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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18.30-19.45

Beslutande

Gisela Brumme (S)
Lola Frödeberg (VF)
Tommy Bohman (S)
Agneta Lindberg (S)
Gunilla Hjelm (C)
Ingemar Sturesson (KD)
Lennart Lööw (S)
Carina Bardh (M)
Magnus Olofsgård (FP)
Inge Bengtsson (VF)
Conny Axelsson (S)
Björn Fälth (SD)

Arne Ahlgren (S)
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)

Nicklas Hugosson (VF)
Jan-Erik Josefsson (KD)
Dan Ljungström (C)
Annika Nicklasson (S)
Anita Fagerholm (V)
Ola Axeland (FP)

Margonia Påhlsson (VF)
Ingvar Andersson (C)
Henrik Tvarnö (S)
Björn Rydén (M)

Kjell Sandahl (M)
Carina G Hördegård (C)

Tjänstgörande
ersättare

Anders Adolfsson för Klas Håkanson
Sven-Olov Karlsson för Jan Johansson
Stig-Göran Fransson för Helena Stålhammar
Marie Johansson för Anette Madeland
Nisse Norén för Johanna Haraldsson
Lena Furuskog för Kjell Åke Nottemark
Andreas Granlöf för Lisa Arvidsson
Monika Högberg för Patrik Karlsson

Övriga deltagande

Göran Svensson (V), Helen Läck (V), Claes-Göran Nyrén (FP)
Magnus Färjhage, kommunchef
Kristina Odelberg, kommunsekreterare
Jonas Petri, räddningschef, Höglandets Räddningstjänstförbund (§ 48)
Cecilia Gerhardsson, bit. förbundsdirektör, Höglandets Räddningstjänstförbund (§ 48)

Utses att justera

Annika Nicklasson och Carina Strömbäck

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet – 2013-05-29

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf

Kristina Odelberg
Ordförande

Björn Rydén
Justerare

Annika Nicklasson

Carina Strömbäck

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

Kommunfullmäktige, Vetlanda

Sammanträdesdatum
Datum för anslagets
uppsättande

2013-05-22

Förvaringsplats för
protokollet

2013-05-30

Datum för anslagets
nedtagande

2013-06-21

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
Utdragsbestyrkande
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Musik
I samband med dagens sammanträde spelar Hanna Nissfolk och
Elna Helgesson tvärflöjt. Medverkar gör även deras lärare Andreas Hiller.
Samtliga representerar den kommunala musikskolan.
---------------
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Dnr 2013/KA0196

Motion om solenergi
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 21 maj 2013 lämnade Ritva Hermanson (MP), Carina Strömbäck (V) och
Gisela Brumme (S) in en motion med förslaget att
man vid ny- eller ombyggnation av skolor, förskolor eller andra kommunala
byggnader överväger att, som ett komplement, förse dessa med
solpaneler/solceller för att ytterligare bidra till en miljövänlig elförsörjning och
hållbar utveckling.
---------------

Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige
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§ 46

Dnr 2013/KA0057-3

Interpellation om Mogärdeskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas till kommunstyrelsens ordförande och besvaras vid
nästa kommunfullmäktigesammanträde.
Ärendebeskrivning
Ingemar Sturesson (KD) framställer interpellation till kommunstyrelsens
ordförande med följande frågeställning:
Kommunstyrelsen beslutade om Mogärdeskolans framtid vid sitt sammanträde
den 10 april 2013. Beslutet innebar bl.a. att Mogärdeskolan fr.o.m. hösten 2013
blir en F-6 skola med två paralleller och att skolan renoveras i kombination
med eventuellt en mindre ombyggnad för att göra tillgänglighetsanpassningar.
Tekniska kontoret fick vidare uppdraget att, i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen, projektera en ny lösning för 7-9 eleverna som idag
går på Mogärdeskolan.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2013 presenterades ett förslag
som innebar dels att kommunstyrelsen skulle ompröva sitt tidigare beslut från
april och dels att kommunfullmäktige borde avgöra Mogärdeskolans framtid.
Detta förslag avslogs. Ordförande bekräftade att kommunstyrelsens beslut
innebär att antalet högstadieskolor i kommunen minskar till två.
1.
2.

Är det så att frågan om kommunen ska minska antalet högstadieskolor till
två inte ska avgöras av kommunfullmäktige?
Vad händer med renoveringen av Mogärdeskolan om kostnaderna skenar
iväg?

---------------
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Dnr 2013/KA0206

Information från tekniska nämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens ordförande Dan Ljungström (C) redovisar nämndens
målarbete och uppger bl.a. följande:
Inriktningsmålen är 12 till antalet och till varje inriktningsmål finns knutet ett
eller flera effektmål. Inriktningsmålen är under avsnittet ekonomi. rätt budget,
ekonomi i balans och rätt storlek på fastighetsbeståndet. Under avsnittet
ekonomi/miljö är inriktningsmålet miljövänligt byggande och minskad
energiförbrukning. Under avsnittet kund – utveckla servicedeklarationer, rätt
information vid rätt tidpunkt till rätt målgrupp och bättre tillgänglighet och
säkerhet i trafiken. Under avsnittet process/medarbetare – effektivare
arbetssätt, nöjda medarbetare och bra kompetens. Under avsnittet medarbetare
– trafiksäkra och miljövänliga bilar och slutligen under avsnittet
tillväxt/utveckling – attraktivare centrummiljöer.
En fullständig redovisning framgår av bilaga.
Avslutningsvis presenteras det nu pågående arbetet med nya
investeringsprojekt, centrumplanen, en fördjupad översiktsplan för Vetlanda
centralort och en översiktsplan för Landsbro samt en del
verksamhetsförändringar.
---------------
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Dnr 2013/KA0113

Verksamhetsredovisning – Höglandets Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Vice ordföranden i Höglandets Räddningstjänstförbund Nils-Erik Olofsson (S),
räddningschef Jonas Petri och biträdande förbundsdirektör Cecilia Gerhardsson
berättar följande om verksamheten:
I januari 2012 antogs ”Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet” som
avser perioden 2012 t.o.m. 2015. Varje verksamhetsår avslutas med ett
trygghetsbokslut. I handlingsprogrammet finns sex mål beskrivna som
förbundet tillsammans med övriga aktörer inriktar sitt arbete på. De sex målen
är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kommunens kostnader för materiella skador p.g.a. åverkan ska minska
med 5 % i jämförelse med tidigare period
antalet brott ska minska med 5 %
antalet suicider och försök till suicid ska minska med 5 %
antalet fallolyckor ska minska med 10 %
antalet trafikolyckor ska minska med 5 %
förebygga och minska konsekvenserna av störningar i
dricksvattenförsörjningen

Härefter följer en redovisning av i vilken utsträckning man lyckats leva upp till
målen. Sammantaget kan man konstatera att olyckor kostar mycket stora
pengar och det finns alltså stora förtjänster med att försöka få ned antalet
olyckor, både ekonomiska och ur andra aspekter. Fallolyckorna svarar för
ungefär en tredjedel av kostnaderna och vägtrafikolyckor för lika mycket. Den
totala kostnaden för varje kommuninvånare uppgår till 8 559 kronor/år, alltså
totalt drygt 225 mnkr.
---------------
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Dnr 2012/KA0169

