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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-20.45

Beslutande

Gisela Brumme (S)
Tommy Bohman (S)
Klas Håkanson (M)
Jan Johansson (VF)
Agneta Lindberg (S)
Gunilla Hjelm (C)
Ingemar Sturesson (KD)
Lennart Lööw (S)
Carina Bardh (M)
Magnus Olofsgård (FP)
Helena Stålhammar (C)
Conny Axelsson (S)
Björn Fälth (SD)

Arne Ahlgren (S)
Anker Iskov Christensen (SD)
Nicklas Hugosson (VF)
Jan-Erik Josefsson (KD)
Dan Ljungström (C)

Monica Samuelsson (KD)
Nils-Erik Olofsson (S)
Carina Strömbäck (V)
Ritva Hermanson (MP)
Lena Hållinder Berglund (S)
Börje Wilsborn (C)
Carl-Axel Bengtsson (M)
Percy Karlsson (S)
Ejlon Johansson (S)
Anette Madeland (KD)
Margonia Påhlsson (VF)
Johanna Haraldsson (S)
Kjell Sandahl (M)
Carina G Hördegård (C)

Anita Fagerholm (V)
Kjell Åke Nottemark (M)
Ola Axeland (FP)
Lars-Olof Reinfeldt (MP)
Patrik Karlsson (VF)
Ingvar Andersson (C)
Henrik Tvarnö (S)
Björn Rydén (M)

P.g.a. jäv deltar inte Klas Håkanson (M), Gunilla Hjelm (C), Tommy Bohman (S) och
Jan Johansson (VF) i § 112. P.g.a. jäv deltar inte Henrik Tvarnö (S) i § 114.
Tjänstgörande
ersättare

Sven-Olof Karlsson för Lola Frödeberg
Kristian Andersson för Inge Bengtsson
Anders Bengtsson för Michael Petersson
Andreas Granlöf för Annika Nicklasson
Nisse Norén för Lisa Arvidsson

Övriga deltagande

Göran Svensson (V), Claes-Göran Nyrén (FP) och Helen Läck (V)
Magnus Färjhage, kommunchef
Kristina Odelberg, kommunsekreterare
Hans Toll, ordförande i socialnämnden (§ 101)
Stefan Ottosson, ordförande i polisstyrelsen (§ 102)
Gunnar Elmeke, teknisk chef (§ 103)

Utses att justera

Kjell Sandahl och Margonia Påhlsson
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och tid
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Musik
I samband med dagens sammanträde underhåller följande elever från den
kommunala musikskolan:
Amanda Martinsson, Johanna Martinsson och Elsa Marie Karlsson Lundeby.
Medverkar gör även deras lärare Andreas Hiller.
---------------
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§ 92
Delgivningar
Socialnämndens beslut § 312/13 där man meddelar att man inte har några icke
verkställda beslut att rapportera för andra kvartalet 2013
Dnr 2013/KA0208
Vård- och omsorgsnämndens beslut § 142/13 där man meddelar att man inte
har några icke verkställda beslut att rapportera för andra kvartalet 2013
Dnr 2013/KA0252
Länsstyrelsens beslut att till ny ersättare i kommunfullmäktige för perioden
2013-09-27 t.o.m. 2014-10-31 efter Ia Nilsson (MP) utse Sören Hermanson.
Hermansson blir miljöpartiets andra ersättare
Dnr 2013/KA0275
Länsstyrelsens beslut att till ny ersättare i kommunfullmäktige för perioden
2013-09-27 t.o.m. 2014-10-31 efter Torbjörn Lundh (M) utse Anders
Bengtsson. Bengtsson blir moderaternas fjärde ersättare
Dnr 2010/KA0434, 2013/KA0070
RUS – Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping 2025
Dnr 2013/KA0012
Lagakraftbevis 3 oktober 2013 avseende detaljplan för Mejeriet 3, Vetlanda
Dnr 2013/KA0116
Affärsplan 2014 för Witalabostäder AB
Dnr 2013/KA0423
Affärsplan 2014-2016 för AB Vetlanda Industrilokaler och dess dotterbolag
Vetlandamuttern Fastighets AB
Dnr 2013/KA0424
Affärsplan 2014 för Vetlanda Energi och Teknik AB
Dnr 2013/KA0422
Revisionsrapport ”Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort,
körjournaler och handkassor”
Dnr 2013/KA0377
Revisionsrapport ”Granskning av personal- och kompetensförsörjning”
Dnr 2013/KA0418
Revisionsrapport ”Granskning av rutiner kring upphandling och inköp”
Dnr 2013/KA0419
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§ 92 forts
Revisionsrapport ”Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt
BITS
Dnr 2013/KA0444
---------------
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Dnr 2013/KA0375

Motion om att utvärdera Lagen om valfrihetssystem (LOV)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 15 oktober 2013 lämnade Carina Strömbäck (V) och Anita Fagerholm (V)
in en motion om att utvärdera Lagen om valfrihetssystem (LOV) och med
följande förslag:
1.

I den utvärdering som görs ska man ta fram vilka merkostnader som
införandet av LOV har medfört.

2.

Vetlanda kommun ska överväga att avskaffa LOV.

--------------Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige
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Dnr2013/KA0376

Motion om fria arbetskläder för pedagogerna i förskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 15 oktober 2013 lämnade Anita Fagerholm (V) och Carina Strömbäck (V)
in en motion om fria arbetskläder för pedagogerna i förskolan och med
förslaget att Vetlanda kommun, när ekonomin tillåter, inför arbetskläder till
pedagogerna i förskolan.
--------------Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige
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Dnr 2013/KA0408

Motion om elbilsutvecklingen
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 29 oktober 2013 lämnade Lars-Olof Reinfeldt (MP) in en motion om
elbilsutvecklingen med följande förslag:
Vetlanda kommun ska vid all nyetablering av vindkraft inom kommunen
villkora byggnadslovet så att byggherren ska uppföra en laddstolpe för elbilar i
dess närhet på lämplig plats. En starkt subventionerad och låg kostnad ska
erbjudas de i närområdet boende. Samtidigt som vi får en positiv utveckling för
landsbygdsborna kommer resande med framtidens bilpark att upptäcka att
Vetlanda är den ledande miljökommun som vi alla eftersträvar.
--------------Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige
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Dnr 2013/KA0437

Motion om Cykelstigsagenda
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 15 november 2013 lämnade Anker Iskov Christensen (SD) in en motion
om cykelstigsagenda och med förslaget att Vetlanda kommun redan i första
skedet i planeringen i kommunen tar full hänsyn till bilfria transporter med
barnvagn, gångtrafik och cykel i lokaltrafiken så att misstaget med nya området
Himlabacken inte görs om. Det är dags att formulera en agenda för cykelfolket
och barnfamiljerna m.fl.
--------------Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige
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Dnr 2013/KA0335

Avsägelse från uppdrag – Anne-Marie Olofsgård (FP)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till ny ledamot och
andre vice ordförande i socialnämnden för tiden t.o.m. 2014.
Anhålla hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-31.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Anne-Marie Olofsgård (FP) där hon avsäger sig
sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot och andre
vice ordförande i socialnämnden på grund av avflyttning till annan kommun.
--------------Utdrag:
Anne-Marie Olofsgård
socialnämnden
länsstyrelsen
valberedningen
lönekontoret
Troman

Just sign
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Dnr 2013/KA0439

Avsägelse från uppdrag – Gunilla Hjelm (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till nya personer för
samtliga uppdrag som Gunilla Hjelm innehar i Vetlanda kommun för tiden
t.o.m. 2014.
Anhålla hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot
och ersättare i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-31.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Gunilla Hjelm (C) där hon fr.o.m. 1 januari 2014
avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, uppdraget som
kommunalråd samt alla övriga uppdrag där hon representerar Vetlanda
kommun.
--------------Utdrag:
Gunilla Hjelm
länsstyrelsen
valberedningen
lönekontoret
Troman
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Dnr 2013/KA0435

Avsägelse från uppdrag – Kristoffer Kaspersson (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till ny ledamot i miljöoch byggnämnden för tiden t.o.m. 2014.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Kristoffer Kaspersson (KD) där han avsäger sig
uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden.
--------------Utdrag:
Kristoffer Kaspersson
miljö- och byggnämnden
valberedningen
lönekontoret
Troman
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Dnr 2011/KA0094

Avsägelse från uppdrag – Peter G Sjöbladh (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till ny ledamot i
styrelsen för Vetlanda Energi och Teknik AB för tiden t.o.m. bolagsstämman
2015.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Peter G Sjöbladh (M) där han avsäger sig
uppdraget som styrelseledamot för Vetlanda Energi och Teknik AB.
--------------Utdrag:
Peter G Sjöbladh
Vetlanda Energi och Teknik AB
valberedningen
lönekontoret
Troman
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§ 101
Information från socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande Hans Toll (S) beskriver inledningsvis
socialförvaltningens verksamhetsidé i fyra punkter. Därefter följer en
redovisning av socialnämndens mål med utgångspunkt i kommunfullmäktiges
övergripande mål. Verksamhetsmått/nyckeltal presenteras inom olika
verksamhetsområden.
---------------
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§ 102
Information från Polisstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Polisstyrelsens uppdrag är att ”minska brottsligheten – öka tryggheten”. Vi har
i Jönköpings län 500 poliser. 46 000 brott anmäls varje år och det vanligaste är
skadegörelse. Länet är indelat i tre polisenheter. Polisstyrelsen har 12
ledamöter. Polisstyrelsens uppgifter redovisas så som de formuleras med
utgångspunkt i centrala direktiv.
I huvudsak sysslar man med
1.

ekonomiuppföljning

2.

verksamhetsuppföljning

3.

verksamhetsplanering

Planeringen för 2014 ska fastställas inom kort.
Härefter följer en beskrivning om närpolisverksamheten och behovet av
samarbete med de lokal brottsförebyggande råden i kommunerna.
En ny polisorganisation ska träda ikraft fr.o.m. 1 januari 2015. Vi går då från
21 polismyndigheter till 1 som ska gälla för hela landet och ledas av
rikspolischefen.
--------------
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§ 103
Redovisning från tekniska nämnden om slutförda
investeringsprojekt
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Teknisk chef Gunnar Elmeke redovisar följande slutförda investeringsprojekt
beslutade av kommunfullmäktige:

Just sign

1.

Särskilt boende vid Himlabackarna.
Sex lägenheter anpassade för multihandikappade färdigställdes och blev
klara för inflyttning i december 2012.
Budget 9 mnkr. Projektkostnad 12 mnkr.

2.

Målaregårdens förskola.
Tillbyggnation av en avdelning samt renovering och tillagningskök.
Klart i april 2012.
Budget och projektkostnad överensstämmer 7,1 mnkr.

3.

Norrgårdsskolan.
Byggdes ursprungligen för år F t.o.m. 5. Därefter har tillbyggnation av två
klassrum och grupprum skett.
Klart 2012.
Budget 6 mnkr. Projektkostnad 5,8 mnkr.

4.

Bäckseda förskola.
Fem avdelningar plus tillagningskök.
Inflyttning juli 2012.
Budget och projektkostnad överensstämmer 29 mnkr.

5.

Korsberga förskola.
Tre avdelningar som sammanbyggts med Österäng plus viss ombyggnation
av kök i Österäng.
Klart mars 2013.
Budget 12 mnkr. Projektkostnad 16, 6 mnkr.

6.

Österängs värmeanläggning.
Byte från olja till bergvärme.
Klart mars 2013.
Budget 4 mnkr.

Utdragsbestyrkan
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§ 103 forts
7.

Myresjö förskola.
Fyra avdelningar sammanbyggda med skolan plus om- och tillbyggnad av
köket.
Klart i september 2013.
Projektkostnad ca 21 mnkr.

8.

Bäckseda skola.
Ombyggnation av matsal och kök samt anpassning av klassrum.
Klart maj 2013.
Budget och projektkostnad överensstämmer 9,8 mnkr.

9.

Skede förskola.
Ombyggnation av lokaler, utemiljö, idrottshall samt nytt kök.
Klart november 2013.
Budget 2 mnkr. Projektkostnad 2,2 mnkr.

10. Norrgården.
Ombyggt för ny organisation inom hemsjukvården, nya kontor m.m.
Budget 2,5 mnkr. Projektkostnad 3,3 mnkr.
11. Ekebogården.
33 platser plus 10 platser i trygghetsboende.
Budget och projektkostnad överensstämmer 80 mnkr.
---------------
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Dnr 2012/KA0276

Svar på motion om att upprätta en miljöstyrningsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls i första delen innebärande att en miljöplan ska utarbetas, men
avslås i andra delen. Ansvaret för arbetet läggs istället på miljösamordnaren.
Ärendebeskrivning
Den 26 september 2012 lämnade Ritva Hermanson (MP) och Lars-Olof
Reinfeldt (MP) in en motion om att upprätta en miljöplan och med följande
förslag:
1. En miljöplan framställs snarast.
2. Nuvarande utvecklingsstrateg, genom sin speciella kompetens inom
målarbete, formar denna miljöplan i samarbete med berörda nämnder,
förvaltningar och bolag.
Motionen remitterades till miljösamordnaren, samtliga nämnder och
kommunala bolag för yttrande.
Yttrande har kommit in och föreligger i bilagor.
Samtliga remissinstanser med undantag av Vetab uttalar sig positivt till en
miljöplan. Vetab anser att miljöfrågorna ska vara en naturlig del i
verksamheten och inte behöver hanteras i en särskild plan.
Däremot anser remissinstanserna att det är miljösamordnaren och inte
utvecklingsstrategen som bör ha den samordnade rollen och ansvaret för
utformningen av planen.
Vidare påpekas att fullmäktige har antagit ett effektmål som säger att samspelet
mellan folkhälsa och miljö ska uppmärksammas. Dessutom anges i
översiktsplanen att kommunen ska upprätta en miljöplan med lokala miljömål
och aktivt medverka till miljöförbättringar samt planera för en hållbar
utveckling.
Slutligen talas i en del remissyttrande också om behovet av en arbetsgrupp med
representation från förvaltningar och bolag för arbetet med planen samt en
politisk styrgrupp som beslutar om prioriteringar, målsättningar och riktlinjer.
Arbetsgruppen utformas och tillsätts i samråd med miljösamordnaren.
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Dnr 2012/KA0276

Beslutsunderlag
Skrivelse från miljösamordnaren Anders Bernberg daterad 2013-01-02.
Skrivelse från Vetab daterad 2013-06-25.
Skrivelse från Witalabostäder AB.
Tekniska nämnden § 71/13.
Miljö- och byggnämnden § 111/12.
Kultur- och fritidsnämnden § 6/13.
Vård- och omsorgsnämnden § 20/13.
Socialnämnden § 370/12.
Barn- och utbildningsnämnden § 93/12.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen bifalls i första delen innebärande att en miljöplan ska utarbetas, men
avslås i andra delen. Ansvaret för arbetet läggs istället på miljösamordnaren.
Yrkanden
Ritva Hermanson och Tommy Bohman tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag:
Ritva Hermanson
Lars-Olof Reinfeldt
miljösamordnaren
Vetab
Witalabostäder AB
tekniska nämnden
miljö- och byggnämnden
kultur- och fritidsnämnden
vård- och omsorgsnämnden
socialnämnden
barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2013/KA0426

Redovisning av ej slutförda motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas motioner vilkas
beredning ännu ej slutförts, bilaga.
---------------
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Dnr 2013/KA0341

Ansökningsavgift och tillsynsavgift avseende alkoholservering
Kommunfullmäktiges beslut
Ansökningsavgifter för servering av alkoholhaltiga drycker samt
tillsynsavgifter fastställs enligt upprättat förslag som framgår av bilaga.
Ärendebeskrivning
Nu gällande taxor och avgifter inom området fastställdes av
kommunfullmäktige 1997. Den taxan är betydligt lägre än i våra
grannkommuner och därför behövs ett nytt beslut i fullmäktige.
Förslag till ansökningsavgifter för servering av alkoholhaltiga drycker samt
tillsynsavgifter har upprättats och föreligger i bilaga. Taxan bygger på
självkostnad.
De nya ansökningsavgifterna kommer att tillämpas så snart beslutet vunnit laga
kraft och tillsynsavgifterna från och med nästa år.
Kommunstyrelsens förslag
Ansökningsavgifter för servering av alkoholhaltiga drycker samt
tillsynsavgifter fastställs enligt upprättat förslag som framgår av bilaga.
--------------Utdrag:
alkoholhandläggaren
hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunfullmäktige

§ 107

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

21

2013-11-20

Dnr 2013/KA0343

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd fastställs.
Kommunfullmäktiges presidium får uppdraget att se till så att fullmäktige
informeras om hur verksamheten bedrivs i de avseenden som beskrivs av
Nisse Norén (S).
Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen ska kommunerna ha riktlinjer för serveringstillstånd.
Förslag till riktlinjer har upprättats och föreligger i bilaga.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd fastställs.
Yrkanden
Nisse Norén (S) föreslår att kommunfullmäktige informeras enligt följande:
1.

alkoholhandläggaren och kommunens tillsynsansvarige ska inom kort i
kommunfullmäktige rapportera om verksamheten

2.

kommunfullmäktige ska också informeras om hur kommunens
utbildningsverksamhet gällande nationella handlingsplanen ser ut och i
vilken omfattning den genomförs

3.

kommunfullmäktige ska avslutningsvis också informeras om hur
sanktionssystemet efterföljs

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, vilket han finner
att kommunfullmäktige beslutar bifalla.
Ordföranden ställer därefter proposition på Nisse Noréns förslag, vilket han
också finner kommunfullmäktige beslutar bifalla.
--------------Utdrag: alkoholhandläggaren, kommunfullmäktiges presidium
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Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0345

Begäran om tilläggsbudget för investering i larmutrustning –
socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Socialnämnden erhåller tilläggsbudget med 275 tkr avseende investering i
överfallslarm.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har lämnat in en begäran om tilläggsbudget inom
investeringsområdet för att investera i överfallslarm som ska användas inom
förvaltningens myndighetsfunktioner. Det befintliga larmet har haft bristfällig
funktion under flera år och i samband med ombyggnation har behovet av ett
fungerande överfallslarm aktualiserats.
Nämnden saknar investeringsanslag för detta ändamål och offert har inhämtats
för finansiering av investeringen via finansbolag. Eftersom denna form av
finansiering sällan är ekonomiskt fördelaktig föreslås istället att kommunen
själv står för investeringen.
Kommunstyrelsens förslag
Socialnämnden erhåller tilläggsbudget med 275 tkr avseende investering i
överfallslarm.
--------------Utdrag:
socialnämnden
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2011/KA0064

Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp – Flugeby och
Byestad
Kommunfullmäktiges beslut
Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp Flugeby och Byestad, fastställs.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har förelagt kommunen att anordna allmän
vatten- och avloppsanläggning vid Flugeby och Byestad. Vetlanda kommun
ska enligt föreläggandet upprätta verksamhetsområde för vatten och avlopp vid
Flugeby och Byestad, där den samlade bebyggelsen utgörs av 45 tillkommande
fastigheter varav några redan har kommunalt vatten och några utöver dessa 45
redan är anslutna till både vatten och spillvattennätet.
Förslaget till nytt verksamhetsområde har tagits fram i samråd med berörda
fastighets- och stugägare. Sträckningen av det nya verksamhetsområdet
framgår på bifogad karta.
Kommunstyrelsens förslag
Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp Flugeby och Byestad, fastställs.
--------------Utdrag:
Vetlanda Energi och Teknik AB

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2012/KA0047

Borgen för AB Sävsjö Energi
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun ingår såsom för egen skuld utökad solidarisk borgen för
Sävsjö Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
40 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Energi och Teknik AB förvärvade tidigare under 2013 50 % av
Sävsjö Energi AB. I samband med beslutet om förvärvet togs också ett beslut
där Vetlanda kommun gick in och utökade Vetabs borgensram med 50 % av
Sävsjö Energi AB:s befintliga låneförpliktelser. Dessa uppgick till 40 mnkr vid
tillfället och borgensramen för Vetab utökades således med 20 mnkr. När de
befintliga lånen nu ska omsättas godtar inte alla långivare en lösning där
Vetlanda kommun är borgensman för Vetab som sedan i sin tur står som
borgensman för Sävsjö Energi AB. Vetlanda kommun behöver därför ta ett
borgensbeslut där man tillsammans med Sävsjö kommun som äger resterande
50 %, solidariskt går i borgen för samtliga Sävsjö Energi AB:s skulder.
En översyn av Vetlanda Energi och Teknik AB:s borgensram ska samtidigt
göras så att den anpassas till de verkliga behoven. En återreglering av tidigare
lämnat borgensutrymme bör vara möjligt.
Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda kommun ingår såsom för egen skuld utökad solidarisk borgen för
Sävsjö Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
40 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
--------------Utdrag:
Vetlanda Energi och Teknik AB
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0362

Utökad borgen – Höglandets kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun ingår såsom för egen skuld utökad solidarisk borgen för
Höglandets kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 85 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari 2010 har Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda
kommuner en gemensam IT-organisation under namnet Höglandets IT (HIT).
Organisationen är en del av Höglandets kommunalförbund och ansvarar för
drift och support av fem kommuners IT-stöd. De fem kommunerna har sedan
tidigare ingått solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbund upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 38 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Under senaste åren har HITs verksamhet genomgått en kraftig expansion med
en dubblerad omsättning. HIT står numera för en allt större del av
medlemskommunernas investeringar i infrastruktur och verksamhetssystem.
Avsikten är att verksamheten framöver ska finansieras genom
tjänstedebitering, vilket innebär att den kommunen som har behov av förändrat
eller utökat IT-stöd får bära sina egna kostnader. HIT gör investeringar istället
för kommunerna och debiterar sedan en månadsavgift som ska täcka
kostnaderna inklusive avskrivningar och kapitalkostnad. Investeringarna bör
framledes finansieras med lån som tas upp mot bakomliggande kommunal
borgen. Detta innebär att det nuvarande borgensutrymmet är otillräckligt och
behöver höjas till 85 mnkr. För att även Kommuninvest i Sverige AB ska
kunna ge lån till Höglandets kommunalförbund krävs att varje
medlemskommun beslutar om solidarisk borgen för hela beloppet. I
kommunalförbundets förbundsordning finns inskrivet regresskrav.
Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda kommun ingår såsom för egen skuld utökad solidarisk borgen för
Höglandets kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 85 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun
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Yrkanden
Jan Johansson, Tommy Bohman och Gunilla Hjelm tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag:
Höglandets kommunalförbund
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0363

Godkännande av delårsrapport per 2013-06-30 – Höglandets
kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapporten för Höglandets kommunalförbund per 2013-06-30 godkänns.
Jäv
Klas Håkanson (M), Gunilla Hjelm (C), Tommy Bohman (S) och
Jan Johansson (VF).
Ärendebeskrivning
Delårsrapport per 2013-06-30 från Höglandets kommunalförbund föreligger i
bilaga.
I delårsrapporten beskrivs en rad viktiga händelser under 1:a halvåret 2013,
bland annat förändrad förbundsordning, organisationsutveckling och införandet
av tidrapportering. Projektet ”Jag vill ha förälder” har slutförts och
återcertifiering av teknikcollege är godkänd. Inom IT-området har en rad större
projekt slutförts.
Likviditeten i förbundet är ansträngd. Allt fler investeringar har finansierats
med externa finansavtal. En återgång till finansiering i egen regi med
kommunal borgen är att föredra.
Driftsresultatet per halvåret på 4,8 mnkr förklaras till stor del av att man valt att
aktivera egen nedlagd tid i olika projekt och att denna senare kommer att tas ut
av medlemskommunerna i form av tjänstedebitering.
Helårsprognosen pekar på ett positivt resultat i storleksordningen 1,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund § 30/13.
Kommunstyrelsens förslag
Delårsrapporten för Höglandets kommunalförbund per 2013-06-30 godkänns.
--------------Utdrag:
Höglandets kommunalförbund

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0392

Fastighetsförvärv – Vetlanda Caroline 5
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun förvärvar fastigheten Vetlanda Caroline 5 av Rör Karlsson
Fastigheter i Vetlanda AB:s konkursbo till ett pris av 1 000 000 kr.
Finansiering sker i verksamhet köp fastigheter.
Ärendebeskrivning
I fastigheten Vetlanda Caroline 5 i Bäckseda har det sedan 70-talet bedrivits
dagligvaruhandel under många år. På senare år har även ett ostföretag, liksom
en rörfirma bedrivit verksamhet i fastigheten. Fastigheten är nu utbjuden till
försäljning genom konkursförvaltare.
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunen lämnat anbud
på fastigheten. Inom fastighetens område och intilliggande mark kan man
tillskapa en detaljplan som möjliggör byggandet av 10 bostadslägenheter.
Vidareförsäljning av tomtmarken ska finansiera inköpet, rivning och
plankostnad.
Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda kommun förvärvar fastigheten Vetlanda Caroline 5 av Rör Karlsson
Fastigheter i Vetlanda AB:s konkursbo till ett pris av 1 000 000 kr.
Finansiering sker i verksamhet köp fastigheter.
Yrkanden
Tommy Bohman tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag:
Rör Karlsson Fastigheter i Vetlanda AB:s konkursbo
ekonomichefen
tekniska kontoret
planteknikerna
Sven-Åke Karlsson
pärm

