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Plats och tid

Karlstorps sockenstuga, kl 18.30-22.00

Beslutande

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

Tjänstgörande
ersättare

Arne Ahlgren (S)
Monica Samuelsson (KD)
Nils-Erik Olofsson (S)

Nicklas Hugosson (VF)
Jan-Erik Josefsson (KD)
Dan Ljungström (C)

Ritva Hermanson (MP)
Lena Hållinder Berglund (S)

Anita Fagerholm (V)
Kjell Åke Nottemark (M)

Carl-Axel Bengtsson (M)
Percy Karlsson (S)
Ejlon Johansson (S)

Lars-Olof Reinfeldt (MP)
Margonia Påhlsson (VF)
Johanna Haraldsson (S)
Kjell Sandahl (M)
Carina G Hördegård (C)

Ingvar Andersson (C)
Henrik Tvarnö (S)
Björn Rydén (M)

P.g.a. jäv deltar inte Arne Ahlgren i § 82, Tommy Bohman, Klas Håkanson och
Björn Fälth i § 84, Kjell Sandahl och Nils-Erik Olofsson i § 85,. Tommy Bohman,
Jan Johansson och Klas Håkanson § 86, Helena Stålhammar och Carina Bardh i § 87.
Stig-Göran Fransson för Gunilla Hjelm
Anders Adolfsson för Michael Petersson
Göran Svensson för Carina Strömbäck
Alf Tagesson för Börje Wilsborn
Marie Johansson för Anette Madeland
Aneth Amundsson för Annika Nicklasson
Claes-Göran Nyrén för Ola Axeland
Nisse Norén för Lisa Arvidsson
Sven-Olov Karlsson för Patrik Karlsson

Övriga deltagande

Lena Furuskog (M), Sven Leek (S)
Magnus Färjhage, kommunchef
Kristina Odelberg, kommunsekreterare
Andreas Eliasson, ekonomichef (§ 88)
Göran Ivarsson (KD), ordförande i kommunrevisionen (§ 88)
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Musik
I samband med dagens sammanträde spelar Adelia Kraft, Sindra Hjertstedt
Svahn och Saga Hedin Sahlström fiol och Louise Kraft spelar cello. Medverkar
gör även deras lärare Kristina Samuelsson.
Samtliga representerar den kommunala musikskolan.
---------------
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§ 65
Delgivningar
Lagakraftbevis den 16 juli 2013 avseende detaljplan för Metallen 1, Vetlanda
Dnr 2012/KA0388
Kommunrevisionens uppföljning av granskning 2011 gällande löneprocessen
Dnr 2011/KA0367
---------------
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Dnr 2013/KA0317

Motion om förbättrad säkerhet för skolbarn på landsbygden
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 10 september 2013 lämnade Sven-Olov Karlsson (VF) och Patrik Karlsson
(VF) in en motion med följande förslag:
Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med föräldrar till barn som
berörs av säkerhetsbrister och ogynnsamma villkor i övrigt undersöker och på
lämpligt sätt åtgärdar påtalade brister.
--------------Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige
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Dnr 2013/KA0070, 2010/KA0434

Upphörande av uppdrag – Torbjörn Lundh (M) och
Alaa Al Baldawi (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Anhålla hos länsstyrelsen om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-31.
Ärendebeskrivning
Torbjörn Lundh, ersättare i kommunfullmäktige, har flyttat från Vetlanda
kommun och är sedan 30 april 2013 folkbokförd i annan kommun.
Alaa Al Baldawi som står i tur att räknas fram som ersättare har också flyttat
från kommunen och är sedan 18 juni 2013 folkbokförd i annan kommun.
--------------Utdrag:
Torbjörn Lundh
Alaa Al Baldawi
länsstyrelsen
lönekontoret
troman
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Dnr 2013/KA0275

Avsägelse från uppdrag – Ia Nilsson (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till ny ersättare i barnoch utbildningsnämnden samt ledamot i Bäckaby kommundelsråd 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 Ia Nilsson (MP) där hon avsäger sig samtliga
uppdrag.
--------------Utdrag:
Ia Nilsson
valberedningen
länsstyrelsen
barn- och utbildningsnämnden
Bäckaby kommundelsråd
lönekontoret
troman
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Dnr 2010/KA0445

Avliden ledamot – Kenneth Andersson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till ny ledamot i
Lannaskede kommundelsråd för tiden t.o.m. 2014.
Ärendebeskrivning
Kenneth Andersson (S), ledamot i Lannaskede kommundelsråd, har avlidit.
---------------