Finansiering av bredbandsutbyggnad
Kommunfullmäktiges beslut
3 mnkr disponeras ur utvecklingsreserven för bredbandsutbyggnad 2013.
Ärendebeskrivning
I samband med att fullmäktige hösten 2012 beslutar om justeringar av 2013 års
budget, togs den budget på 2 mnkr som tidigare fanns till bredbandsutbyggnad
bort med hänvisning till att 3 mnkr skulle disponeras ur 2012 års resultat.
Vetlanda kommun har en modell för bredbandsutbyggnad där kommunen efter
en förstudie bidrar med den offentliga medfinansieringen som krävs vid
EU-finansiering, om den inte går att lösa på annat sätt. För att kommunen ska
gå in och medfinansiera krävs det att projektet godkänns av länsstyrelsen.
I enlighet med det beslut som fattats om inrättande av en utvecklingsreserv
behövs ett beslut för att under 2013 kunna disponera max 3 mnkr ur
utvecklingsreserven.
Kommunstyrelsens förslag
3 mnkr disponeras ur utvecklingsreserven för bredbandsutbyggnad 2013.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) och Gunilla Hjelm (C) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.
---------------

Utdrag:
Thomas Sandh
ekonomikontoret
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Dnr 2012/KA0001

Låne- och bidragsansökan från Vetlanda Sporthall AB för
byggnation av sporthall i Vetlanda
Kommunfullmäktiges beslut
Avtalet mellan Vetlanda kommun och Vetlanda Sporthall AB om uppförande
av två idrottshallar på Norrgårdens idrottsområde samt nyttjanderättsavtal
godkänns.
Vetlanda kommun lämnar lån till Vetlanda Sporthall AB uppgående till
29 000 000 kr enligt revers och villkor i avtalet.
Ett 25 årigt avtal tecknas där kommunen betalar föreningsbidrag som till del är
ersättning för nyttjanderätt enligt avtal, initialt 3 318 000 kr.
Finansiering sker genom att kultur- och fritidsnämndens budget utökas med
1 106 000 kr 2014 och 3 318 000 kr 2015, då helårs effekt uppnås.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Sporthall AB under bildande, inkom 2012-01-09 med en låne- och
bidragsansökan för nybyggnation och drift av sporthall i Vetlanda. I dialog
med en av kommunstyrelsen utsedd politisk styrgrupp har ett tidigare förslag
till sporthall analyserats och i någon mån reviderats, särskilt beträffande den
ekonomiska kalkylen. Handlingar som beskriver projektet i olika avseenden
föreligger i bilagor.
Yttranden över ansökan har inkommit från barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, tekniska kontoret och ekonomikontoret.
En sammanställning av inkomna synpunkter framgår också av bilaga.
I den investeringskalkyl som upprättats beräknas den totala
investeringskostnaden för byggnationen uppgå till 29 500 000 kr och
lånebehovet från Vetlanda kommun är därmed 29 000 000 kr.
Då den längsta avtalstiden inom detaljplanelagt område är 25 år, föreslås att
anläggningen skrivs av under motsvarande tid.
Den årliga totalkostnaden för kommunens del blir 3 318 333 kr, vilket består av
driftbidrag och hyresintäkter för skolans utnyttjande av lokalerna.
Förslag till avtal avseende Norrgårdens idrottsområde mellan Vetlanda
Sporthall AB och Vetlanda kommun föreligger i bilaga.
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Dnr 2012/KA0001

Kommunstyrelsens förslag
Avtalet mellan Vetlanda kommun och Vetlanda Sporthall AB om uppförande
av två idrottshallar på Norrgårdens idrottsområde samt nyttjanderättsavtal
godkänns.
Vetlanda kommun lämnar lån till Vetlanda Sporthall AB uppgående till
29 000 000 kr enligt revers och villkor i avtalet.
Ett 25 årigt avtal tecknas där kommunen betalar föreningsbidrag som till del är
ersättning för nyttjanderätt enligt avtal, initialt 3 318 000 kr.
Finansiering sker genom att kultur- och fritidsnämndens budget utökas med
1 106 000 kr 2014 och 3 318 000 kr 2015, då helårs effekt uppnås.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Anita Fagerholm (V), Nicklas Hugosson (VF),
Magnus Olofsgård (FP), Gunilla Hjelm (C), Jan-Erik Josefsson (KD) och
Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag:
Vetlanda Sporthall AB
barn- och utbildningsnämnden
kultur- och fritidsnämnden
tekniska nämnden
ekonomikontoret
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Dnr 2013/KA0030

