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§ 143

2013-06-24

Dnr 2013/KA0145

Utvärdering av projektet ”Tillväxt Vetlanda”
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet. Redovisade synpunkter återförs till
projektets styrgrupp.
Ärendebeskrivning
Vid uppstarten av projektet ”Tillväxt Vetlanda ” beslutades att projektet skulle
vara långsiktigt men att utvärdering skulle göras under 2013 för att ta ställning
till fortsättningen.
Dokumentet ”Direktiv för fortsatt arbete i projektet Tillväxt Vetlanda 2013”
föreligger i bilaga.
Direktiven fastställdes av projektets styrgrupp 2013-02-27. Direktiven utgör
underlag och anger förutsättningarna för det fortsatta arbetet samt ramar för
kommande uppdrag inom ”Tillväxt Vetlanda”. Som ett led i utvärderingen ska
samtliga projektägare besvara följande frågor:
1. Är organisationsformen bra.
2. Hur ska ordförandeskapet i styrgruppen hanteras.
3. Behövs nya direktiv.
4. Är antalet arbetsgrupper bra.
5. Finns det nya områden som borde lyftas in i projektet.
Vid en diskussion framkommer följande synpunkter:
1. Boendefrågan bör lyftas in i projektet. Frågan om attraktiva boenden i
hela kommunen diskuteras.
2. Centrumplanegruppen är viktig och kan utvecklas.
3. Fastighetsägarnas roll har blivit mer aktiv under projekttiden.
Inledningsvis var man mer tveksam.
4. Nuvarande projektform upplevs positivt av de medverkande.
5. Arbetsgrupperna är relativt självständiga i förhållande till styrgruppen.
Detta är bra men kommunikationen inom projektet, i alla riktningar,
måste tydliggöras.
6. Bolagsbildning bedöms inte nödvändigt.
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§ 143 forts.

2013-06-24

Dnr 2013/KA0145

7. Att eftersträva en utnämning till ”Årets stadskärna” bedöms inte aktuell
för närvarande.
8. Avrapporteringen mellan arbetsgrupperna kan förbättras.
9. Att Nuvab innehar ordförandeposten har fungerat mycket bra och är
lämpligt även för fortsättningen.
10. Tillväxt Vetlanda bedöms som en bra samarbetspartner i arbetet med
den fördjupade översiktsplanen.
---------------

Utdrag:
Tillväxt Vetlandas styrgrupp
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§ 144

2013-06-24

Dnr 2013/KA0255

Detaljplan för Broby 54:1, 54:2 m.fl. Landsbro
Arbetsutskottets beslut
Tekniska kontoret får uppdraget att upprätta detaljplan för Broby 54:1, 54:2
m.fl., Landsbro.
Ärendebeskrivning
2013-03-01 förvärvade Vetlanda kommun fastigheten Broby 54:1 (f d Lilla
Mathuset, Landsbro). Förvärvet utgör en del i ett långsiktigt arbete med
centrumområdet i Landsbro. Kommunens målsättning är att hitta en permanent
lösningen för den förskoleverksamhet som idag är förlagd till f d Komvuxlokalerna. Sedan en tid tillbaka bedrivs lättare industriverksamhet i dessa
lokaler. Kommunens ambition är att genomföra en lämplig fastighetsbildning
och försälja fastigheten. En förutsättning för ett sådant beslut är att hitta en
lämplig placering av förskoleverksamheten och i arbetet med centrumområdet
ha Broby 54:1 identifierats som en möjlig lokalisering. Gällande detaljplan
anger användning av fastigheten för ”centrum” medan området direkt norr om
fastigheten avsatts för bostadsändamål. Ny detaljplan behöver därför arbetas
fram för att möjliggöra etablering av förskoleverksamhet i området.
---------------

Utdrag:
Tekniska kontoret

Just sign
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§ 145

2013-06-24

Dnr 2013/KA0241

Ändring i förbundsordningen för Höglandets samordningsförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna ny förbundsordning för Höglandets
samordningsförbund att gälla from 2014-01-01.
Ärendebeskrivning
Förslag till reviderad förbundsordning för Höglandets samordningsförbund har
upprättats och föreligger i bilaga. Bakgrunden till revideringen är att den
nuvarande förbundsordningen inte helt stämmer överens med lagens krav vad
gäller ägarrepresentation i styrelsen. I samband med beslut om ny förbundsordning bör också en komplettering ske av valet av ledamot alternativt ersättare
i styrelsen för förbundet att gälla from 2014-01-01.
Beslutsunderlag
Styrelsen i Höglandets samordningsförbud 2013-05-27.
---------------

Just sign
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§ 146

2013-06-24

Dnr 2013/KA0211

Utmaning avseende posthantering, transporter och utdelning av
extern och intern post samt frankering
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Utmaningen antas inte eftersom kostnaderna för att genomföra upphandling
överstiger möjliga vinster för kommunen i nuläget.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens policy för alternativa driftformer inbjuds till utmaningsrätt
avseende kommunala verksamheter. Posten Meddelande AB har inkommit
med en utmaning som avser posthantering mm inklusive sortering, transporter,
utdelning och frankering. Idag samordnas och administreras funktionen postoch repro vid kommunledningsförvaltningens kansli. Förutom posthanteringen
lämnas även kopieringsservice samt dagligt underhåll av kommunens
synpunktshörnor. För ändamålet finns 1,0 tjänst inrättad. Tidsåtgången för
kopiering uppgår till 20-50 % av en heltid. Variationerna är relativt stora från
vecka till vecka. Verksamheten fungerar idag väl utifrån ett kundperspektiv
även om det finns möjligheter till förbättringar. Den flexibilitet med kopiering
och posthantering samt andra arbetsuppgifter, så som verksamheten bedrivs
idag, upplevs ändamålsenlig. Funktionshindrade är i stor utsträckning
involverade i kommunens hantering av internpost. Detta är ett mycket lämpligt
och meningsfullt uppdrag för den gruppen. Vid en eventuell
konkurrensutsättning skall det övervägas om krav bör ställas på
entreprenörerna att anlita funktionshinderomsorgen i viss utsträckning.
Sammanfattningsvis konstateras att posthantering inte är ett prioriterat
förbättringsområde och som dessutom riskerar att ta bort uppgifter som lämpar
sig bra för funktionshindrade.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att kommunen inte antar utmaningen från Posten
Meddelande AB angående posthantering mm.
---------------

Just sign
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§ 147

2013-06-24

Dnr 2013/KA0233

Redovisning av intern kontroll 2012 – socialnämnden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisning av intern kontroll 2012 från socialnämnden godkänns men det
noteras att ett antal genomförandeplaner saknas vilket är otillfredsställande och
behöver åtgärdas.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2012 från socialnämnden föreligger i bilagan.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 189/13.
---------------
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§ 148

2013-06-24

Dnr 2012/KA0251

Svar på motion om minskad skadegörelse och brott i Vetlanda
kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen får anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Den 14 september 2012 lämnade Ejlon Johansson (FP) och Magnus Olofsgård
(FP) in en motion om minskad skadegörelse och brott i Vetlanda kommun med
följande förslag:
1. Den s.k skadegruppen får uppdraget att inventera och följa upp vad som
hänt under 2012.
2. Alla berörda förvaltningar informerar den kontaktperson som finns för
att sedan polisanmäla om så behövs.
3. Föreslå åtgärder till kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen formaliserar gruppen under kommunstyrelsen.
5. Medel avsätts till förebyggande arbete.
Motionen remitterades till tekniska nämnden och ”Tillväxt Vetlanda” för
yttrande. Yttrande har även inkommit från Höglandets Räddningstjänstförbund.
En sammanställning av yttrandena och en sammanfattning med förslag till
beslut föreligger i bilaga.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 115/12
Höglandets Räddningstjänstförbund § 38/12
Skrivelse från ”Tillväxt Vetlanda” daterad 2013-03-28
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att motionen, med den sammanfattande
skrivningen, får anses besvarad.
---------------
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§ 149

2013-06-24

Dnr 2013/KA0256

Månadsprognos per den 31 maj 2013
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Upprättad bokslutsprognos per den 31 maj 2013 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 maj 2013 föreligger i bilagan. Det beräknade
årsresultatet uppgår till minus 34,9 miljoner kronor, vilket är en kraftig
försämring sedan förra månaden. Den enskilt största orsaken till detta är att
man i denna prognos tagit hänsyn till alla ianspråktaganden av
utvecklingsreserven (drygt 15 mnkr). Vidare har vård- och omsorgsnämnden
ökat sitt beräknade överskridande bl. a med hänvisning till kostnader inom
funktions-hinderomsorgen. Försörjningsstödet pekar fortfarande på ett stort
överskridande. Även externa placeringar svarar för höga kostnader.
Måltidsservice har i samband med organisationsförändringen till sig fått
överfört otillräckliga medel för vikariekostnader. Totalt prognostiserar
nämnderna ett resultat på minus 28,3 miljoner kronor i relation till budget.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 137,8 miljoner kronor.
---------------
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§ 150

2013-06-24

2013/KA0142, 247

Samtal med Vetlanda Arena AB om den fortsatta utvecklingen av
Tjustkulleområdet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
500 000 kronor lånas ut till Vetlanda Arena AB för asfaltering av parkeringsytan framför hockeyhallen.
Särskilt tilläggsavtal ska tecknas.
Ärendet handläggs av ekonomikontoret.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/13 upphävs.
Ärendebeskrivning
Den 10 juni i år behandlade arbetsutskottet en begäran från Vetlanda Arena AB
om finansiering av asfaltering av parkeringsplatser utanför hockeyhallen. Det
är ett starkt önskemål från bolagets sida att få möjlighet att asfaltera den
parkeringsplatsen. Bolagets bedömning är detta är den sista stora åtgärden för
att området sedan ska vara helt iordningställt. Det vore önskvärt om detta
kunde bli klart till Sapas jubileum som ska firas i slutet av augusti.
Representanter för Vetlanda Arena AB uppger vid dagens sammanträde att
bolaget planerar en isolering av ishallen/hockeyhallen till en kostnad på
1 040 000 kronor vilket kommer att göra hallen bättre lämpad även för andra
evenemang än ishockey. Om BORO/VHC ska kunna spela a-lagsmatcher i
hallen krävs dock ytterligare investeringar i storleksordningen 6-7 miljoner
kronor men detta är helt avhängigt klubbens intresse. Utöver dessa
investeringar finns en prioriteringslista i fem punkter med mindre åtgärder,
bl. a asfaltering av olika ytor. Det finns även önskemål om att anlägga
ytterligare en konstgräsplan. En fråga som ställs från bolaget är när en ny infart
till området, från Nydala, kommer att bli aktuell.
Från kommunens sida är bedömningen att varje extra åtgärd kräver ett
tilläggsavtal. Varje sådant ärende ska handläggas av ekonomikontoret.
---------------
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§ 151

2013-06-24

Dnr 2013/KA0001

Begäran från tekniska nämnden att disponera avsatta medel för
fastighets- och gatuunderhåll 2013
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att tekniska nämnden ur
utvecklingsreserven får disponera medel med 6,0 miljoner kronor för
fastighetsunderhåll och 5,0 miljoner kronor för gatuunderhåll under 2013.
Ärendebeskrivning
I samband med bokslutet omvandlades en tidigare beslutad underhållsreserv till
en sammanslagen utvecklingsreserv om totalt 36 miljoner kronor. Det är ur
denna reserv som medel numera kan hämtas för bl a. underhållsåtgärder. Under
2012 har ett antal projekt med detta syfte genomförts. Underhållsarbeten
kommer att fortsätta under 2013 enligt en plan fastställd av tekniska nämnden.
Underhållet av kommunens fastigheter och gatunät har fått stå tillbaka under
flera år till förmån för rena driftkostnader, framförallt energikostnader. Genom
att disponera reserverade medel för de mest akuta underhållsåtgärderna
undviker man kapitalförstöring. Eftersom det ekonomiska läget för 2013 ser
ansträngt ut för kommunen som helhet, ska redovisning löpande ske från
tekniska nämnden avseende dessa underhållsåtgärder för att, om läget så
påkallar, kunna bromsa verkställandet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 138/12, § 114/12.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) föreslår att tekniska nämnden under 2013 får
disponera 6,0 miljoner kronor för fastighetsunderhåll och 5,0 miljoner kronor
för gatuunderhåll ur utvecklingsreserven.
---------------
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§ 152

2013-06-24

Dnr 2013/KA0133

Årsredovisning 2012 – Mediacenter Jönköpings län
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2012 för Mediacenter i
Jönköpings län samt bevilja direktionen i Kommunalförbundet Mediacenter
Jönköpings län en ansvarsfrihet för år 2012.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2012 avseende Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län föreligger i bilaga.
Direktionen för Kommunalförbundet överlämnar frågan om godkännande samt
beslut om ansvarsfrihet till medlemskommunerna.
2012 års resultat uppgår till 309 261 kronor. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet
för direktionen.
---------------
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§ 153

2013-06-24

Dnr 2013/KA0202

Årsredovisning 2012 – Regionförbundet Jönköpings län
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för 2012 samt bevilja
ledamöterna i Regionförbundets styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.
Jäv
Tommy Bohman (S), Gunilla Hjelm (C).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Jönköpings län inkl. Primärkommunala nämnden samt revisionsberättelse föreligger, bilaga.
Regionstyrelsen överlämnar årsredovisningen med förvaltningsberättelse och
ekonomisk redovisning till medlemmarna för godkännande och beviljande av
ansvarsfrihet.
Årets resultat uppgår till 1 520 000 kronor. Revisorerna tillstyrker att
regionförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet och att
årsredovisningen avseende 2012 fastställs.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsen § 27/13.
---------------
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§ 154

2013-06-24

Dnr 2013/KA0113

Årsredovisning 2012 – Höglandets räddningstjänstförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsdirektionens ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2012 för Höglandets Räddningstjänstförbund föreligger, bilaga.
Direktionen för förbundet överlämnar årsredovisningen för beslut om
ansvarsfrihet hos medlemskommunerna.
Resultatet uppgår till 1 655 000 kronor. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för
direktionen.
---------------

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Sammanträdesprotokoll

Sida

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

15

§ 155

2013-06-24

Dnr 2013/KA0137

Årsredovisning 2012 – Höglandets kommunalförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets
kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Jäv
Tommy Bohman (S), Gunilla Hjelm (C), Klas Håkanson (M), Jan Johansson
(VF).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2012 för Höglandets kommunalförbund föreligger i bilaga.
Direktionen för förbundet överlämnar årsredovisningen för beslut om
ansvarsfrihet hos medlemskommunerna.
Årets resultat uppgår till 100 000 kronor. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för
direktionen.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund § 5/13.
---------------
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§ 156

2013-06-24

Dnr 2013/KA0129

Årsredovisning 2012 – Höglandets samordningsförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets
samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2012 för Höglandets samordningsförbund föreligger i bilaga.
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund har överlämnat årsredovisningen
samt revisionsberättelsen till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2012.
Årets resultat uppgår till minus 0,6 miljoner kronor. Revisorerna tillstyrker att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund 2013-03-18 § 6.
---------------
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2013-06-24

§ 157

Dnr 2013/KA0156

Dambandy VM – bidragsansökan
Arbetsutskottets beslut
Under förutsättning att Vetlanda Bandyklubb arrangerar dambandy VM 2014
bidrar Vetlanda kommun med kostnaderna för en bankett på Ädelfors
Folkhögskola eller motsvarande.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Bandyklubb har eventuellt möjligheter att arrangera dambandy VM
den 12-15 februari 2014. Kostnaden för arrangemanget är beräknad till 600 000
kronor och förhoppningar finns att Vetlanda kommun står för en del av
kostnaderna. I samband med att klubben tidigare arrangerat ett liknande
evenemang har Vetlanda kommun finansierat en avslutande bankett på
Ädelfors Folkhögskola. Fråga är om så kan ske även denna gång.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att Vetlanda kommun finansierar en bankett på
Ädelfors Folkhögskola eller motsvarande för deltagarna i arrangemanget.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Tommy Bohmans förslag.
---------------
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§ 158

2013-06-24

Dnr 2013/KA0248

Hedersplats Vetlanda 2013
Arbetsutskottets beslut
Till 2013 års mottagare av en stjärna på Hedersplats Vetlanda utses Conny
Kvarnstrand.
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har varje år möjlighet att utse en mottagare av en stjärna på
Hedersplats Vetlanda. Mottagaren ska ha gjort Vetlanda känt i positiv
bemärkelse eller gjort en stor insats för kommunen och dess invånare. Vidare
ska personen ifråga vara född i eller varit verksam länge i Vetlanda kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut föregås av att allmänheten har
möjlighet att nominera kandidater. Arbetsutskottet fattar därefter beslut med
tillhörande motivering.
---------------

Utdrag:
Annelie Jönsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

