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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-21.15

Beslutande

Gisela Brumme (S), Lola Frödeberg (VF), Tommy Bohman (S),
Klas Håkanson (M), Jan Johansson (VF), Agneta Lindberg (S), Stig-Göran
Fransson (C), Ingemar Sturesson (KD), Lennart Lööw (S), Carina Bardh (M),
Magnus Olofsgård (FP), Helena Stålhammar (C), Conny Axelsson (S),
Björn Fälth (SD), Michael Peterson (M), Monica Samuelsson (KD),
Nils-Erik Olofsson (S), Carina Strömbäck (V), Ritva Hermanson (MP),
Lena Hållinder Berglund (S), Börje Wilsborn (C), Percy Karlsson (S),
Ejlon Johansson (FP), Johanna Haraldsson (S), Carina G Hördegård (C),
Arne Ahlgren (S), Anker Iskov Christensen (SD), Nicklas Hugosson (VF),
Jan-Erik Josefsson (KD), Dan Ljungström (C), Annika Nicklasson (S),
Anita Fagerholm (V), Ola Axeland (FP), Lars-Olof Reinfeldt (MP), Patrik Karlsson
(VF), Ingvar Andersson (C), Henrik Tvarnö (S) och Björn Rydén (M)

Tjänstgörande
ersättare

Sven-Olov Karlsson (VF) för Inge Bengtsson (VF)
Anders Bengtsson (M) för Carl-Axel Bengtsson (M)
Marie Johansson (KD) för Anette Madeland (KD)
Kristian Andersson (VF) för Margonia Påhlsson (VF)
Nisse Norén (S) för Lisa Arvidsson (S)

Övriga deltagare

Andreas Granlöf (S), Bengt Jonzon (S), Sven-Eric Lilliequist (FP), Claes-Göran
Nyrén (FP), Alf Tagesson (C), Sören Hermanson (MP), Sven Leek (S), Magnus
Färjhage, Kristina Odelberg,
Andreas Eliasson (§ 19), Martin Karlsson (§ 23)

Utses att justera

Carina Bardh och Anker Iskov Christensen

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2014-02-26

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 13-29

Kristina Odelberg
Ordförande

Björn Rydén
Justerare

Carina Bardh

Anker Iskov Christensen
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum för anslagets
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2014-02-27

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Kommunkansliet

Kristina Odelberg

Datum för anslagets
nedtagande

2014-03-21
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Musik
I samband med dagens sammanträde underhåller ”Blåslaget”, en grupp ungdomar från
den kommunala musikskolan och deras två lärare.

Just sign
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§ 13

Delgivningar
Överförmyndarens beslut, enligt FB 19:14 §, att delegera beslutanderätt till handläggare
Maria Fantenberg och Elisabeth Forsén vid överförmyndarorganisationen
Dnr 2014/KA0035
Revisionsrapport - ”Granskning av överförmyndarverksamheten”
Dnr 2014/KA0061

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0034

Avsägelse från uppdrag – Lisa Arvidsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Anhålla hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot och
ersättare i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 31 oktober 2014.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Lisa Arvidsson (S) där hon avsäger sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.

Utdrag:
Lisa Arvidsson
kommunfullmäktige
länsstyrelsen
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0049

Avsägelse från uppdrag – Dan Ljungström (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till ny ledamot och ordförande i
tekniska nämnden för tiden t.o.m. 31 december 2014.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Dan Ljungström (C) där han avsäger sig uppdraget som
ledamot och ordförande i tekniska nämnden fr.o.m. 1 april 2014.

Utdrag:
Dan Ljungström
valberedningen
tekniska nämnden
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2010/KA0433

Avsägelse från uppdrag – Anette Madeland (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden för tiden t.o.m. 31 december 2014.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Anette Madeland (KD) där hon avsäger sig uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Utdrag:
Anette Madeland
barn- och utbildningsnämnden
valberedningen
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0072

Avsägelse från uppdrag – Aneth Amundsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Anhålla hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 31 oktober 2014.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Aneth Amundsson (S) där hon avsäger sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.

Utdrag:
Aneth Amundsson
länsstyrelsen
kommunfullmäktige
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 18

Information från barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Johanna Haraldsson (S) beskriver närmare
det kvalitetsarbete som pågår inom barn- och utbildningsnämnden. Nämnden har satt
upp mål för sin verksamhet med utgångspunkt i fullmäktiges mål, men är även styrda av
nationella mål som ställer krav på kvalitetsarbete. I årsplaneringen är tre fokusområden
identifierade och dokumentation sker numera i IT-systemet Hypergene, vilket skapar en
större tillgänglighet för alla inom verksamhetsområdet. En undersökning visar att bra
och kompetenta lärare är det viktigaste för elevernas resultat.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 19

Information om preliminärt bokslut 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Andreas Eliasson presenterar det preliminära bokslutet för 2013 och
uppger bl.a. följande:
•
•

Det preliminära resultatet uppgår till 26 mnkr.
Investeringsnivån till 126,5 mnkr.

Härefter följer en redovisning av nämndernas resultat inklusive beaktande av
ianspråktagande av utvecklingsreserven.
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna uppgår till – 17 mnkr.
Finansförvaltningen har en positiv avvikelse med 36 mnkr.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2012/KA0275

Svar på motion om ökad andel ekologiska varor vid
livsmedelsupphandling
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås i de två första punkterna, dels med hänvisning till de ekonomiska
konsekvenserna och dels med hänvisning till den prioritering som gjorts mellan
ekologiskt och närproducerat.
Sista punkten om kost- och livsmedelspolicy får anses behandlad med informationen att
en policy redan är under utarbetande.
Reservationer
Ritva Hermanson (MP), Lars-Olof Reinfeldt (MP), Carina Strömbäck (V) och
Anita Fagerholm (V) till förmån för förslaget att bifalla motionen.
Ärendebeskrivning
Den 28 september 2012 lämnade Ritva Hermanson (MP) in en motion om att öka
andelen ekologiska varor vid livsmedelsupphandling och med följande förslag:
1.

2.
3.

Vetlanda kommun ska i kommande upphandling öka andelen ekologiska livsmedel
till minst 10 % för att åtminstone närma sig rekommenderat mål och för att
förbättra kvalitén i kosthållningen.
Extra ekonomiska resurser tillförs för att klara den eventuella skillnad som kan
uppstå mellan inköp av ekologiska kontra konventionella livsmedel.
En kost- och livsmedelspolicy upprättas i enlighet med Miljöstyrningsrådets
intentioner för en hållbar utveckling.

Motionen remitterades till upphandlingsavdelningen och måltidsservice för yttrande. Ett
gemensamt yttrande har inkommit, bilaga.
Av yttrandet framgår bland annat att dialogmöten hölls inför den nyligen avslutade
livsmedelsupphandlingen. Vid dialogmötet framkom att närproducerade varor skulle
prioriteras framför ekologiska. Sammanfattningsvis har man också kunnat konstatera att
det är möjligt att uppnå 14,6 % ekologiska produkter till en merkostnad på 665 800 kr
per år.
Arbetet med en kostpolicy har påbörjats och beräknas vara klart under våren 2014.
Policyn kommer bland annat att innehålla vilka utgångspunkter som ska gälla vid
upphandling av livsmedel.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2012/KA0275

Kommunstyrelsens förslag
Motionen avslås i de två första punkterna, dels med hänvisning till de ekonomiska
konsekvenserna och dels med hänvisning till den prioritering som gjorts mellan
ekologiskt och närproducerat.
Sista punkten om kost- och livsmedelspolicy får anses behandlad med informationen att
en policy redan är under utarbetande.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Ingvar Andersson (C), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och
Klas Håkanson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ritva Hermanson (MP) yrkar bifall till motionen.
Anita Fagerholm (V), Monica Samuelsson (KD), Ingemar Sturesson (KD) och
Carina Strömbäck (V) tillstyrker Ritva Hermansons bifallsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ritva Hermansons
bifallsyrkande till motionen. Han finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Ritva Hermansons bifallsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 29 ja-röster mot 11 nej-röster och 3 nedlagda röster beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
Ritva Hermanson
måltidsservice
upphandlingsavdelningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2012/KA0252

Svar på motion om att ”Unga ska ha jobb”
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Den 14 september 2012 lämnade Magnus Olofsgård (FP) in en motion om att unga ska
ha jobb med följande förslag:
1.
2.

Uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt utreda förutsättningarna för en
yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter.
Snarast återkomma till fullmäktige med ett förslag i enlighet med motionens
intentioner.

Motionen behandlas av personal- och organisationsutskottet som 2013-12-18 § 69
beslutade föreslå att motionen bifalls.
Förhandlingar pågår för att teckna avtal med berörd facklig organisation, vilket ska
möjliggöra olika former av introduktionsanställningar. Det är en tydlig politisk
viljeinriktning att unga ska kunna anställas och introduceras i arbetslivet.
Genom medlemskapet i Sveriges Kommuner och Landsting erbjuds två olika former av
kollektivavtal som berör yrkesintroduktion. Dels ett som riktar sig till ungdomar som har
en omsorgsutbildning och som behöver yrkesintroduktion innan en eventuell
tillsvidareanställning och dels ett som riktar sig till personer som står längre från
arbetsmarknaden och som till exempel kan behöva ett prövoår.
Kommunstyrelsens förslag
Det finns en tydlig politisk viljeinriktning att unga ska kunna anställas och introduceras i
arbetslivet.
Arbetsmarknadsenheten arbetar sedan flera år tillbaka med att skapa möjligheter till
arbete, praktik och sysselsättning för framförallt unga människor. Det motionären
föreslår är en sådan möjlighet som är aktuell under förutsättning att nödvändiga avtal
kan träffas med SKAF och att ekonomiska medel anslås.
Motionen får därmed anses besvarad.
Yrkanden
Magnus Olofsgård (FP) yrkar bifall till motionen.
Anita Fagerholm (V), Jan Johansson (VF), Ritva Hermanson (MP), Monica Samuelsson
(KD) och Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker Magnus Olofsgård förslag.
Tommy Bohman (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2012/KA0252

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Magnus Olofsgårds
bifallsyrkande.
Han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Magnus Olofsgårds bifallsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster mot 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla motionen i
enlighet med Magnus Olofsgårds förslag.

Utdrag:
Magnus Olofsgård
personal- och organisationsutskottet
socialnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0036

Planerat underhåll med särskilt avsatta medel 2014 – tekniska
nämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Tekniska nämnden medges att ur utvecklingsreserven disponera totalt 8 mnkr för
fastighets- och gatuunderhåll under år 2014.
Ärendebeskrivning
I bokslutet 2011 beslutade fullmäktige att avsätta 25 mnkr för eftersatt gatu- och
fastighetsunderhåll till en underhållsreserv. Avsikten var att kunna nyttja det goda
resultatet under kommande år för att arbeta ikapp ett eftersatt underhållsbehov. I
samband med bokslut 2012 omvandlades den tidigare underhållsreserven till en
sammanslagen utvecklingsreserv om totalt 36 mnkr.
Under 2012 och 2013 har ett antal projekt med syfte att arbeta ikapp underhållsbehovet
genomförts. Tekniska nämnden har beslutat om en prioriteringslista över aktuella
projekt att fortsätta med under 2014 under förutsättning att beslut tas om att avsätta
ytterligare medel. Enligt prioriteringslistan önskar man disponera 6 mnkr för
fastighetsunderhåll och 3,5 mnkr för gatuunderhåll under 2014. Genom att utföra
underhåll på de mest angelägna punkterna undviker kommunen kapitalförstöring.
En kontinuerlig uppföljning bör ske av hur utjämningsreserven används. Om fullmäktige
beviljar tekniska nämnden att nyttja ovanstående medel ska redovisning löpande ske
från tekniska nämnden avseende vilka underhållsåtgärder som vidtas så att man kan
bromsa verkställigheten om de ekonomiska förutsättningarna försämras.
Inga ytterligare avsättningar ser ut att vara möjliga i anslutning till bokslutet för 2013.
För att kunna möta nya och förändrade behov under 2014 är det önskvärt att inte hela
utvecklingsreserven disponeras redan nu i början av året.
Kommunstyrelsens förslag
Tekniska nämnden medges att ur utvecklingsreserven disponera totalt 8 mnkr för
fastighets- och gatuunderhåll under år 2014.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
tekniska nämnden
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0052

Centrumplan för Vetlanda – fördjupad översiktsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Centrumplan för Vetlanda – fördjupning av översiktsplanen antas.
Protokollsanteckning
Jan Johansson, Lola Frödeberg, Sven-Olov Karlsson, Nicklas Hugosson, Kristian
Andersson och Patrik Karlsson samtliga (VF) anmäler avvikande uppfattning till den
föreslagna större exploateringen av den mest centrala p-platsen i kvarteret Norra Delfin.
Bedömningen är att ett sådant förslag motverkar centrumhandeln samtidigt som det
redan finns alltför många tomma affärslokaler som i första hand bör användas för sitt
ändamål.
Björn Fälth (SD) instämmer i Vetlanda Framåtandas protokollsanteckning.
Ärendebeskrivning
Planarkitekt Martin Karlsson redovisar förslaget till Centrumplan för Vetlanda.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade februari 2010 att en fördjupad översiktsplan
för Vetlanda centrum skulle upprättas. Ambitionen och syftet med planen är att göra
Vetlanda centrum mer attraktivt. Vi vill skapa en mer sammanhållen och tät stad samt
att ta tillvara de värden som finns idag. Planen syftar också till att ange en långsiktig
vision för hur Vetlanda centrum kan utvecklas för framtiden.
Under samrådstiden genomfördes en stadsvandring för att ge allmänheten och andra
intresserade en möjlighet att på plats få ta del av planförslaget och inkomma med
synpunkter. Centrumplanen har därefter varit utställd för granskning under tiden
11 november till och med 23 december 2013. Inkomna yttranden har sammanställts i
särskilt utlåtande. Synpunkterna kan sammanfattas i nio punkter, ingen av dem har
medfört förändringar i planen. Samråd har skett med Höglandets
räddningstjänstförbund.
Kommunstyrelsens förslag
Centrumplan för Vetlanda – fördjupning av översiktsplanen antas.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF), Monica Samuelsson (KD), Dan Ljungström (C)
och Björn Fälth (SD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0003

Konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader
Kommunfullmäktiges beslut
Konstnärlig gestaltning på byggnation över 5 mnkr ska vara högst 0,5 % av
byggkostnaden.
Budgetberedningen får uppdraget att bereda frågan om att skapa en ”pott” för
konstnärlig gestaltning, genom att en viss procentsats avsätts för varje byggprojekt.
Denna så kallade pott kan sedan användas mer fritt, än att knytas till ett specifikt objekt.
Ärendebeskrivning
Den så kallade 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning uppstod 1937 då staten beslutade
att 1 % av produktionskostnaden vid statlig byggnation skulle avsättas för konstnärlig
gestaltning knutet till byggprojektet. Principen spreds över landet och tillämpas och har
tillämpats i varierande grad av landets kommuner.
I vår regionala kulturplan har fastställts att Jönköpings län ska vara ett föredöme i
tillämpningen av 1 %-regeln.
I Vetlanda kommun finns ett fullmäktigebeslut från 1984 som säger att omfattningen av
den konstnärliga utsmyckningen av offentliga byggnader ska avgöras för varje enskilt
projekt. Tekniska nämnden har i praktiken tillämpat detta på det sätt att 0,5 % av
byggkostnaden för projekt överstigande 5 mnkr har avsatts till konstnärlig utsmyckning.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 54/13.
Kultur- och fritidsnämnden § 94/13.
Kommunstyrelsens förslag
Konstnärlig gestaltning på byggnation över 5 mnkr ska vara högst 0,5 % av
byggkostnaden.
Budgetberedningen får uppdraget att bereda frågan om att skapa en ”pott” för
konstnärlig gestaltning, genom att en viss procentsats avsätts för varje byggprojekt.
Denna så kallade pott kan sedan användas mer fritt, än att knytas till ett specifikt objekt.
Yrkanden
Börje Wilsborn (C) föreslår att kommunfullmäktige fastställer att den så kallade 1 %regeln för konstnärlig gestaltning införs i Vetlanda kommun för byggprojekt med en
kostnad över 5 mnkr.
Monica Samuelsson (KD) tillstyrker Börje Wilsborns förslag.
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
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Dnr 2014/KA0003

Stig-Göran Fransson (C) föreslår att konstnärlig gestaltning på byggnation över 5 mnkr
ska som riktvärde vara 0,5 % av byggkostnaden.
Budgetberedningen får uppdraget att bereda frågan om att skapa en ”pott” för
konstnärlig gestaltning, genom att en viss procentsats avsätts för varje byggprojekt.
Denna så kallade pott kan sedan användas mer fritt, än att knytas till ett specifikt objekt.
Propositionsordning
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer därefter
proposition på Börje Wilsborns förslag och Stig-Göran Franssons förslag i avsikt att utse
motförslag.
Han finner att kommunfullmäktige beslutar utse Börje Wilsborns förslag till motförslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Börje
Wilsborns förslag.
Han finner att kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Börje Wilsborns förslag.
Omröstningsresultat
Med 26 ja-röster mot 11 nej-röster och 6 nedlagda röster beslutar kommunfullmäktige
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
tekniska nämnden
kultur- och fritidsnämnden
budgetberedningen
ekonomikontoret
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Dnr 2014/KA0038

Kopieringstaxa
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till taxa för kopiering och i förekommande fall porto daterad
2014-01-07 fastställs.
Ärendebeskrivning
Det saknas för närvarande en enhetlig taxa för kopiering av allmänna handlingar när
dessa lämnas ut till enskilda. Förslag till taxa har utarbetats och föreligger i bilaga.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättat förslag till taxa för kopiering och i förekommande fall porto daterad
2014-01-07 fastställs.

Utdrag:
post- och reproservice
förvaltningarna
hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 26

Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-19

20 (24)

Dnr 2012/KA0353

Socialnämndens yttrande vid ansökan om tillstånd enligt
alkohollagen
Kommunfullmäktiges beslut
Den del av kommunfullmäktiges beslut 2012-12-19 § 160 som avser yttrande från
socialnämnden gällande handläggning och tillsyn enligt alkohollagen upphävs.
Alkoholhandläggaren ska på eget initiativ begära in yttrande från socialnämnden när det
är lämpligt utifrån ansökans art.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 att socialnämnden ska yttra sig till
kommunstyrelsen över ärenden gällande handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.
Därmed ger beslutet inte kommunstyrelsen som ansvarig myndighet förutsättningar att
ge en god service till de som söker tillstånd enligt alkohollagen. Handläggningen av
inkomna ansökningar tar onödigt lång tid eftersom yttrande från socialnämnden ska
inhämtas i alla ärenden oavsett om det är befogat eller inte. I stället bör
alkoholhandläggaren när han finner det lämpligt och på eget initiativ kunna begära in
yttrande från socialnämnden.
Av riktlinjerna framgår att socialnämndens yttrande ska tillmätas stor vikt vid risk för
alkoholpolitiska olägenheter, till exempel närhet till verksamhet med ungdomar som
huvudsaklig målgrupp.
Kommunstyrelsen har haft ansvar för verksamheten under ett år och har under denna
tid kunnat bygga upp kunskaper och rutiner inom området.
Kommunstyrelsens förslag
Den del av kommunfullmäktiges beslut 2012-12-19 § 160 som avser yttrande från
socialnämnden gällande handläggning och tillsyn enligt alkohollagen upphävs.
Alkoholhandläggaren ska på eget initiativ begära in yttrande från socialnämnden när det
är lämpligt utifrån ansökans art.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Carina Strömbäck (V) tillstyrker Ingemar Sturessons avslagsyrkande.
Tommy Bohman (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
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Dnr 2012/KA0353

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ingemar Sturessons
avslagsyrkande.
Han finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
socialnämnden
alkoholhandläggaren

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-19
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Dnr 2014/KA0014

