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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, kl. 14.00-16.10

Beslutande

Tommy Bohman, ordf. (S), Agneta Lindberg (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Klas Håkanson (M), Kjell Åke Nottemark (M), Dan Ljugström (C),
Börje Wilsborn (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF),
Ingemar Sturesson (KD), Ritva Hermanson (MP).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Andreas Granlöf (S) och Ejlon Johansson (FP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Åselotte Andersson (§ 1), Bengt Ericsson (§ 1),
Elisabeth Forsén (§ 1-2), Maria Fantenberg (§ 1-2), Johanna Maxson (§ 1),
Jonny Palmkvist (§ 2-3), Bo Ljung (§ 1), Anders Bengtsson (§ 1-2),
Andreas Eliasson (§ 3-12).
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.

Utses att justera

Agneta Lindberg och Jan Johansson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Rolf Forsén (S), Bengt Jonzon (S), Carina Bard (M), Ingvar Andersson (C),
Marie Johansson (KD), Björn Fälth (SD), Carina Strömbäck (V).

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 1-12

Kristina Odelberg
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Agneta Lindberg

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-01-08

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Underskrift

Kristina Odelberg

Jan Johansson
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Dnr 2014/KA0009

Information från länsstyrelsen om flyktingmottagandet
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Integrationsstrateg Bo Ljung vid Länsstyrelsen i Jönköping beskriver situationen för
länets flyktingmottagande och uppger bland annat följande:
Avtalet med Vetlanda kommun som gäller sedan 1 januari 2012 och tillsvidare innebär
en planeringsnivå på 60 personer, varav 25 kan anvisas av arbetsförmedlingen eller
migrationsverket, resterande bosätter sig på egen hand.
Totalt beräknas 55 000 flyktingar anlända till Sverige under 2014, framförallt kommer de
från Syrien. Detta innebär att vi måste höja nivån på flyktingmottagandet i kommunerna
och ett förslag till fördelningsprincip finns upprättat. För Vetlandas del skulle det
innebära en fördubbling av antalet anvisningsbara platser från 25 till 50. Från Vetlanda
kommuns sida har man tidigare konstaterat att vi skulle ha större förutsättningar att
erbjuda bostäder även på landsbygden om vi hade en bättre kollektivtrafik.
Beträffande ensamkommande flyktingbarn finns en överenskommelse på 15 platser
varav totalt 3 är asylplatser. Med en ny fördelningsmodell skulle det för Vetlanda
kommuns del innebära att vi istället ska tillhandahålla 6-7 asylplatser. Den nya
situationen och nya regler på området innebär att Migrationsverket har utökade
möjligheter att placera barn även i kommuner med vilka man inte har avtal. Frågan är
inte förhandlingsbar.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0008

Information från överförmyndarverksamheten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Överförmyndare Anders Bengtsson ska i enlighet med överförmyndarverksamhetens
reglemente två gånger per år redovisa verksamheten för kommunstyrelsen.
Överförmyndaren bedriver tillsyn över gode män och förvaltare. Totalt omfattas en
förmögenhet på 98,6 mnkr för 2013. Den 18 november förra året gjorde Länsstyrelsen i
Östergötland tillsyn över verksamheten. Protokollet finns tillgängligt som delgivning,
ingen kritik framfördes.
Härefter följer en beskrivning av verksamheten under 2013, vilket också framgår av
länsstyrelsens protokoll.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0007

Information från barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Skolchef Jonny Palmkvist redovisar bakgrunden till det prognostiserade överskottet i
förra årets verksamhet, han uppger därvid bland annat följande:
I samband med halvårsbokslutet 2013 prognostiserades ett underskott med 3,6 mnkr.
Vid prognostillfället i oktober prognostiserades ett överskott på 4,7 mnkr. Orsaken till
den relativt stora avvikelsen är bland annat att man haft vakant tjänst på kansliet och
även datakostnader som inte blivit så stora som beräknat. Därutöver redovisas överskott
av avseende interkommunala ersättningar gymnasieskolan, men även
grundskoleverksamheten och svenska för invandrare. I det senare fallet handlar det om
en noggrannare registrering av antalet mottagna flyktingar som deltar i verksamheten,
vilket genererat större intäkter. Träffsäkerheten beträffande budget och prognoser
förvänta bli bättre efter de utbildningsinsatser som kommer att genomföras. I
verksamheten är 31 chefer berörda och det kan sammantaget innebära relativt stora
avvikelser i samband med prognosläggningen. Budget 2014 är i balans.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0430