Utdrag:
Lannaskede kommundelsråd
lönekontoret
troman
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§ 70
Information från Ökna-Karlstorps kommundelsråd
Ordförande i Ökna-Karlstorps kommundelsråd, Alf Tagesson, hälsar alla
närvarande välkomna till Karlstorps sockenstuga. Senast kommunpolitiker
besökte sockenstugan var 2002 när kommunstyrelsen hade ett möte här.
Samma år firade Karlstorp 750 år.
Kommundelsrådet har haft ett offentligt möte i Karlstorp under året då olika
frågor behandlats bl.a. avseende vägar och skyltar. Kommundelsrådet upplever
att informationen från kommunledningen till kommundelsrådet är bristfällig
och anger flera exempel. Rutinerna bör kunna förbättras. Det vore också
önskvärt med mer och bättre samverkan med grannkommunen Eksjö.
---------------
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Dnr 2013/KA0346

Allmänhetens frågestund
Emma Ståhl ställer följande fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande:
Norrgårdens boende Solgläntan för dementa personer med särskilda behov
fungerar idag utmärkt.
1.

Hur kommer det sig att vård- och omsorgsförvaltningen väljer att flytta på
just detta boende?

2.

Har det gjorts någon konsekvensanalys och utredning?

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Carina Bardh (M) svarar följande:
På förvaltningen har utarbetats ett förslag till förändringar avseende
användandet av olika lokaler för olika grupper. Förslaget innebär att Solgläntan
flyttar till Bäckagården (tidigare Oasen), Mosippan flyttar också till
Bäckagården (tidigare Lunden), Lunden och Kvarndammen flyttar båda till
Norrgården. Enligt ett tidigare beslut ska demensplatser finnas på alla
boendeenheter. Den sammantagna bedömningen är att detta blir bäst för de
flesta.
---Lennart Thålin ställer följande fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande:
Barnfamiljerna i Karlstorpstrakten vill ha rätt till skolskjuts för sina barn som
går i skolan i Mariannelund, vilket är den närmast belägna skolan men ligger i
Eksjö kommun. Om detta inte skulle vara möjligt, var finns det då för
möjlighet att byta till Eksjö kommun?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Johanna Haraldsson (S) svarar
följande:
Enligt skollagen så har en elev inte rätt till skolskjuts om han eller hon väljer
att gå i en annan skola än den vars upptagningsområde man bor i. Om
kommunen skulle bevilja skolskjuts till Mariannelund för eleverna som bor i
Karlstorp skulle man också bli skyldig att bevilja alla andra elever i vår
kommun skolskjuts som har valt en annan skola än den vars upptagningsområde man tillhör.
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§ 71 forts
Reglerna gäller vid val av annan skola såväl inom som utanför kommunen.
Uppskattningsvis har 100-200 elever valt bort sin ”hemskola”. Att medge
skolskjuts till dessa elever skulle få omfattande ekonomiska konsekvenser.
Skolskjutsverksamheten kostar redan idag 20,7 mnkr.
--Anette Ahlstrand ställer följande fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande:
De små skolorna tappar elevantal eftersom föräldrar skjutsar sina barn till
större skolor. Det innebär att de små skolorna blir ännu mindre. Vad anser
kommunen om detta? Är det rätt eller fel?
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Johanna Haraldsson (S) svarar
följande:
Föräldrarna har frihet beträffande valet av skola, däremot har man inte rätt till
skolskjuts om man väljer en skola utanför upptagningsområdet, vilket beskrivs
ovan.
--Anette Ahlstrand och Ann-Charlotte Ahlstrand har båda frågor till miljö- och
byggnämndens ordförande Kjell Åke Nottemark (M) enligt följande:
Varför kan man inte etablera vindkraftsparker i städerna där man förbrukar
mycket ström?
Vetlanda kommun marknadsför sig som en riktig småstad i en levande bygd,
nära upplevelser, naturens närhet och lugnet. Om detta ska vara möjligt kan
man inte tillåta stora vindkraftsverk. Varför behövs inte bygglov vid
uppförandet av vindkraftsverk? Mätningar av vinden är gammalmodig och har
inte gjorts på senare år. Varför? Har det gjorts mätningar hur ljudet från verken
påverkar fastboende i närheten? Är ni emot fastboende på landsbygden?
Miljö- och byggnämndens ordförande Kjell Åke Nottemark (M) svarar
följande:
Den översiktsplan som antogs 2010 innehåller också en vindkraftsplan där
kommunen pekar ut områden särskilt lämpade för etablering av vindkraft. Den
planen har sedan dess varit styrande för större och mindre etableringar.
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§ 71 forts
I samband med vindkraftsplanen gjordes också en
miljökonsekvensbeskrivning. Det är länsstyrelsen och inte kommunen som
beslutar om etableringar av större vindkraftsparker, därför krävs inte bygglov.
Mindre anläggningar handläggs av miljö- och byggnämnden.
---------------
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Dnr 2013/KA0054