Politiska organisationen från och med 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Parlamentariska kommitténs förslag till politisk organisation efter 2014 som det framgår
av protokoll daterat 2013-12-03 godkänns med följande justering:
Budgetberedningen består av sju ledamöter med representation från majoritet och
opposition där ledamöterna utses av kommunstyrelsen.
Antalet ersättare i fullmäktige fastställs till hälften av det antal mandat som varje parti
får avrundat uppåt. Partier som får ett eller två mandat ska ha två ersättare.
Ärendebeskrivning
Parlamentariska kommittén har uppdraget att arbeta fram förslag till politisk
organisation efter 2014 års val. Förslaget i sin helhet framgår av bilaga.
Förslaget innebär att kultur- och fritidsnämnden minskas från nio till sju ledamöter och
att formuleringen av parlamentariska kommittéen ändras från ”minst en ledamot från
varje parti med ordinarie representation i kommunstyrelsen” till ”en ledamot från varje
parti med ordinarie representation i fullmäktige kompletterat med representanter från
majoriteten så att man uppnår hälften av antalet ledamöter avrundat uppåt.”
Om antalet fullmäktigeledamöter ska ändras måste ett sådant beslut fattas före februari
månads utgång 2014 och anmälas till länsstyrelsen. Kommittén föreslår ingen förändring
i den delen.
Beslutsunderlag
Parlamentariska kommittén 2013-12-03.
Kommunstyrelsens förslag
Parlamentariska kommitténs förslag till politisk organisation efter 2014 som det framgår
av protokoll daterat 2013-12-03 godkänns med följande justering:
Budgetberedningen består av sju ledamöter med representation från majoritet och
opposition där ledamöterna utses av kommunstyrelsen.
Antalet ersättare i fullmäktige fastställs till hälften av det antal mandat som varje parti
får avrundat uppåt. Partier som får ett eller två mandat ska ha två ersättare.

Utdrag:
parlamentariska kommittén
nämnderna

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2014/KA0044

Tilläggsanslag för Holsby förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Holsby förskola får byggas till en kalkylerad kostnad på 24 mnkr.
Investeringsanslaget för byggnation av Holsby förskola utökas med 4 mnkr. Finansiering
sker genom att anslaget för centralköket minskas med motsvarande summa.
Ärendebeskrivning
I investeringsbudgeten för 2014 t.o.m. 2018 beslutade om en investeringsram för
byggnation av Holsby förskola med totalt 20 mnkr. Förskolan ska inrymma 4 avdelningar
och tillagningskök samt möjliggöra utbyggnad till 5 avdelningar. Förskolan är tänkt att
lokaliseras i anslutning till Holsby skola och Ädelfors folkhögskola.
När inkomna anbud har öppnats har det visat sig att kostnaden överstiger det
budgeterade beloppet med 4 mnkr. Kommunen kan då antingen avbryta upphandlingen
eller finansiera projektet till ett högre belopp. Att avbryta upphandlingen får bl.a.
följande praktiska konsekvenser:
1.
2.
3.

Byggnationen fördröjs och färdigställandet skjuts framåt.
Nya underlag för byggnationen får tas fram för att minska byggnationskostnaden
och på det sättet rymma projektet inom beslutad ram.
Kostnader för ny upphandling tillkommer.

Om man istället väljer att genomföra byggnationen till högre investeringssumma ska
finansieringsbeslut fattas. Eftersom investeringsnivån redan är hög både i år och de
närmast följande åren, så bör man se över möjligheten att omdisponera medel mellan
beslutade investeringar. Ett investeringsprojekt som för närvarande skulle vara möjligt
att senarelägga något är Centralköket. Det ser inte ut som om budgeterade medel
22,5 mnkr för 2014 kommer att förbrukas. Frågan om hur en förskjutning i tiden
påverkar investeringsprojektet blir en fråga för budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 2/14.
Kommunstyrelsens förslag
Holsby förskola får byggas till en kalkylerad kostnad på 24 mnkr.
Investeringsanslaget för byggnation av Holsby förskola utökas med 4 mnkr. Finansiering
sker genom att anslaget för centralköket minskas med motsvarande summa.

Utdrag:
tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2014/KA0049

Val av ledamot i tekniska nämnden efter Dan Ljungström (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Ingvar Andersson (C) uppger att valberedningen till ny
ledamot och ordförande i tekniska nämnden efter Dan Ljungström (C) föreslår
C

Alf Tagesson, Karlstorps-Kulla 1, 598 97 Mariannelund

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2014.

Utdrag:
Alf Tagesson
tekniska nämnden
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan