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2012/KA0340

Detaljplan för Huskvarn 1:43 m.fl. Holsbybrunn
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Huskvarn 1:43 m.fl. Holsbybrunn antas.
Jäv
Henrik Tvarnö (S).
Ärendebeskrivning
En ny förskola ska byggas i Holsbybrunn under 2014. Den nya förskolan
kommer att ersätta befintliga förskolelokaler. Lokaliseringen blir i anslutning
till skolområdet i Holsbybrunn.
Detaljplanen omfattar det planområde som beräknas tas i anspråk av den
förskola samt den mark som kommer tillfalla Ädelfors folkhögskola.
Detaljplanen har till uppgift att ange planområdets användning, begränsa
byggnadshöjden inom planområdet till en våning samt vika ett stycke mark till
naturmark längs med förskolans skolgård.
Planområdet är beläget i slutet av Kunskapens väg i Holsby. Området
begränsas i öster mot Holsby skola, i söder mot Ädelfors folkhögskola och i
norr skiljs planområdet med en skogsremsa från villorna längs Rudingatan.
Ytterligare ett område söder om Ädelfors folkhögskola är också en del av
detaljplanen.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att
behovet av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger.
Samråd har skett under tiden 3 juni till och med 1 juli 2013. Under denna tid
inkomna synpunkter har behandlats i Samrådsredogörelse daterad 2013-08-22.
Planförslaget har därefter varit tillgängligt för granskning 16 september till och
med 7 oktober 2013. Inkomna synpunkter har sammanställts i
Granskningsutlåtande daterat 2013-10-15.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 185/12, § 116/13 och § 195/13.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för Huskvarn 1:43 m.fl. Holsbybrunn antas.
--------------Utdrag:
tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0029

Avveckling av Regionförbundet fr.o.m. 1 januari 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Regionförbundet Jönköpings län avvecklas senast 2014-12-31.
Regionförbundets kvarstående medel efter att samtliga avvecklingskostnader
reglerats överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala
utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.
Ärendebeskrivning
Riksdagens beslut innebär formellt att landstinget från och med 2015 övertar
det regionala utvecklingsansvaret och därmed de uppgifter som
Regionförbundet i Jönköpings län svarar för.
Regionbildningskommittén arbetar med den framtida regionkommunens
innehåll och organisation. Förankring sker succesivt mellan samtliga
gruppledare i landstinget och samtliga kommunstyrelseordförandena.
Resurser och kompetens inom området regional utveckling finns inom såväl
regionförbundet som landstinget. Arbetet med de praktiska förberedelserna
inför bildandet av regionkommunen leds av landstingsdirektören i samråd med
regionförbundets ledning. I regionförbundets förbundsordning beskrivs hur en
avveckling av förbundet ska ske. Beträffande fråga om hur tillgångarna ska
skiftas redovisar regionkommittén ett förslag som avviker från
förbundsordningen och som innebär att kvarstående medel överförs till
regionkommunen.
Kommunstyrelsens förslag
Regionförbundet Jönköpings län avvecklas senast 2014-12-31.
Regionförbundets kvarstående medel efter att samtliga avvecklingskostnader
reglerats överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala
utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.
--------------Utdrag:
Regionförbundet Jönköpings län

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0407

Sammanträdestider 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till sammanträdesordning för kommunfullmäktige godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesordning 2014 har upprättats och föreligger i bilaga.
Kommunstyrelsens förslag
Sammanträdesordning för kommunfullmäktige godkänns.
---------------

Utdrag:
hemsidan
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Dnr 2013/KA0335

Val av ordinarie ledamot i socialnämnden efter
Anne-Marie Olofsgård (FP)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Ingvar Andersson (C) uppger att valberedningen
till ny ordinarie ledamot i socialnämnden samt andre vice ordförande efter
Anne-Marie Olofsgård (FP) föreslår
FP

Ejlon Johansson, Hjortvägen 1, 574 50 Ekenässjön

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2014.
--------------Utdrag:
Ejlon Johansson
socialnämnden
lönekontoret
Troman

Just sign

Utdragsbestyrkan