Svar på motion om återvinning som skapar sysselsättning för
personer med funktionsnedsättning
Kommunfullmäktiges beslut
Vård- och omsorgsnämnden får uppdraget att kontakta Vetab för att överlägga
kring förutsättningarna för att etablera en verksamhet som motionären föreslår
och att man då utreder alla frågor kring den praktiska hanteringen av sakerna,
men även personalansvar, handledning och ekonomi.
Motionen anses därmed besvarad.
Ärendebeskrivning
Den 13 februari 2013 lämnade Carina Bardh (M) in en motion om återvinning
som skapar sysselsättning för personer med funktionsnedsättning med följande
förslag:
1. Möjligheterna undersöks om arbete kan tillskapas genom att till exempel
böcker, kläder och möbler som är i brukbart skick kan sorteras av
kommuninnevånarna på särskild plats på Flishult. Detta tas om hand,
hanteras/renoveras av personer med funktionshinder för att sedan gå vidare
till secondhandförsäljning i kommunens dagliga verksamhet.
2. Intäkterna från en sådan verksamhet skulle tillfalla
funktionshinderomsorgen för att möjliggöra fortsatt utveckling av
arbetstillfällen och meningsfull sysselsättning för denna målgrupp.
Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och
Vetab för yttrande. Yttranden har kommit in och föreligger i bilagor. Av vårdoch omsorgsnämndens yttrande framgår att nämnden är positiv till att en
arbetsplats skapas på Flishults avfallsanläggning, men för att möjliggöra
verksamheten krävs 1,0 extra personalresurs som kan finansieras med intäkter i
den nya verksamheten samt befintlig ram.
Socialnämnden tillstyrker motionen och Vetab är ”försiktigt positiva”. En
verksamhet med funktionshindrade i enlighet med förslaget reser emellertid ett
antal väsentliga frågor som måste få sin lösning bland annat, hur ska dessa
personer arbeta och vem tar personalansvaret? Samråd bör ske med de ideella
organisationerna som bedriver liknande verksamhet lokalt i Vetlanda.
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Dnr 2013/KA0054

Beslutsunderlag
Skrivelse från Vetab daterad 2013-06-26.
Vård- och omsorgsnämnden § 115/13.
Socialnämnden § 143/13.
Kommunstyrelsens förslag
Vård- och omsorgsnämnden får uppdraget att kontakta Vetab för att överlägga
kring förutsättningarna för att etablera en verksamhet som motionären föreslår
och att man då utreder alla frågor kring den praktiska hanteringen av sakerna,
men även personalansvar, handledning och ekonomi.
Motionen anses därmed besvarad.
Yrkanden
Carina Bardh (M) yrkar bifall till motionen.
--------------Utdrag:
Carina Bardh
vård- och omsorgsnämnden
socialnämnden
Vetab
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Dnr 2013/KA0084

Svar på motion om att minska lärarnas administration
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås eftersom en utredning redan genomförts på nationell nivå och
utvecklingsarbete pågår.
Ärendebeskrivning
Den 5 mars 2013 lämnade Ola Axeland (FP) och Magnus Olofsgård (FP) in en
motion om att minska lärarnas administration och med följande förslag:
1. Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att göra en kartläggning av
lärarnas administrativa börda.
2. Utifrån kartläggningens slutsatser genomförs åtgärder för att minska
lärarnas onödiga administration.
3. Datatätheten och tillgången till rätt administrativt IT-stöd ökas för alla
lärare från förskolan till eftergymnasial utbildning.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Yttranden har inkommit och föreligger bilaga.
Nämnden bedömer att någon kartläggning och utredning på lokal nivå inte är
nödvändig eftersom en omfattande utredning redan genomförts på nationell
nivå och barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda är redan inne i ett
omfattande utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 55/13.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen avslås eftersom en utredning redan genomförts på nationell nivå och
utvecklingsarbete pågår.
Yrkanden
Magnus Olofsgård (FP), Jan Johansson (VF), Margonia Påhlsson (VF) och
Lars-Olof Reinfeldt (MP) yrkar bifall till motionen.
Tommy Bohman (S) och Johanna Haraldsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.
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Dnr 2013/KA0084

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Magnus
Olofsgårds bifallsyrkande. Han finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Magnus Olofsgårds bifallsyrkande
Omröstningsresultat
Med 26 Ja-röster mot 18 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag:
Magnus Olofsgård
Ola Axeland
barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2013/KA0061

Svar på motion om att låta lärare vara lärare
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås eftersom en utredning redan genomförts på nationell nivå och
utvecklingsarbete pågår.
Ärendebeskrivning
Den 19 februari 2013 lämnade Ingemar Sturesson (KD) in en motion om att
låta lärare vara lärare med förslag att kommunen utreder på vilket sätt lärare
ska få vara lärare.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrande har inkommit och föreligger i bilaga.
Nämnden bedömer att någon kartläggning och utredning på lokal nivå inte är
nödvändig eftersom en omfattande utredning redan genomförts på nationell
nivå och barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda är redan inne i ett
omfattande utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 54/13.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen avslås eftersom en utredning redan genomförts på nationell nivå och
utvecklingsarbete pågår.
Yrkanden
Ingemar Sturesson yrkar bifall till motionen.
Tommy Bohman tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ingemar
Sturessons bifallsyrkande. Han finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag:
Ingemar Sturesson, barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2013/KA0086

Svar på motion om förebyggande arbete mot hedersvåld
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås till förmån för att arbetet mot hedersrelaterat våld samordnas
genom centrala säkerhetsgruppen.
Ärendebeskrivning
Den 6 mars 2013 lämnade Magnus Olofsgård (FP) in en motion om
förebyggande arbete mot hedersvåld och med följande förslag:
1. Ägardirektiven till Höglandets räddningstjänstförbund (HRF) ses över.
2. I ägardirektiven skrivs in att HRF ska jobba förebyggande mot
hedersrelaterat våld i Vetlanda kommun.
Motionen remitterades till HRF och socialnämnden för yttrande.
Av inkomna yttrande framgår att HRF är beredda att, tillsammans med
kommunens förvaltningar, påbörja ett arbete med att öka kunskapen om våld i
nära relationer, inkluderat hedersrelaterat våld. Socialnämnden är positiv till
motionens förslag och menar att problematiken med hedersrelaterat våld i nära
relationer kan omfattas av kommunens övergripande säkerhetsarbete som är
samordnat av centrala säkerhetsgruppen.
Regleringen av HRFs uppdrag sker i förbundsordningen som är under översyn.
Några ägardirektiv finns inte.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 19/13.
Socialnämnden § 233/13.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen avslås till förmån för att arbetet mot hedersrelaterat våld samordnas
genom centrala säkerhetsgruppen.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag: Magnus Olofsgård, Höglandets räddningstjänstförbund, socialnämnden
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Dnr 2013/KA0131

Svar på motion om att projektera för ett asfalterat område där
motorfordon kan testköras lagligt
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls till den del som avser utredning av möjligheterna att tillskapa
en motorbana. En utredning förutsätter att det finns en organisation som är
villig att bygga och driva anläggningen. En eventuell utredning får belysa om
det bland annat praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt är möjligt. Den dialog
som upptagits mellan tekniska kontoret, Tillväxt Vetlanda och de
motorintresserade ungdomarna kan vara en utgångspunkt för fortsatta
diskussioner.
Med avseende på projektering av ett område för ändamålet avslås motionen.
Den frågan får diskuteras i ett senare skede beroende på vad utredningen
kommer fram till.
Ärendebeskrivning
Den 8 april 2013 lämnade Lars-Olof Reinfeldt in en motion om att projektera
för ett asfalterat område där motorfordon kan testköras lagligt och med
följande förslag:
Vetlanda kommun ska å det snaraste utreda och projektera för ett område där
motorfordon i ostördhet kan framföras och testas lagligt med minskad påverkan
på miljön och störande för omgivningen.
Motionen remitterades till tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt
miljösamordnaren för yttrande.
Yttranden har inkommit och föreligger i bilaga. Av yttrandena framgår bland
annat följande:
Tekniska nämnden menar att det måste finnas en förening som driver frågan
och som också tar ansvaret för byggnationen, framtida drift och samtliga
tillstånd. Kommunen kan medverka till att söka lämpligt plats. Miljö- och
byggnämnden konstaterar att verksamheten måste betraktas som en motorbana
och därmed prövas som en sådan enligt lagens bestämmelser.
Miljösamordnaren betonar att en sådan verksamhet som föreslås måste
bedrivas under säkra former och att den pågående dialogen mellan tekniska
kontoret, Tillväxt Vetlanda och de motorintresserade ungdomarna
förhoppningsvis kan utmynna i ett förslag till lösning
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Dnr 2013/KA0131

Beslutsunderlag
Miljösamordnarens skrivelse daterad 2013-07-05.
Miljö- och byggnämnden § 54/13.
Tekniska nämnden § 53/13.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen bifalls till den del som avser utredning av möjligheterna att tillskapa
en motorbana. En utredning förutsätter att det finns en organisation som är
villig att bygga och driva anläggningen. En eventuell utredning får belysa om
det bland annat praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt är möjligt. Den dialog
som upptagits mellan tekniska kontoret, Tillväxt Vetlanda och de
motorintresserade ungdomarna kan vara en utgångspunkt för fortsatta
diskussioner.
Med avseende på projektering av ett område för ändamålet avslås motionen.
Den frågan får diskuteras i ett senare skede beroende på vad utredningen
kommer fram till.
Yrkanden
Lars-Olof Reinfeldt yrkar bifall till motionen.
Jan Johansson, Dan Ljungström och Tommy Bohman tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Olof
Reinfeldts bifallsyrkande. Han finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag:
Lars-Olof Reinfeldt
miljösamordnaren
miljö- och byggnämnden
tekniska nämnden
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Svar på motion om minskad skadegörelse och brott i Vetlanda
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen får anses besvarad.
Yrkanden
Tommy Bohman tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
---------------
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Utdrag:
Ejlon Johansson
Magnus Olofsgård
tekniska nämnden
Höglandets räddningstjänstförbund
Tillväxt Vetlanda
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Valdistriktsindelningen inför 2014 års val
Kommunfullmäktiges beslut
Alseda valdistrikt och Skede valdistrikt slås samman.
Myresjö valdistrikt och Björkö-Nävelsjö valdistrikt slås samman.
Vetlanda 1 byter namn till Mellangården.
Vetlanda 2 byter namn till Brunnsgård.
Vetlanda 3 byter namn till Vetlanda Flugeby-Näsby.
Vetlanda 4 byter namn till Pukaregården.
Vetlanda 5 byter namn till Tomaslunden.
Vetlanda 6 byter namn till Karlslund.
Det är nödvändigt att samtliga röstmottagningsställen finns kvar.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har framfört önskemålet att Vetlanda kommun senast den
1 oktober 2013 anmäler eventuella förändringar i valdistriktsindelningen som
planeras inför valet 2014. Enligt bestämmelser i vallagen ska länsstyrelsen på
förslag av kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt.
Länsstyrelsen kan även självmant besluta om indelningen i valdistrikt efter
kommunfullmäktiges yttrande. Valdistrikten ska omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Enligt bifogad förteckning finns i Vetlanda kommun fem
valdistrikt med färre än 1000 röstberättigade. Kommunens uppmanas därför att
utreda vilka sammanslagningar eller andra förändringar av
valdistriktsindelningen som kan genomföras. Om kommunen finner att
ändringar inte kan genomföras ska kommunen ange särskilda skäl.
Valnämndens presidium har behandlat ärendet och lämnat förslag.
Beslutsunderlag
Valnämndens presidium 2013-08-13.
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Kommunstyrelsens förslag
Alseda valdistrikt och Skede valdistrikt slås samman.
Myresjö valdistrikt och Björkö-Nävelsjö valdistrikt slås samman.
Vetlanda 1 byter namn till Mellangården.
Vetlanda 2 byter namn till Brunnsgård.
Vetlanda 3 byter namn till Vetlanda Flugeby-Näsby.
Vetlanda 4 byter namn till Pukaregården.
Vetlanda 5 byter namn till Tomaslunden.
Vetlanda 6 byter namn till Karlslund.
Det är nödvändigt att samtliga röstmottagningsställen finns kvar.
-------------Utdrag:
länsstyrelsen
valnämnden
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Begäran från tekniska nämnden att disponera avsatta medel för
fastighets- och gatuunderhåll 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Tekniska nämnden får disponera medel ur utvecklingsreserven med
6 miljoner kronor för fastighetsunderhåll och 5 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 och § 114/12.
Kommunstyrelsens förslag
Tekniska nämnden får disponera medel ur utvecklingsreserven med
6 miljoner kronor för fastighetsunderhåll och 5 miljoner kronor för
gatuunderhåll under 2013.
--------------Utdrag:
tekniska nämnden
ekonomikontoret
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Begäran om tilläggsanslag för 2013 – socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Socialnämndens begäran om utökning av budgetramar för 2013 avslås.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har äskat utökad budgetram 2013 med medel motsvarande en
utökning av 1,0 tjänst som handläggare i familjesektionens placeringsenhet.
Rekrytering och tillsättande av den tänkta tjänsten bedöms inte kunna bli
aktuellt förrän sent under 2013 och därmed få begränsad påverkan på
nämndens budget innevarande år.
I budgetberedningen inför 2014-2016 har socialnämnden enligt förslaget fått en
utökad ram med 900 tkr att prioritera och använda med utgångspunkt i egna
bedömningar. Därmed är frågan löst från och med 2014.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 182/13.
Kommunstyrelsens förslag
Socialnämndens begäran om utökning av budgetramar för 2013 avslås.
Yrkanden
Kjell Sandahl yrkar bifall till socialnämndens äskande.
Tommy Bohman tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kjell
Sandahls förslag att bifalla socialnämndens äskande. Han finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag:
socialnämnden
ekonomikontoret
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Ändring i förbundsordningen för Höglandets samordningsförbund
(Finsam)
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till ny förbundsordning för Höglandets samordningsförbund att gälla
från och med 2014-01-01 godkänns.
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.
Kommunstyrelsens förslag
Förslag till ny förbundsordning för Höglandets samordningsförbund att gälla
från och med 2014-01-01 godkänns.
--------------Utdrag:
Höglandets samordningsförbund
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Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012 – Stiftelsen Annette Wilhelmina von
Liewens donationsfond
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens
donationsfond godkänns och styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
Jäv
Arne Ahlgren (S).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2012 för stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens
donationsfond föreligger i bilaga.
Årets resultat uppgår till 3 425 000 kr *, inklusive upplösning av
periodiseringsfond med 220 000 kr. Stiftelsens totala tillgångar är efter
bokslutet 11 776 051 kr vilket är en minskning med 705 890 kr.
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
Under 2012 delades 165 000 kr ut till 8 gifta par och 22 flickor som fick
vardera 5 500 kr.
Av särskild bilaga framgår hur arvodeskostnaderna har fördelats.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens
donationsfond godkänns och styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
--------------Utdrag:
Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donationsfond

* Årets resultat uppgår till 3 425 kr (uppenbar felskrivning).

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunfullmäktige

§ 83

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

28

2013-09-18

Dnr 2013/KA0133

Årsredovisning 2012 – Mediacenter Jönköpings län
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2012 för Mediacenter i Jönköpings län godkänns och
direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
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.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisning 2012 för Mediacenter i Jönköpings län godkänns och
direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för år 2012.
--------------Utdrag:
Mediacenter Jönköpings län
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Dnr 2013/KA0202

Årsredovisning 2012 – Regionförbundet Jönköpings län
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning för 2012 avseende Regionförbundet i Jönköpings län godkänns
och ledamöterna i regionförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
Jäv
Tommy Bohman (S), Klas Håkanson (M) och Björn Fälth (SD).
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.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisning för 2012 avseende Regionförbundet i Jönköpings län godkänns
och ledamöterna i regionförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
--------------Utdrag:
Regionförbundet Jönköpings län
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Årsredovisning 2012 – Höglandets räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.
Jäv
Kjell Sandahl (M) och Nils-Erik Olofsson (S).
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.
Kommunstyrelsens förslag
Förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.
--------------Utdrag:
Höglandets räddningstjänstförbund
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Dnr 2013/KA0137

Årsredovisning 2012 – Höglandets kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Höglandets kommunalförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Jäv
Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF) och Klas Håkanson (M).
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.
Kommunstyrelsens förslag
Ledamöterna i direktionen för Höglandets kommunalförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
--------------Utdrag:
Höglandets kommunalförbund
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Dnr 2013/KA0129

Årsredovisning 2012 – Höglandets samordningsförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Jäv
Helena Stålhammar (C) och Carina Bardh (M).
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.
Kommunstyrelsens förslag
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
--------------Utdrag:
Höglandets samordningsförbund
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Halvårsbokslut per 30 juni 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Halvårsbokslutet per den 30 juni 2013 godkänns.
Ärendebeskrivning
Halvårsbokslut samt prognos per den 30 juni 2013 föreligger i bilaga.
Balansräkning och resultaträkning för perioden redovisas. Kommunens resultat
för perioden uppgår till -14,5 mnkr. Orsaken till det negativa resultatet är att
semesterlöneskulden är som störst i juni (28,8 mnkr), för att därefter sjunka
kraftigt. Kommunen gör relativt stora reavinster genom framförallt
tomtförsäljningar.
Stadshuskoncernen redovisar ett halvårsresultat på 22,8 mnkr, varav Vetab
svarar för 11,4 mnkr och Witalabostäder AB för 10,6 mnkr. Halvårsresultatet
för kommunkoncernen blir därmed 9,9 mnkr. Beräknat årsresultat för
kommunen uppgår till -34,1 mnkr. Beräknad investeringsvolym för 2013
uppgår till 124 mnkr.
Besked om återbetalning av så kallade AFA-medel (försäkringspengar) har
inkommit och uppgår till ca 25 mnkr. Noteras dock att detta ändå inte innebär
att kommunen klarar balanskravet enligt prognos.
Härefter följer en genomgång av måluppfyllelsen per målsektor.
Kommunrevisionens ordförande Göran Ivarsson uppger att revisorernas
bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de
mål kommunfullmäktige beslutat om för verksamheten. Eftersom resultatet
enligt prognosen för hela verksamhetsåret 2013 visar ett betydande underskott
finns risk för att balanskravet inte uppnås och att de finansiella målen därmed
inte uppfylls. Följande iakttagelse noteras i kommunrevisionens bedömning av
delårsrapporten:

Just sign

•

I allt väsentligt ger delårsrapporten en rättvisande bild av kommunens
ekonomiska resultat och ställning

•

Implementeringen av ett nytt ekonomisystem vid årsskiftet 2012/13 har
varit förenat med ett antal problem vilket tagit mycket resurser i anspråk
och påverkat ekonomiavdelningens arbete och dokumentation av
delårsbokslutet.

Utdragsbestyrkan
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Kommunfullmäktige
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•

Det finns ett antal balansposter som inte var helt avstämda och analyserade
i samband med granskningen. Detta ska vara klart till årsbokslutet.

•

Prognosen för verksamhetsåret 2013 avviker från budget med ca 40 mnkr
och då har hänsyn inte tagits till återbetalning av medel från AFA
Försäkring. Många nämnder prognostiserar betydande underskott.
Nämndernas resultat måste analyseras och lämpliga åtgärder vidtas.

•

Av delårsrapporten framgår att kommunen planerar att ta medel i anspråk
ur den s.k. ”utvecklingsreserven”. Utvecklingsreserven får inte användas
för utökning av driftbudgeten utan enbart till särskilt angivna ändamål. Det
är viktigt med en tydlighet kring hur utvecklingsreserven ska användas.

•

Nämndernas arbete med mål och kopplingen till kommunfullmäktiges
effektmål har utvecklats sedan föregående år. Förvaltningsberättelsen bör
innehålla uppgifter om vilka åtgärder och aktiviteter som planeras för att
erhålla måluppfyllelse.

•

Delårsrapporten kan med fördel innehålla en fullständig
koncernredovisning så att kommunens resultat och ställning även
inkluderar de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Kommunstyrelsens förslag
Halvårsbokslutet per den 30 juni 2013 godkänns.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag:
ekonomikontoret
kommunrevisionen

Just sign

Sida

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunfullmäktige

§ 89

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

35

2013-09-18

Dnr 2013/KA0239

Mål och budget 2014-2016 samt vision och investeringsplan
2014-2018
Kommunfullmäktiges beslut
Med anledning av budgetberedningens förslag till Mål & Budget 2014-2016
inklusive vision samt investeringsplan 2014-2018 föreslås fullmäktige besluta
följande:

Just sign

•

Anta budgetberedningens förslag avseende mål och vision.

•

Anta budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2014 enligt
bilagt förslag, externa nettokostnader 1 231 257 tkr.

•

Budgetramarna justeras efter att lönerevision avseende 2013 respektive
2014 är klar.

•

Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2014 till 21,51 %.

•

Anta låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som
omsätts/konverteras.

•

Anta investeringsbudget 2014-2018 enligt bilagd sammanställning.
Under 2014 uppgår investeringsvolymen till 98 150 tkr.

•

Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde
anmäla sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.

•

Anslaget till Höglandets räddningstjänstförbund fastställs till 26 028 tkr.

•

Anslag till Höglandets kommunalförbund fastställs till 21 444 tkr.

•

Kommunrevisionen tilldelas en budget på 1 139 tkr.

•

Omföring av medel för facklig tid omfördelas i detaljbudget.

•

Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.
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Reservationer
Mot beslutet beträffande investeringsplanen reserverar sig följande:
Stig-Göran Fransson (C), Ingemar Sturesson (KD), Magnus Olofsgård (FP),
Helena Stålhammar (C), Monica Samuelsson (KD), Göran Svensson (V), Ritva
Hermanson (MP), Alf Tagesson (C), Ejlon Johansson (FP), Marie Johansson
(KD), Carina G Hördegård (C), Jan-Erik Josefsson (KD), Dan Ljungström (C),
Anita Fagerholm (V), Claes-Göran Nyrén (FP), Lars-Olof Reinfeldt (MP) och
Ingvar Andersson (C).
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft uppdraget att utarbeta förslag till Mål och budget
2014-2016 inklusive vision och investeringsplan 2014-2018. Arbetet har
utmynnat i två förslag beträffande driftbudget och investeringsbudget, ett
benämnt majoritetens och ett benämnt oppositionens. Förslagen framgår av
bilagor, liksom övriga delar av majoritetens förslag med avseende bland annat
på vision och målformuleringar. Utgångspunkten för driftbudgetförslagen 2014
är ramarna för 2013, därtill kommer uppräkning av lönekostnaderna och de
prioriteringar som gjorts med utgångspunkt från lista över äskanden från
nämnderna. I förslaget ingår inte någon kostnadsuppräkning i övrigt med två
undantag. På intäktssidan är utgångspunkten nuvarande skattesats,
skatteväxling avseende färdtjänst med mera samt ett nytt utjämningssystem.
Beträffande investeringsbudgeten kan sägas att differensen mellan majoriteten
och oppositionens förslag med avseende på 2014 uppgår till endast 40 000 kr.
Skillnaderna de följande åren under perioden är större och den totala
differensen uppgår till ca 10 000 000 kr. Majoriteten förutsätter i sitt förslag att
förskolelokaler kan hyras och därmed undviks investeringar.
Beträffande driftbudgeten är slutsumman den samma mellan oppositionens och
majoritetens förslag, men fördelningen skiljer sig på den punkten att
oppositionen vill tillföra barn- och utbildningsnämnden ytterligare 500 000 kr
på bekostnad av miljö- och byggnämnden.
Noteras att 4 miljoner kronor i oppositionens förslag till investeringsplan 2015
avser ventilation i Landsbro skola. Det beloppet ska reduceras för att förslaget
ska vara jämförbart med majoritetens.
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Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-19 § 60 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med motiveringen att förslaget om renoveringen av
Mogärdeskolan bör tydliggöras när det gäller kostnad, tidplan och omfattning.
Påverkan när det gäller dritfbudgeten i de båda förslagen med avseende på
Mogärdeskolan bör också tydliggöras.
Kompletterande information beträffande Mogärdeskolan framgår av bilaga.
Man kan konstatera att befintlig byggnation omfattar ca 8 800 m², behovet i
samband med en eventuell ombyggnation begränsar sig till A + B husen,
ca 4 000 -6 000 m², enligt barn- och utbildningsnämndens bedömning. Detta
ska då jämföras med en nybyggnation på 4 000 m².
Kommunstyrelsens förslag
Med anledning av budgetberedningens förslag till Mål & Budget 2014-2016
inklusive vision samt investeringsplan 2014-2018 föreslås fullmäktige besluta
följande:

Just sign

•

Anta budgetberedningens förslag avseende mål och vision.

•

Anta budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2014 enligt
bilagt förslag, externa nettokostnader 1 231 257 tkr.

•

Budgetramarna justeras efter att lönerevision avseende 2013 respektive
2014 är klar.

•

Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2014 till 21,51 %.

•

Anta låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som
omsätts/konverteras.

•

Anta investeringsbudget 2014-2018 enligt bilagd sammanställning.
Under 2014 uppgår investeringsvolymen till 98 150 tkr.

•

Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde
anmäla sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.

•

Anslaget till Höglandets räddningstjänstförbund fastställs till 26 028 tkr.

•

Anslag till Höglandets kommunalförbund fastställs till 21 444 tkr.

•

Kommunrevisionen tilldelas en budget på 1 139 tkr.

•

Omföring av medel för facklig tid omfördelas i detaljbudget.
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Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.

Yrkanden
Tommy Bohman (S), Klas Håkanson (M) och Anders Adolfsson (M) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag men med den
justering i driftbudgeten som innebär att 500 tkr överförs från miljö- och
byggnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Ingemar Sturesson (KD) föreslår, eftersom utredningen kring skolorna inte är
klar, att rubriken ”Mogärdeskolan F t.o.m. 6” utgår i förslaget till
investeringsplan och istället ersätts med ”Lokalförsörjning F t.o.m. 6”.
Dan Ljungström (C), Magnus Olofsgård (FP), Jan-Erik Josefsson (KD),
Monica Samuelsson (KD), Anita Fagerholm (V), Lars-Olof Reinfeldt (MP),
Ingvar Andersson (C) och Ritva Hermanson (MP) tillstyrker Ingemar
Sturessons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan
Johanssons förslag beträffande ändringar i driftbudgeten. Han finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs (1).
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Jan Johanssons förslag att överföra 500 tkr i driftbudgeten från
miljö- och byggnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och
Ingemar Sturessons förslag beträffande rubricering i investeringsplanen
avseende Mogärdeskolan. Han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs (2).
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Ingemar Sturessons förslag.
Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på resterande delar av
budgetberedningens förslag, vilka han finner fullmäktige beslutar bifalla.
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Omröstningsresultat
Omröstning 1:
Med 26 Ja-röster mot 18 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning 2:
Med 27 Ja-röster mot 17 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag:
förvaltningarna
kommunrevisionen
Höglandets kommunalförbund
Höglandets räddningstjänstförbund
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Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter
Ia Nilsson (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Ingvar Andersson (C) uppger att valberedningen
till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ia Nilsson (MP) föreslår
MP Kim Odengrund, Ekstigen 14 A, 574 35 Vetlanda
för återstående mandattid t.o.m. 2014-12-31.
--------------Utdrag:
Kim Odengrund
valberedningen
barn- och utbildningsnämnden
lönekontoret
troman
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Val av ny ledamot i Lannaskede kommundelsråd efter
Kenneth Andersson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Ingvar Andersson (C) uppger att valberedningen
till ny ledamot i Lannaskede kommundelsråd efter Kenneth Andersson (S)
föreslår
S

Henrik Tvarnö, Svente Knubbs väg 19, 570 13 Myresjö

för återstående mandattid t.o.m. 2014-12-31.
--------------Utdrag:
Henrik Tvarnö
valberedningen
Lannaskede kommundelsråd
lönekontoret
troman
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