Ökad ägarinsats till Smålands Turism från och med 2014
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun ökar ägarinsatsen till Smålands Turism AB med 40 000 kr från och
med 2014.
40 000 kr finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2014.
Från och med 2015 ska hela beloppet beaktas i kommande budgetarbete.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från styrelsen för Smålands Turism AB där man beskriver
behovet av ökat ägartillskott för bolagets verksamhet från och med nästa år. Bolaget
står inför investeringar i ny plattform för samverkan och marknadsföring av
besöksnäringen. Landstinget har avsatt ytterligare 500 000 kr i budget 2014 och
förhoppningen är att även övriga delägare det vill säga kommunerna ska gemensamt
tillföra samma summa. För Vetlandas del innebär det en ökning med 40 000 kr från
360 000 till 400 000 kr per år.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun ökar ägarinsatsen till Smålands Turism AB med 40 000 kr från och
med 2014.
40 000 kr finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2014.
Från och med 2015 ska hela beloppet beaktas i kommande budgetarbete.

Utdrag:
Smålands Turism AB
ekonomikontoret
Margareta Darell

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0483

Bidrag till Smålands Kulturfestival 2014
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun deltar i Smålands Kulturfestival 2014.
Medfinansiering med 60 000 kr finansieras genom i anspråktagande av
kommunstyrelsens oförutsedda medel 2014.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun medverkade första gången i Smålands Kulturfestival 2013. Under tre
dagar i månadsskiftet oktober/november besöktes totalt 70 arrangemang av 9 000
besökare i området. Smålands Kulturfestival strävar efter en bred kulturell grund där
kvalitén är den gemensamma nämnaren. Alla konstformer ska finnas representerade
och syftet är att vidga publikens intresseområde och skapa nya målgrupper. Samarbetet
med Smålands kulturorganisation är en viktig bas i festivalen.
Vetlanda kommun har möjlighet att delta även 2014 då festivalen kommer att äga rum
30 oktober – 2 november och beröra flera platser i Vetlanda kommun. För
genomförandet krävs en medfinansiering på 60 000 kr.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun deltar i Smålands Kulturfestival 2014.
Medfinansiering med 60 000 kr finansieras genom i anspråktagande av
kommunstyrelsens oförutsedda medel 2014.

Utdrag:
Smålands Kulturfestival
ekonomikontoret
kultur- och fritidskontoret
Margareta Darell

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0006

Val av ledamot till budgetberedningen efter Gunilla Hjelm
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Till ny ledamot i budgetberedningen för perioden till och med 31 december 2014 utses
Dan Ljungström.
Ärendebeskrivning
Gunilla Hjelm har avsagt sig uppdraget som ledamot i budgetberedningen.

Utdrag:
Dan Ljungström
Troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2011/KA0003

Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott efter Gunilla
Hjelm
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden till och med 31 december
2014 utses Dan Ljungström.
Ärendebeskrivning
Gunilla Hjelm har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utdrag:
Dan Ljungström
Troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0005

Val av ledamot till styrgruppen för Tillväxt Vetlanda
efter Gunilla Hjelm
Kommunstyrelsens beslut
Avsägelsen godkänns.
Till ny ledamot i styrgruppen för Tillväxt Vetlanda för perioden till och med 31 december
2014 utses Dan Ljungström.
Ärendebeskrivning
Gunilla Hjelm har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrgruppen för Tillväxt Vetlanda.