Näringslivspolicy för Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Föreliggande förslag till näringslivspolicy daterad 2013-02-11 godkänns.
Kommunchefen får uppdraget att utforma förslag till handlingsplan.
Ärendebeskrivning
Förslag till näringslivspolicy för Vetlanda kommun har upprättats och
föreligger i bilaga.
Näringslivspolicyn ska ange inriktningar för kommunens förhållningssätt i
näringslivsfrågor och övergripande ange hur kommunen ska planera och arbeta
med frågorna. Det innebär att policyn behandlar synsätt och organisation som
skapar goda förutsättningar för starta, etablera, driva och vidareutveckla
företag genom ett medvetet, långsiktigt och strategiskt arbete. Policyn ska
tydliggöra kommunledningens viljeinriktning och engagemang i näringslivsoch sysselsättningsfrågor. Den syftar också till att förstärka profilerna av
Vetlanda som en attraktiv etableringskommun för både människor och företag.
Förslaget har remitterats till de lokala näringslivsorganisationerna. Två
yttranden har inkommit, ett från Småföretagarna och ett från Nuvab, yttrandena
föreligger i bilaga.
Enskilda kommunala förvaltningar bör medverka i att ta fram en handlingsplan
där viljeinriktningen i policyn får konkreta uttryck.
Kommunstyrelsens förslag
Föreliggande förslag till näringslivspolicy godkänns.
Kommunchefen får uppdraget att utforma förslag till handlingsplan.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Gunilla Hjelm (C), Nicklas Hugosson (VF) och
Carina Bardh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
--------------Utdrag:
Nuvab, Småföretagarna, Bengt Wellermark, Magnus Färjhage, förvaltningarna
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Dnr 2013/KA0183

Gemensam ekonomorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till förändrad ekonomorganisation godkänns.
Budget motsvarande dagens kostnad flyttas från respektive nämnd till
ekonomikontoret.
Kommunstyrelsen förutsätter i sitt beslut att de andra arbetsuppgifter som
berörda ekonomer har vid förvaltningarna och som inte handlar om
ekonomiadministration kan hanteras.
Ärendebeskrivning
Förslag till gemensam ekonomorganisation har upprättats och föreligger i
bilaga, daterad 2013-04-19.
Under flera år har för- och nackdelar med en gemensam ekonomorganisation
diskuterats. Fördelen med en gemensam organisation är ökad samsyn, bättre
möjligheter att täcka upp vid sjukdom eller annan oplanerad frånvaro. En
gemensam organisation ger också ökad tillgång till ekonomkompetens för
förvaltningar utan egen ekonom, även om alla ekonomer har olika
specialområden. Den främsta nackdelen är att förvaltningar som idag har
ekonom känner att man tappar en viktig central resurs.
Risk- och konsekvensanalys har upprättats med anledning av förslaget.
Fackliga förhandlingar har genomförts med berörda organisationer, Vision och
Civilekonomerna.
Kommunstyrelsens förslag
Förslag till förändrad ekonomorganisation godkänns.
Budget motsvarande dagens kostnad flyttas från respektive nämnd till
ekonomikontoret.
Kommunstyrelsen förutsätter i sitt beslut att de andra arbetsuppgifter som
berörda ekonomer har vid förvaltningarna och som inte handlar om
ekonomiadministration kan hanteras.
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Dnr 2013/KA0183

Yrkanden
Tommy Bohman (S) och Gunilla Hjelm (C) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.
---------------

Utdrag:
ekonomikontoret
Magnus Färjhage
Petra Gummeson
Gunnar Elmeke
Jonny Palmkvist
Bengt Ericsson
Thomas Hedrén
Andreas Eliasson
Laszlo Palfi
Eva-Lott Karlsson
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