utveckling, vilket sedan skall riktas 
mot de nationella kulturpolitiska målen. 

Alvesta kommun har under 2012-2013 arbetat med att bli inkluderad i 
Regionens kulturplan för Kronoberg som ska antas till perioden 2015-
2017. Förslaget till kulturplan har skickats på remiss till bland annat 
kommunerna. Utöver detta har olika dialoger i och konferenser ägt 
rum såväl regionalt, som lokalt i hela regionen mellan kulturaktörer, 
tjänstemän och politiker.  

Beredning 
UKF § 25 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslag till Regional 
kulturplan för Kronobergs län 2015 – 2017. 

Protokollet ska skickas till 
Regionförbundet södra Småland 

Landstinget Kronoberg   

Akten 
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KS § 99 Dnr 2013/557.000 

Vision för Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 22 augusti 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 11 juni 2014 

3. KS § 78, 3 juni 2014 

4. Tjänsteskrivelse, 2 juni 2014 

5. Remiss, 13 maj 2014 

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

Redogörelse 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2014 att återremittera förslag 
om vision för Alvesta kommun. Motivering för återremissen var att 
det finns flera frågetecken i ärendet som bör redas ut och att 
remissvaren är för få (endast 3 av 17 remissinstanser har svarat). 

I det följande görs förtydliganden av förslaget, vilket blir ett 
kompletterande underlag till en förnyad remiss och fortsatt beredning 
av ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta det framtida arbetet och 
beslutet med vision för Alvesta kommun till den nya majoriteten. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 100 Dnr 2013/512.106 

Gemensamt samordningsförbund mellan Alvesta och Växjö 
kommuner 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 7 augusti 2014 

2. KF § 159, 10 december 2013 

3. KS § 198, 26 november 2013 

4. Skrivelse, 7 november 2013 

5. Skrivelse, 19 november 2013 

Redogörelse 
Styrelsen för Alvesta samordningsförbund FINSAM har för avsikt att 
verka för ett gemensamt förbund mellan Alvesta kommun, Växjö 
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget 
Kronoberg från och med 1 januari 2015. 

Sammanslagningen avser gemensam styrelse och 
ekonomi/administration. Det lokala kontoret i Alvesta med nuvarande 
omfattning på verksamhet skall bestå. 

Kommunfullmäktige beslutade 12 december 2013 att godkänna ett 
samgående mellan Alvesta och Växjö samordningsförbund från och 
med 1 januari 2015 samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta 
fram en förbundsordning tillsammans med Växjö. 

Ett förslag har tagits fram och ärendet tas därför upp för behandling. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa ändring, i idag gällande förbundsordningar för Alvesta och Växjö 
samordningsförbund, avseende § 16 där villkoren för överföring av eget kapital och 
egendom till det nya förbundet samordningsförbundet Värend regleras, 

2. Godkänna att Växjö samordningsförbund utvidgas med Alvesta 
samordningsförbund och samtidigt byter namn till samordningsförbundet Värend 

3. Godkänna att Alvesta samordningsförbund upphör som eget förbund och går in i 
samordningsförbundet Värend, 

4. Fastställa förbundsordning för samordningsförbundet Värend, vilket gäller från och 
med 1 januari 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Växjö kommun 
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FINSAM 

Akten  
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KS § 101 Dnr 2013/579.006 

Besvarande av motion (S) om offentliga sammanträden för 
kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 11 april 2014 

2. KF § 164, 10 december 2013 

3. Motion, 10 december 2013 

Redogörelse 
I en motion från Robert Olesen (S) redogörs för att kommunstyrelsens 
sammanträden tenderar att bli längre och längre. Det är ofta viktiga 
punkter på dagordningen och nyttig information för såväl ledamöter 
som kommuninvånare. Information som skulle gagna förtroendet för 
politiken och Alvesta kommun som varumärke om medborgarna fick 
ta del av denna information. 

Med anledning av detta föreslår Socialdemokraterna i Alvesta 
kommun kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten 
2. Kommunstyrelsens sammanträden webbsänds på alvesta.se 

I en tjänsteskrivelse redogörs för att kommunstyrelsen redan har 
möjlighet att besluta om offentliga sammanträden enligt 
kommunstyrelsen reglemente. Gällande webbsändning av 
kommunstyrelsens sammanträden avråds detta i dagsläget med 
hänvisning till lokalbegränsningar samt finansiering.  

Yrkanden 
Mats Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen. 

Protokollet ska skickas till 
Robert Olesen (S) 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 102 Dnr 2014/241.000 

Besvarande av motion (MP) om etiska regler för 
förtroendevalda i Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 18 augusti 2014 

2. KF § 54, 17 juni 2014 

3. Motion, 20 maj 2014 

Redogörelse 
I en motion från Birgit Andersson (MP) redogörs för att Miljöpartiet 
anser att etiska regler för förtroendevalda i Alvesta kommun skulle 
kunna kvalitetssäkra det politiska arbetet och samtidigt ange riktlinjer 
för representanter i kommunala styrelser och nämnder. 

Med anledning av detta föreslår motionären att kommunfullmäktiges 
presidie handlägger motionen för hur etiska regler för förtroendevalda 
kan användas i kommunen samt att etiska regler för förtroendevalda 
införs i Alvesta kommun. 

Kommunfullmäktiges presidie har berett ärendet och presidiets 
bedömning är att etiska regler är ett viktigt inslag i det politiska 
arbetet och att ämnet lämpar sig som ett inslag i utbildning av samtliga 
förtroendevalda mandatperioden 2014-2018. Presidiet ser däremot inte 
att ett skriftligt regelverk för detta behövs. Diskussioner har förts med 
kommunledningskontoret och en utbildning för förtroendevalda 
innehållande bland annat etiska regler kommer att genomföras i 
januari 2015. 

Yrkanden 
Mats Johnsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Birgit Andersson (MP) 

Akten  
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KS § 103 Dnr 2014/338.043 

Begäran om tilläggsanslag från utbildningsnämnden 

Beslutsunderlag 
1. UN § 51, 11 juni 2014 

Redogörelse 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2014, § 31, finns en 
budgetram på 35,8 mkr för orobyggnation av Aringsås i östra delen av 
Alvesta, i syfte att öka antalet förskoleavdelningar i lokalen. Planerna 
i projekteringen, godkänd av nämnden för barn och ungdom 14 april 
2011, § 38, blev för kostsamma. En revidering av projekteringen för 
ombyggnationen har därför gjorts, bland annat genom att uteplats för 
barnvagnar har tagits bort, standarden i produktionsköket har sänkts, 
antalet mötesrum för personal har minskat. För att hålla sig inom 
beslutad ram krävs också att planerad ombyggnation av källarplanet 
till motorikrum inte genomfors. Då denna del anses som nödvändig 
för kvalitén i förskolan, behöver ramen utökas. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ge nämndens 
ordförande i uppdrag att snarast kontakta kommunstyrelsens 
ordförande i ärendet, med en hemställan om att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om ett tilläggsanslag på ca 0,5 mkr för 
ombyggnation av källarplanet på Aringsås förskola. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. tillstyrka utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget på 1 miljon kronor, 
2. ge kommunstyrelsens ordförande tillsammans med utbildningsnämndens 

ordförande att göra beställningen, 
3. föreslå kommunfullmäktige godkänna beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Utbildningsförvaltningen 

Akten 
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KS § 104 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll UKF, 21 augusti 2014 

2. Protokoll PU, 22 maj 2014 

3. Protokoll UKF, 20 maj 2014 

4. Protokoll SU, 12 maj 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. Utskottet för kultur och fritid, 21 augusti 2014 
2. Personalutskottet, 22 maj 2014 
3. Utskottet för kultur och fritid, 20 maj 2014 
4. Strategiska utskottet, 12 maj 2014 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-09-02 26(26) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 105 Dnr 2014/097.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. Uppföljning LEH Alvesta kommun-protokoll (Dnr: 2014/324.016) 
2. Remiss-geografisk underindelning inom Polisregion Syd samt Alvesta kommuns 

yttrande (Dnr: 2014/288.114) 
3. Lägesbeskrivning om det nya serviceboendet enligt LSS (Dnr: 2013/585.730). 
4. Anmälan om överskriden budgetram från utbildningsnämnden (2014/321.041) 
5. Anmälan om överskriden budgetram från omsorgsnämnden (2014/258.041) 

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

Protokollet ska skickas till 
Länsstyrelsen 

Akten 

 

 


	KS § 86 Dnr 2014/007.000
	Information från ordförande och kommunchef
	Redogörelse


	KS § 87 Dnr 2014/226.000
	Information från Winnet Kronoberg
	Redogörelse
	Protokollet ska skickas till


	KS § 88 Dnr 2014/305.501
	Information om förstudie gällande godstransporter på järnväg i anslutning till Moheda tätort
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Protokollet ska skickas till


	KS § 89 Dnr 2014/226.000
	Uppföljning av besparingsbeslut
	Redogörelse

	Protokollet ska skickas till

	KS § 90  Dnr 2014/032.020
	Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
	Beslutsunderlag
	Redogörelse


	Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade 20 oktober 2013 om en ny modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas från och med valet 2014.
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut

	Reservationer
	Protokollet ska skickas till


	KS § 91 Dnr 2014/008.000
	Information om Regionförbundet södra Småland
	Redogörelse


	KS § 92 Dnr 2011/600.212
	Fördjupad översiktsplan för Moheda samhälle
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 93 Dnr 2014/281.806
	Ny taxa för simhallen
	Beslutsunderlag
	Redogörelse

	Beredning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut

	Reservationer
	Protokollet ska skickas till


	KS § 94 Dnr 2014/303.310
	Handbok för regler kring arbete gällande utmärkning av gator
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 95 Dnr 2014/304.059
	Dokumentationsplikt med anledning av höjd beloppsgräns för direktupphandlingar
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 96 Dnr 2014/316.006
	Sammanträdesplan för 2015
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 97 Dnr 2014/307.346
	Fastställande av VA-taxa för 2015
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 98 Dnr 2014/273.800
	Regional kulturplan för Kronobergs län 2015 - 2017
	Beslutsunderlag
	Redogörelse

	Beredning
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 99 Dnr 2013/557.000
	Vision för Alvesta kommun
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 100 Dnr 2013/512.106
	Gemensamt samordningsförbund mellan Alvesta och Växjö kommuner
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 101 Dnr 2013/579.006
	Besvarande av motion (S) om offentliga sammanträden för kommunstyrelsen
	Beslutsunderlag
	Redogörelse

	Yrkanden
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 102 Dnr 2014/241.000
	Besvarande av motion (MP) om etiska regler för förtroendevalda i Alvesta kommun
	Beslutsunderlag
	Redogörelse

	Yrkanden
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 103 Dnr 2014/338.043
	Begäran om tilläggsanslag från utbildningsnämnden
	Beslutsunderlag
	Redogörelse

	Yrkanden
	Beslut
	Protokollet ska skickas till

	KS § 104 Dnr 2014/066.006
	Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott
	Beslutsunderlag
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till


	KS § 105 Dnr 2014/097.000
	Meddelanden
	Redogörelse
	Beslut
	Protokollet ska skickas till