Utdrag:
Dan Ljungström
Troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2013-10-16.
Arbetsutskottets protokoll 2013-11-25 och 2013-12-09.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Bergstaten: Undersökningstillstånd för området Solhaga nr 2 i Vetlanda kommun,
Jönköpings län. Dnr 2013/KA0458
b) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
förläggning av kabel mellan Korsberga-Huluboda 1:5 och Flohult 1:6 i Vetlanda
kommun. Dnr 2013/KA0463
c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör fornlämning RAÄ-nr
7 och 76 i Bäckaby socken på fastigheten Slageryd 1:6. Dnr 2013/KA0467
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör fornlämning RAÄ-nr
3, 75, 76, 105, 106 och 109 i Fröderyd socken på fastigheten Äsprilla 7:1.
Dnr 2013/KA0468
e) Höglandets räddningstjänstförbund: Budgetuppföljning kvartal 3 2013.
Dnr 2013/KA0472
f) Regionförbundet Jönköpings län: Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde
2013-11-21. Dnr 2013/KA0479
g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion
enligt 12 kap. 9 § miljöbalken på fastigheterna Eckerda 4:3 och Perstorp 2:1,
Vetlanda kommun. Dnr 2013/KA0475
h) Regionförbundet Jönköpings län: Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde
2013-11-21. Dnr 2013/KA0479
i) Kommunala pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2013-11-19.
j) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör fornlämning RAÄ-nr
184 i Näshults socken på fastigheten Rösjöholm 1:3. Dnr 2013/KA0487
k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Ansökan om förordnande som vigselförrättare –
beslut. Dnr 2013/KA0403
l) Höglandets kommunalförbund: § 48/13 direktionen sammanträdesprotokoll Konsument Höglandet. Dnr 2013/KA0488
m) Höglandets kommunalförbund: § 49/13 direktionen sammanträdesprotokoll Kommunalförbundets logotyp – användande. Dnr 2013/KA0489
n) Höglandets kommunalförbund, direktionen sammanträdesprotokoll 2013-12-06.
o) Länsstyrelsen i Östergötland: Protokoll 2013-12-19 gällande inspektion av
överförmyndaren i Vetlanda kommun. Dnr 2014/KA0001
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Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0492

Skrivelse om kontanthantering
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit till fullmäktiges ledamöter från Helga och Horst G. Reinhold i
Kvillsfors där man undrar vad Vetlanda kommun gör för att bankerna i Vetlanda ska
fortsätta med kontanthantering gentemot allmänheten.
Brevskrivarna uppmanar kommunen att i samband med offentlig upphandling av
banktjänster ställa krav på banker som vill teckna avtal med kommunen att
tillhandahålla kontanter för allmänheten. Skrivelsen föreligger i bilaga.
Idag har Vetlanda kommun avtal med Swedbank om banktjänster. Avtalet löper ut i
november 2014 och innan dess är det alltså inte aktuellt med någon ny upphandling.
Swedbank hanterar inte kommunens kontanter utan har lagt detta på annan aktör. Det
är mycket tveksamt om kommunen i samband med en kommande upphandling kan
ställa de krav som brevskrivaren föreslår eftersom ett sådant krav inte är direkt knutet
till det som upphandlingen avser. Vi bör avvakta utvecklingen på det här området under
våren och inför en ny upphandling. Frågan kan dock ställas till de lokala bankerna hur
man förhåller sig till önskemålet om fortsatt kontanthantering för allmänheten.

Utdrag:
Helga och Horst G Reinhold
Andreas Eliasson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0466

Utökning av personal i projektet KomBack
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
En utökning med 1,0 tjänst till projektet KomBack inom socialförvaltningen godkänns för
perioden 2014-01-01 – 2014-07-15.
Finansiering sker genom kommunens utvecklingsreserv med 225 tkr.
Ärendebeskrivning
I projektet KomBack har ett antal ”hemmasittare” identifierats. Det är ungdomar som
inte har någon tillhörighet på arbetsmarknaden eller bedriver studier. De är inte heller
aktuella för insatser hon någon av projektets samarbetspartners. Anställningen syftar till
att möjliggöra insatser som får dessa ”hemmasittare” att närma sig arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 392/13.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att fullmäktige beviljar en utökning med 1,0 tjänst till
projektet KomBack inom socialförvaltningen för perioden 2014-01-01 – 2014-07-15 och
att finansiering sker genom kommunens utvecklingsreserv med 225 tkr.
Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Tommy Bohmans förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan

