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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-20.10

Beslutande

Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G Hördegård (C), Mikael Hahn (S),
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M),
Arne Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Lars Brihall (VF), Jan Bergman (C),
Klas Håkanson (M), Ingemar Sturesson (KD), Anders Gustavsson (VF),
Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD), Ibrahim Hajomar (MP), Conny Axelsson (S),
Anders Bengtsson (M), Percy Karlsson (S), Sven-Olov Karlsson (VF),
Jan-Erik Josefsson (KD), Annika Nicklasson (S), Niklas Hugosson (VF),
Kjell Sandahl (M), Ejlon Johansson (FP), Tommy Bohman (S), Helen Läck (V),
Hans Svensson (KD), Almuth Holmqvist (MP), Ingvar Andersson (C),
Malin Brihall (VF), Kjell Åke Nottemark (M), Anker Iskov Christensen (SD)
och Lola Frödeberg (VF).
Carina G Hördegård, Jan Johansson, Henrik Tvarnö, Dan Ljungström,
Carina Bardh, Nils-Erik Olofsson, Lars Brihall, Klas Håkanson, Ingemar Sturesson,
Lennart Lööw, Björn Fälth, Annika Nicklasson, Ejlon Johansson, Tommy Bohman,
Ingvar Andersson, Kjell Åke Nottemark och Lola Frödeberg (ej § 114 avseende
kommunstyrelsen p.g.a. jäv)
Niklas Hugosson, Kjell Sandahl, Ejlon Johansson och Helen Läck (ej § 114
avseende socialnämnden p.g.a. jäv)
Mikael Hahn, Henrik Tvarnö, Jan Bergman, Sven-Eric Lilliequist, Viveka Hallberg
Jarflod och Anders Bengtsson (ej § 114 avseende barn- och utbildningsnämnden
p.g.a. jäv)
Dan Ljungström, Anders Gustavsson, Conny Axelsson och Percy Karlsson (ej § 114
avseende tekniska nämnden p.g.a. jäv)
Sven-Olov Karlsson och Kjell Åke Nottemark (ej § 114 avseende miljö- och
byggnämnden p.g.a. jäv)
Viveka Hallberg Jarflod, Pia Lindell, Sven Leek och Rolf Axelsson (ej § 114
avseende kultur- och fritidsnämnden p.g.a. jäv)
Nils-Erik Olofsson, Sven-Eric Lilliequist och Lola Frödeberg (ej § 114 avseende
valnämnden p.g.a. jäv)
Carina G Hördegård, Jan Johansson, Arne Larsson, Lars Brihall, Björn Fälth, Percy
Karlsson, Jan-Erik Josefsson, Tommy Bohman, Almuth Holmqvist, Ingvar
Andersson och Kjell Åke Nottemark (ej § 114 avseende valberedningen p.g.a. jäv)
Mikael Hahn, Carina Bardh, Viveka Hallberg Jarflod, Jan-Erik Josefsson och
Almuth Holmqvist (ej § 114 avseende vård- och omsorgsnämnden p.g.a. jäv)
Anders Bengtsson (ej § 114 avseende överförmyndare p.g.a. jäv)
Carina Bardh ej § 117 p.g.a. jäv.
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Henrik Tvarnö, Jan Johansson, Dan Ljungström och Klas Håkansson ej § 119 p.g.a.
jäv.
Tjänstgörande
ersättare

Adel Källkrans (KD) för Monica Samuelsson (KD)
Sven-Eric Lilliequist (FP) för Bahmeta Ajkunic (FP)
Viveka Hallberg Jarflod (V) för Carina Strömbäck (V)
Pia Lindell (C) för Helena Stålhammar (C)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Roger Eriksson för Monica Högberg (VF)
Sven Leek (S) för Camilla Stenlöv (S)
Rolf Axelsson (S) för Andreas Granlöf (S)
Martina Jansson (S) för Mari Ann Hall (S)

Övriga deltagare

Tommy Glans (VF), Gunnel Bjäde (M), Valentin Lundmark (SD),
Lars-Olof Reinfeldt (MP), Andreas Eliasson och Kristina Odelberg

Utses att justera

Lennart Lööw och Ingemar Sturesson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2015-05-29

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 110-123

Kristina Odelberg
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-05-20

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2015-06-01

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Musik
I samband med dagens sammanträde sjunger Agnes Bombier, Ella Sarrion och
Ella Sixtensson för närvarande ledamöter och ersättare.
Medverkar gör även deras lärare Bodil Karlsson. Samtliga representerar den kommunala
musikskolan.
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§ 110

