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Musik
I samband med dagens sammanträde spelar Oskar Fransson och Andrée
Eriksson trumpet, Moa Kraft, trombon och Sandra Bartula tvärflöjt. Medverkar
gör även deras lärare Ingegerd Nilsson. Samtliga representerar den kommunala
musikskolan.
---------------
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§ 54
Delgivningar
Socialnämndens beslut § 173/13 där man meddelar att man inte har några icke
verkställda beslut att rapportera för första kvartalet 2013
Dnr 2013/KA0208
Vård- och omsorgsnämndens beslut § 98/13 där man meddelar att man inte har
några icke verkställda beslut att rapportera för första kvartalet 2013
Dnr 2013/KA0252
Konsument Höglandets informationsblad
Dnr 2013/KA0263
Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av försöksverksamheten
”Barnomsorg på obekväm arbetstid”
Dnr 2011/KA0136
---------------
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Dnr 2013/KA0254

Motion om en kommunal integrationsstrategi
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 17 juni 2013 lämnade Gisela Brumme (S), Gunilla Hjelm (C), Ingemar
Sturesson (KD), Magnus Olofsgård (FP), Ritva Hermanson (MP) och Carina
Strömbäck (V) in en motion med följande förslag:
Vetlanda kommun inför en strategi för en lyckad integration
Vetlanda kommuns förvaltningar tar ett större ansvar när det gäller att inrätta
språkpraktikplatser.
Vetlanda kommun samarbetar även med ideella krafter i det civila samhället.
Vetlanda kommun inrättar kontaktfamiljsverksamhet för inflyttade nysvenskar.
Vetlanda kommun ställer krav på bättre samarbete när man skriver avtal med
Migrationsverket.
----------------

Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige
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§ 56
Information från barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Johanna Haraldsson redovisade en
uppföljning av försöksverksamheten med barnomsorg på obekväm arbetstid
som genomförts av barn- och utbildningsnämnden under 2013. Nämnden har
nyligen beslutat förlänga försöksperioden till 31 december 2014.
Vidare redovisas en strategi och handlingsplan för ökad måluppfyllelse och
högre studieresultat att arbeta med under perioden 2013-2015. De moment som
valts ut är följande:
Det pedagogiska ledarskapet.
Lika möjligheter för pojkar och flickor.
IT som pedagogiskt verktyg.
Entreprenöriellt lärande.
---------------
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Dnr 2013/KA0057

Svar på interpellation om Mogärdeskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen och svaret noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Ingemar Sturesson har framställt interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Tommy Bohman med följande frågeställningar:
1. Är det så att frågan om kommunen ska minska antalet högstadieskolor
till två inte ska göras av fullmäktige?
2. Vad händer med renoveringen av Mogärdeskolan om kostnaderna
skenar iväg?
Tommy Bohman har inlämnat skriftligt svar, bilaga. Av svaret framgår
följande:
1. I de båda förslag som presenterades för kommunstyrelsen den 10 april
2013 uppdrogs till tekniska kontoret att i samverkan med barn-och
utbildningsnämnden projektera ny lösning för 7-9 elever som idag går
på Mogärdeskolan och därefter återkomma till kommunstyrelsen med
en kostnadsberäkning och tidplan. Med avseende på den politiska
hanteringen av ärendet finns det exempel sedan tidigare där delar av en
skolas verksamhet har flyttats till en annan skola och även till en annan
ort genom beslut enbart i barn- och utbildningsnämnden.
2004 flyttades år 4-6 från Näshult till Nye och år 4-6 från Pauliström
till Kvillsfors. Detta betraktades som verksamhetsbeslut. Även om det
nu aktuella beslutet med anledning av de diskussioner som varit kan
tolkas som att de framledes ska finns två högstadieskolor i kommunen
så ingår det alltså inte i beslutet. Vi kan påminna oss att vi inte längre
själva äger frågan om antalet skolor eftersom det finns möjlighet för
andra aktörer att med godkännande från Skolverket starta skola i vår
kommun.
2. Vid såväl nybyggnation som renovering är det inte ovanligt att
beräknade kostnader överskrids. Det kan råda osäkerhet kring vilka
krav till exempel beträffande tillgänglighet som myndigheterna ställer
som följdkrav på de renoveringar och anpassningar av lokalerna som
ska göras.
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Dnr 2013/KA0057