Delgivningar
Länsstyrelsens protokoll 7 maj 2015 där man till ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Anita Fagerholm (V) utser Helen Läck (V) och till ny ersättare Roger Jonasson (V) för
perioden 7 maj 2015 t.o.m. 14 oktober 2018. Roger Jonasson blir ersättare nummer två
för Vänsterpartiet
Dnr 2015/KA0162
Länsstyrelsens protokoll 7 maj 2015 där man till ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Peter G Sjöbladh (M) utser Kjell Sandahl (M) och till ny ersättare Carl-Axel Bengtsson (M)
för perioden 7 maj 2015 t.o.m. 14 oktober 2018. Carl-Axel Bengtsson blir ersättare
nummer tre för Moderaterna
Dnr 2015/KA0174
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§ 111

Information om Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Utvecklingsstrateg Bengt Wellermark presenterar Vetlanda kommuns resultat i
rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som är en kommunjämförelse av
kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv.
Vetlanda kommun har deltagit i jämförelsen sedan 2011 och frågorna i materialet är
hämtade från olika verksamhetsområden för att ge en totalbild av kommunens
verksamheter. Måttet används som en del i vårt arbete med styrning och
verksamhetsutveckling. Vi blir också medvetna om vår position i jämförelse med andra
kommuner i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra? Totalt deltog ca
220 kommuner i undersökningen 2014. Undersökningen genomförs av SKL varje år och
frågorna som är 40 till antalet är indelade i fem huvudområden; tillgänglighet, trygghet,
samhällsutveckling, delaktighet och effektivitet. En sammanställning av resultatet
föreligger i bilaga.
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Dnr 2014/KA0104

Svar på motion om redovisning av och upprättande av regler/policy
för anlitande av konsulter i kommunens verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen får anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Den 13 mars 2014 lämnade Jan Johansson (VF), Ingemar Sturesson (KD),
Magnus Olofsgård (FP), Ritva Hermanson (MP) och Carina Strömbäck (V) in en motion
om redovisning av och upprättandet av regler/policy för anlitandet av konsulter i
kommunens verksamheter med följande förslag:
1.
2.
3.
4.

Kommunen redovisar årligen en sammanställning som visar omfattningen av
inköpen av utomstående tjänster till kommunens samtliga verksamheter.
Redovisningen innefattar vem som upphandlat tjänsterna, tjänstemän eller
politiker.
En policy upprättas för att politiskt bättre kunna styra anlitandet av konsulter.
En översyn inför kommande mandatperiod sker gällande delegationsordningar i
denna fråga.

Motionen remitterades till kommunstyrelsens presidium för yttrande.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen får anses besvarad.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
Jan Johansson
Ingemar Sturesson
Magnus Olofsgård
Ritva Hermanson
Carina Strömbäck
kommunstyrelsen
kommunchefen
upphandlingsavdelningen
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Dnr 2015/KA0087

Årsredovisning 2014 för Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen för 2014 godkänns.
Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 15 183 397,09 kronor.
Kommunen har uppnått balanskravet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2014 för Vetlanda kommun inklusive koncernen föreligger i bilaga.
Som bilagor föreligger dessutom ett personalbokslut och ett miljöbokslut.
Vetlanda kommun redovisar ett resultat på 15,2 mnkr och stadshuskoncernen
19,2 mnkr, varav Vetab bidrar med 16,9 mnkr.
Hela kommunkoncernen redovisar totalt ett resultat på 34,8 mnkr.
Inga AFA-medel (försäkringspengar) förbättrar årets resultat vilket skett tidigare år.
Resultatet inrymmer en nedskrivning av fastigheter med 4,3 mnkr. Vidare har
reavinsterna blivit lägre och vi har tagit konsekvenserna av ett nytt utjämningssystem.
Investeringsvolymen uppgår till 69 mnkr, framför allt att hänföra till investeringar i
förskolor.
Måluppfyllelsen redovisas i sammandrag nämnd för nämnd. Alla kommunfullmäktiges
mål, utom ett, är uppfyllt helt eller delvis.
Kommunrevisionen föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen för 2014
godkänns.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisningen för 2014 godkänns.
Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 15 183 397,09 kronor.
Kommunen har uppnått balanskravet.
Yrkanden
Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD) och Tommy Bohman (S) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
ekonomikontoret, kommunrevisionen, EY
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Dnr 2015/KA0087