En sådan åtgärd innebär kostnader som då samtidigt gör att lokalerna
till skillnad mot tidigare motsvarar standarden i en nybyggd
skola med avseende på tillgängligheten. Jag känner mig trygg i att
tekniska kontoret även med hänsyn taget till sådana eventuella krav
kommer att kunna förvandla den nuvarande Mogärdeskolan till en
kostnad som inte ”skenar iväg”.
---------------

Utdrag:
Ingemar Sturesson
Tommy Bohman
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Dnr 2012/KA0396

Svar på motion om ökad flexibilitet inom förskoleverksamheten
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Den 17 december 2012 lämnade Jan Johansson, Inge Bengtsson, Lola
Frödeberg, Margonia Påhlsson, Nicklas Hugosson och Patrik Karlsson, alla
(VF), in en motion om ökad flexibilitet inom förskoleverksamheten och med
förslag att kommunen utreder förutsättningarna för inrättande av ett större antal
familjedaghem. Därmed skulle valfriheten öka och kostnaderna minska.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Av inkommit yttrandet framgår att nämnden är positiv till att förutsättningarna
för att inrätta ett större antal familjedaghem utreds och förbättras med motivet
att minska kostnaderna och öka valfriheten.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 28/13.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen bifalls.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.
---------------
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§ 59

Dnr 2013/KA0094

Överföring av ansvaret för färdtjänstresor till landstinget
Kommunfullmäktiges beslut
1. Överenskommelsen med landstinget rörande färdtjänstresor med mera,
daterad 2013-02-08 godkänns.
2. Vetlanda kommun, tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och
länets övriga kommuner, hemställer hos Finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) om
kommunal utjämning höjs med 0,15 procentenheter för landstinget och
sänks med 0,15 procentenheter för kommunerna.
3. Finansieringen hanteras i budgetarbetet avseende budget 2014-2016.
Ärendebeskrivning
Förslag till överenskommelse daterad 2013-02-08 mellan Landstinget i
Jönköpings län och länets kommuner angående färdtjänstresor med mera,
föreligger i bilaga.
Förslaget innebär bland annat följande:
Landstinget tar över myndighetsuppgiften att utfärda färdtjänsttillstånd från
och med 1 januari 2014. Gemensamt regelverk avseende färdtjänst införs i hela
länet. Enzonstaxa som egenavgift till färdtjänsten införs. Fria fritidsresor som
tidigare har funnits i Jönköpings kommun, tas bort. Landstinget övertar från
och med 1 januari 2014 kostnaderna för den befintliga kompletterings- och
närtrafik som finns i kommunerna samt övertar kostnader och ansvar för den
pågående utvecklingen av närtrafik. Landstinget kompenseras vid övertagandet
av färdtjänstkostnader samt ambitionsnivåhöjningen avseende närtrafiken med
skatteväxling på 15 öre. I samband med skatteväxlingen uppkommer
differenser mellan de intäktsbortfall som en skatteväxling ger och den
kostnadsavlastning som erhålls genom att landstinget tar över ansvaret för
färdtjänsten. En treårig mellankommunal utjämning genomförs.
Kommunens kostnader för färdtjänstresor, tillståndshantering, riksfärdtjänst
och kompletteringstrafik uppgick 2011 till 7 184 000 kr. Efter indexuppräkning
med 6,6 % till 2014 års nivå uppgår kostnaden till 7 658 000 kr. Skillnaden
mellan kommunens kostnad och den förändrade intäkten vid en skatteväxling
på 15 öre är -1 228 000 kr. Justeringar sker av nettokostnaden gällande
enzonsavgiften, fritidsresor samt närtrafik.
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Dnr 2013/KA0094

Kostnaden för kommunen efter justeringen uppgår till 665 000 kr. Den
mellankommunala utjämningen löper på tre år och innebär en kostnad på 25 %
för 2014, 50 % för 2015 och 75 % för 2016.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 75/13.
Kommunstyrelsens förslag
1. Godkänna överenskommelsen med landstinget rörande färdtjänstresor
med mera, daterad 2013-02-08.
2. Vetlanda kommun, tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och
länets övriga kommuner, hemställer hos Finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) om
kommunal utjämning höjs med 0,15 procentenheter för landstinget och
sänks med 0,15 procentenheter för kommunerna.
3. Finansieringen hanteras i budgetarbetet avseende budget 2014-2016.
Yrkanden
Carina Bardh (M), Alf Tagesson (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
---------------

Utdrag:
Jönköpings läns landsting
vård- och omsorgsnämnden
ekonomikontoret
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Dnr 2013/KA0239

Mål och budget 2014-2016 samt vision och investeringsplan 20142018
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande motivering:
Förslaget om renovering av Mogärdeskolan bör tydliggöras när det gäller
kostnader, tidplan och omfattning. Påverkan när det gäller driftbudgeten, i de
båda förslagen med avseende på Mogärdeskolan, bör tydliggöras.
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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Dnr 2013/KA0239

Kommunstyrelsens förslag
Med anledning av majoritetens förslag avseende Mål och budget 2014-2016
inklusive vision samt investeringsplan 2014-2018, föreslås fullmäktige
följande:
•

Budgetberedningens förslag avseende mål och vision.

•

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 %.

•

Låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.

•

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.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M), Agneta Lindberg
(S), Johanna Haraldsson (S) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Jan Johansson (VF) föreslår, beträffande kommunstyrelsens förslag till
driftbudget, att 500 000 kronor överförs från miljö- och byggnämnden till barnoch utbildningsnämnden.
Ingemar Sturesson (KD) föreslår att punkten 4 i kommunstyrelsens förslag får
följande lydelse: ”Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2014 till 21,51 %.
En skatteväxling kommer under förutsättning att beslut fattas om överföring av
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Dnr 2013/KA0239

färdtjänst m m till Jönköpings Läns landsting att genomföras. Ny skattesats
efter skatteväxling blir då 21,36 % men samtidigt höjs den kommunala
skattesatsen med 0,15 procentenheter”.
Carina Strömbäck (V) tillstyrker Jan Johanssons förslag.
Ingemar Sturesson (KD) föreslår, beträffande investeringsplanen 2014-2018,
att under rubriken Skolfastigheter där 40 miljoner förslås avsättas för
renovering av Mogärdeskolan F-6 istället 45 miljoner avsätts 2015 och 45
miljoner 2016 så att en ny Mogärdeskola F-6 med två paralleller kan byggas.
Lars-Olof Reinfelt (MP) tillstyrker Ingemar Sturessons förslag beträffande
punkten 4 i kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Hjelm (C) yrkar återremiss av ärendet till kommunstyrelsen så att
förslaget om renovering tydliggörs när det gäller kostnader, tidplan och
omfattning. Påverkan när det gäller driftbudgeten i båda förslagen bör
tydliggöras.
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker i andra hand Gunilla Hjelms
återremissyrkande.
Jan Johansson (VF), Monica Samuelsson (KD), Jan-Erik Josefsson (KD) och
Magnus Olofsgård (FP) tillstyrker Gunilla Hjelms återremissyrkande.
Tommy Bohman (S) tillstyrker i andra hand Gunilla Hjelms återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Gunilla Hjelms återremissyrkande vilket han
finner kommunfullmäktige besluta bifalla.
---------------
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Dnr 2013/KA0179

Finansiering av projektet ”Arbete istället för bidrag”
Kommunfullmäktiges beslut
3 mnkr anslås till socialnämnden för projektet ”Arbete istället för bidrag” från
kommunens fastställda utvecklingsreserv.
Projektet ska i kommande budgetuppföljning redovisas separat.
Återredovisning ska ske till kommunstyrelsen av hur projektet utvecklas.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beslutat begära hos kommunstyrelsen 3,1 mnkr för att
under en 12 månaders period bedriva ett tillfälligt sysselsättningsprojekt
”Arbete istället för bidrag”. Syftet är att under en tidsbegränsad period erbjuda
personer som har svårighet att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden
sysselsättning inom kommunens förvaltningar.
De personer som är aktuella uppbär idag försörjningsstöd. Genom att dessa
personer får en 12 månaders anställning med avtalsenligt lön kommer de dels
att etablera kontakt med arbetsmarknaden men även få tillträde till andra
sociala förmåner via sjukpenninggrundande inkomst och möjlighet att uppbära
A-kassa. Trycket på kommunens försörjningsstöd minskar.
Totalt sett är kostnaden för projektet beräknat till 12,5 mnkr. Projektet
finansieras till relativ stor del via arbetsförmedlingen som står för i genomsnitt
60 % av lönekostnaderna. En del av kommunens finansiering sker genom
minskade kostnader för försörjningsstöd. Den direkt ökade kostnaden för
projektet består dels i återstående nettokostnad för de sysselsatta personerna
med 2 590 000 kr samt en tjänst för samordning av verksamheten bedömd till
420 000 kr, totalt 3 010 000 kr.
Fullmäktige beslutade i april 2013 att inrätta en så kallad utvecklingsreserv,
uppbyggd av senaste årens resultat. Syftet är att temporärt under period av
lågkonjunktur kunna gå in och göra insatser som inte ryms inom
förvaltningarnas ramtilldelning.
Berörda fackliga organisationer understryker att en undanträngningseffekt inte
får uppstå.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 144/13.
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Dnr 2013/KA0179

Kommunstyrelsens förslag
3 mnkr anslås till socialnämnden för projektet ”Arbete istället för bidrag” från
kommunens fastställda utvecklingsreserv.
Projektet ska i kommande budgetuppföljning redovisas separat.
Återredovisning ska ske till kommunstyrelsen av hur projektet utvecklas.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Gunilla Hjelm (C), Magnus Olofsgård (FP) och Jan
Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
---------------
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Dnr 2013/KA0215

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Snäckan 1 (Hemgården)
Kommunfullmäktiges beslut
Fastigheten Vetlanda Snäckan 1 säljs till Björn Einarsson och
Ann-Sofie Rundqvist till ett pris av 1 035 000 kr.
Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastigheter.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Björn
Einarsson och Ann-Sofie Rundqvist såsom köpare avseende fastigheten
Vetlanda Snäckan 1, även benämnd Hemgården.
Avtalet innebär bland annat följande:
Köpeskilling 1 035 000 kr.
Tillträdesdag enligt överenskommelse dock senast 2013-07-15.
Köpet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i
Vetlanda.
Kommunstyrelsens förslag
Fastigheten Vetlanda Snäckan 1 säljs till Björn Einarsson och
Ann-Sofie Rundqvist till ett pris av 1 035 000 kr.
Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastigheter.
---------------

Utdrag:
Björn Einarsson och Ann-Sofie Rundqvist
ekonomichefen
tekniska kontoret
planteknikerna
Sven-Åke Karlsson
pärm
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Dnr 2012/KA0296

Ny vatten- och avloppstaxa fr.o.m. 1 juli 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny VA-taxa antas och ska gälla från och med 1 juli 2013.
2. Anläggningsavgift debiteras senast tre år efter att anslutningspunkt
upprättats.
3. Den nya taxan gäller anslutningspunkter som upprättats efter
ikraftträdandet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-03 § 142 att uppdra till Vetab att se över
VA-taxan och redovisa förslag till eventuella förändringar.
Förslag har upprättats och föreligger i bilaga.
Vetlandas nuvarande VA-taxa är konstruerad för att passa utbyggnad i tätorter
med förhållandevis korta ledningslängder per anslutningspunkt med avseende
på anläggningsavgiften. Utbyggnad i områden med betydligt glesare
bebyggelse kommer att vara det förhärskande inom en överskådlig tidsperiod,
vilket medför en annan utformning av avgiftsuttaget krävs.
Inriktningen i taxeförslaget är att en fastighet med anslutning till två
nyttigheter, normalt vatten och spillvatten ska betala ca 130 000 kr i
anläggningsavgift. En avgift på den nivån medför att normaltaxa kan användas
även vid utbyggnad i ”glesa” områden. En anslutning till tre nyttigheter kostar
enligt förslaget 142 000 kr. Anläggningsavgiften för flerfamiljshus har också
konstruerats om med målet att minska kostnaden för hus med större antal
lägenheter. Anläggningsavgifter för ”annan fastighet” höjs med mellan 3-9 %.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2013-05-06 § 50.
Kommunstyrelsens förslag
1. Ny VA-taxa antas och ska gälla från och med 1 juli 2013.
2. Anläggningsavgift debiteras senast tre år efter att anslutningspunkt
upprättats.
3. Den nya taxan gäller anslutningspunkter som upprättats efter
ikraftträdandet.
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Inbjudan
Alf Tagesson hälsar fullmäktiges ledamöter och ersättare välkomna till
kommunfullmäktiges septembersammanträde som är förlagt till Karlstorp.
Alf Tagesson önskar samtidigt alla en trevlig sommar.
---------------
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Avslutning
Ordföranden tackar fullmäktiges presidium och övriga ledamöter för det
gångna halvåret och önskar alla en trevlig sommar.
Vice ordföranden tackar å fullmäktiges ledamöters vägnar ordföranden för
hans insats och önskar även honom och hans familj en trevlig sommar.
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