Beviljande av ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
P.g.a. jäv deltar inte Carina G Hördegård, Jan Johansson, Henrik Tvarnö, Dan Ljungström,
Carina Bardh, Nils-Erik Olofsson, Lars Brihall, Klas Håkanson, Ingemar Sturesson,
Lennart Lööw, Björn Fälth, Annika Nicklasson, Ejlon Johansson, Tommy Bohman,
Ingvar Andersson, Kjell Åke Nottemark och Lola Frödeberg i handläggningen av denna
punkt.
Barn- och utbildningsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
P.g.a. jäv deltar inte Mikael Hahn, Henrik Tvarnö, Jan Bergman, Sven-Eric Lilliequist,
Viveka Hallberg Jarflod och Anders Bengtsson i handläggningen av denna punkt.
Kultur- och fritidsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
P.g.a. jäv deltar inte Viveka Hallberg Jarflod, Pia Lindell, Sven Leek, och Rolf Axelsson i
handläggningen av denna punkt.
Miljö- och byggnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
P.g.a. jäv deltar inte Sven-Olov Karlsson och Kjell Åke Nottemark i handläggningen av
denna punkt.
Socialnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.
P.g.a. jäv deltar inte Niklas Hugosson, Kjell Sandahl, Ejlon Johansson och Helen Läck i
handläggningen av denna punkt.
Tekniska nämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
P.g.a. jäv deltar inte Dan Ljungström, Anders Gustavsson, Conny Axelsson och
Percy Karlsson i handläggningen av denna punkt.
Valnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.
P.g.a. jäv deltar inte Nils-Erik Olofsson, Sven-Eric Lilliequist, och Lola Frödeberg i
handläggningen av denna punkt.
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Dnr 2015/KA0087

Vård- och omsorgsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
P.g.a. jäv deltar inte Mikael Hahn, Carina Bardh, Viveka Hallberg Jarflod, Jan-Erik
Josefsson och Almuth Holmqvist i handläggningen av denna punkt.
Överförmyndare samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
P.g.a. jäv deltar inte Anders Bengtsson i handläggningen av denna punkt.
Valberedningen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
P.g.a. jäv deltar inte Carina G Hördegård, Jan Johansson, Arne Larsson, Lars Brihall,
Björn Fälth, Percy Karlsson, Jan-Erik Josefsson, Tommy Bohman, Almuth Holmqvist,
Ingvar Andersson och Kjell Åke Nottemark i handläggningen av denna punkt.
Ärendebeskrivning
Revisionsberättelse för 2014 med följande bilagor föreligger:
•
•
•

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2014
De sakkunnigas rapporter
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna

Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelsen och
nämnderna och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhets som bedrivits i
kommunens företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut
och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt
kommunallagen, god revisionsed i kommunal verksamhet och kommunens
revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
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Dnr 2015/KA0087

Den sammantagna bedömningen är att styrelsen och nämnder i Vetlanda kommun i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
och att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som
kommunfullmäktige ställt upp.
Kommunrevisionen tillstyrker därför att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelsen, nämnder och enskilda ledamöter i dessa organ för verksamhetsåret 2014.

Utdrag:
ekonomikontoret
kommunrevisionen
EY
styrelse och nämnder
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Dnr 2014/KA0238

Funktionsprogram förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till funktionsprogram förskola godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till funktionsprogram förskola har upprättats och föreligger i bilaga.
Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp med representation från barn- och
utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden och tekniska nämnden.
Syftet med att utarbeta ett funktionsprogram för förskolan är att skapa samsyn mellan
förvaltningar och politiker kring funktioner i samband med planering och projektering av
förskolor. Förskolorna ska uppfylla såväl verksamhetens krav som tekniska och
ekonomiska krav.
Ett funktionsprogram ska dessutom spara tid vid genomförandet av ett enskilt projekt.
Programmet gäller i första hand nyproduktion men tillämpliga delar även om- och
tillbyggnader. Programmet ska utgöra styrdokument för alla som involveras i nya
projekt, såväl inom som utom kommunens förvaltningar.
Förslaget har remissbehandlats i tekniska nämnden, barn och utbildningsnämnden och
miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 34/15.
Barn- och utbildningsnämnden § 52/15.
Miljö- och byggnämnden § 78/15.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättat förslag till funktionsprogram förskola godkänns.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M) och Dan Ljungström (C)
tillstyrker kommunstyrelsen förslag.

Utdrag:
barn- och utbildningsnämnden
tekniska nämnden
miljö- och byggnämnden
hemsidan
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Dnr 2015/KA0125

Ansökan om lån och driftbidrag – Vetlanda Arena AB
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda Arena AB:s ansökan om lån beviljas, men ansökan om driftbidrag avslås.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Arena AB har inkommit med ansökan om ett kommunalt lån på 12 mnkr för att
anlägga ytterligare en konstgräsplan samt uppföra en byggnad i två plan för gym,
omklädningsrum, cafeteria med mera.
Därutöver avser ansökan ett årligt driftbidrag med 625 000 kr.
Ansökan föreligger i bilaga.
Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda Arena AB:s ansökan om lån beviljas, men ansökan om driftbidrag avslås.

Utdrag:
Vetlanda Arena AB
ekonomikontoret
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Dnr 2015/KA0139

Höglandets samordningsförbund – beslut om ansvarsfrihet för 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Jäv
Carina Bardh (M).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund 2014
föreligger i bilaga.
Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för
en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna.
Insatserna ska avse personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och
syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete.
Förbundets intäkter under föregående år var 4 mnkr, vilket till uteslutande del bestod av
bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna uppgick till 2,7 mnkr, vilket innebär att
årets resultat blev 1,3 mnkr. Det relativt stora överskottet beror främst på att flera
projekt inte kommit igång under 2014, utan kommer istället att starta 2015.
Kommunstyrelsens förslag
Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Utdrag:
Höglandets samordningsförbund
revisorerna
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Dnr 2015/KA0140

Höglandets räddningstjänstförbund – godkännande av
årsredovisning samt beslut om ansvarsfrihet för 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen godkänns och direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning och bokslut 2014 för Höglandets räddningstjänstförbund föreligger i
bilaga.
Under 2014 har volymen av utbildnings- och informationsverksamhet ökat till det högsta
sedan förbundet bildades. Som ett exempel nämns utbildning i första hjälpen vid psykisk
ohälsa. Förbundet har under föregående år återbetalat det lån på 6 mnkr man tidigare
haft för finansiering av investeringar. I slutet av 2014 trädde ett nytt avtal om jour och
beredskap i kraft som innebär högre kostnader för förbundet. Detta kommer framförallt
att påverka kommande år.
Årets resultat uppgår till 2,7 mnkr. Det positiva utfallet utgörs främst av återbetalning
från AFA-försäkring.
Investeringsvolymen uppgick till 3,8 mnkr.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 8/15.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisningen godkänns och direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

Utdrag:
Höglandets räddningstjänstförbund
revisorerna
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Dnr 2015/KA0161

Höglandets kommunalförbund – beslut om ansvarsfrihet för 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Jäv
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Klas Håkanson (M).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2014 för Höglandets kommunalförbund föreligger i bilaga.
Förbundet redovisar för år 2014 ett resultat som uppgår till -2,4 mnkr. Främsta
anledningen är att den verksamhet som hanterar telefoni för tre av förbundets
medlemmar haft periodiseringsfel mellan åren 2013 och 2014.
Inom området familjerätt redovisas ett överskott på 127 000 kr medan
verksamhetsområdet kompentens resulterar i ett underskott på -39 000 kr.
Höglandets IT, som är den avgjorts största verksamheten, resulterar i ett underskott på
-419 000 kr.
Årets investeringar uppgår till 8,6 mnkr, vilket är relativt mycket lägre än budgeterat och
orsaken till det är att flera projekt blivit framflyttade av tids- och resursbrist.
Antalet anställda uppgår till 65.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund § 27/15.
Kommunstyrelsens förslag
Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Utdrag:
Höglandets kommunalförbund
revisionen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0205

Fastighetsförsäljning avseende Vetlanda Stocken 11 samt del av
Stocken 12 och del av Brogård 6:2
Kommunfullmäktiges beslut
Fastigheten Vetlanda Stocken 11, del av Stocken 12 och del av Brogård 6:2, ca 3 800 m²,
säljs till Aptare Holding AB till ett pris av 1 500 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun, såsom säljare och Aptare
Holding AB, såsom köpare.
Avtalet innebär bland annat följande:
Kommunen överlåter och säljer till köparen hela fastigheten Vetlanda Stocken 11 samt
del av Vetlanda Stocken 12 och Vetlanda Brogård 6:2, ca 3 800 m², enligt bifogad karta.
Köpeskilling: 1 500 000 kronor.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige i Vetlanda
godkänner det.
Köparen avser att bygga huvudkontor för koncernen Aptare Holding AB på den aktuella
platsen med en total våningsyta på ca 2 500 m².
Köpeavtalet är villkorat av att nödvändig planändring vinner lagakraft före tillträdet.
Kommunstyrelsens förslag
Fastigheten Vetlanda Stocken 11, del av Stocken 12 och del av Brogård 6:2, ca 3 800 m²,
säljs till Aptare Holding AB till ett pris av 1 500 000 kronor.

Utdrag:
Aptare Holding AB
ekonomichefen
tekniska kontoret
planteknikerna
Sven-Åke Karlsson
pärm

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0120

Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden har upprättats och
föreligger i bilaga.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 40/15.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättat förslag till reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden godkänns.

Utdrag:
vård- och omsorgsnämnden
hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0162

Val av ny ersättare i valberedningen efter Anita Fagerholm (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny
ersättare i valberedningen föreslår
V

Tommy Bengtsson, Mossgård 2, 574 92 Vetlanda

för återstående mandattid t.o.m. 14 oktober 2018.

Utdrag:
Tommy Bengtsson
valberedningen
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0453

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter
Annalena Löfgren (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny
ersättare i kultur- och fritidsnämnden föreslår
C

Göran Martinsson, Skedevägen 8, 570 15 Holsbybrunn

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018.

Utdrag:
Göran Martinsson
kultur- och fritidsnämnden
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan

