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Sida
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2013-09-04

Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, kl. 14.00-17.40

Beslutande

Tommy Bohman ordf (jäv § 148, 150), Agneta Lindberg,
Nils-Erik Olofsson (jäv § 149), Annika Nicklasson, Klas Håkanson (jäv § 148,
150), Kjell Åke Nottemark, Gunilla Hjelm (jäv § 148, 150), Dan Ljungström,
Jan Johansson (§ jäv 150, ordf § 148), Lars Brihall, Ingemar Sturesson
(ordf § 150), Magnus Olofsgård och Ritva Hermanson.
Tjänstgörande ersättare: Carina Strömbäck (§ 148), Marie Johansson (§ 150),
Andreas Granlöf (§ 149), Börje Wilsborn (§ 148, 150), Ejlon Johansson (§ 148,
150),
Ersättare: Andreas Granlöf, Rolf Forsén, Börje Wilsborn, Marie Johansson,
Ejlon Johansson (§ 121-153, 14.00-17.30), Björn Fälth (jäv § 148), Carina
Strömbäck.

Övriga deltagande

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Anders Bernberg (§ 121-122), Erik
Westerlund (§ 121-122), Sven-Åke Karlsson (§ 123-134), Gunnar Elmeke
(§ 127-154), Jonny Palmkvist (§ 135-145, 152-124), Carin Johansson (§151-152),
Petra Gummeson (§ 151-154), Laszlo Palfi (§ 152-154) och Bengt Ericsson
(§ 152-154).
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.

Utses att justera

Dan Ljungström och Magnus Olofsgård

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf

121-154

Kristina Odelberg
Ordförande

Tommy Bohman

Jan Johansson

Ingemar Sturesson

§ 121-147,149,151-154

§ 148

§ 150

Justerare

Dan Ljungström

Magnus Olofsgård

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-09-04

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
Utdragsbestyrkande

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen

§ 121
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Sida
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2

2013-09-04

Dnr 2013/KA0273

Infrastruktur för laddning av elbilar
Kommunstyrelsen beslut
Vetlanda kommun sätter upp en laddstolpe enligt alternativ 2 i förslaget, det
vill säga en stolpe med två laddplatser.
Vidare förbereds fundament för att kunna sätta upp ytterligare en laddstolpe.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2013 med
investerings och driftkostnaden totalt ca 70 000 kr.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun är engagerad i projektet Green Charge och ett av våra
åtaganden inom ramen för projektet är att bygga laddstolpar i publik miljö i
Vetlanda tätort, med syfte att skapa möjlighet till ett mer miljövänligt resande.
Målgruppen är kommuninnevånare och besökare. Det finns också en ambition
att införskaffa elfordon till miljö- och byggförvaltningen och där målgruppen
således är våra egna transporter. De laddningsstationer som föreslås innebär att
fordonen kan laddas i 4-5 timmar. Föreslås att Vetlanda kommun sätter upp en
stolpe med två laddplatser och förbereder för ytterligare en stolpe. Kostnaden
uppgår till totalt 117 869 kr, enligt förslaget och kostnaden fördelas mellan
Vetlanda kommun och Vetab. Driftkostnaden uppgår till 9 300 kr/år +
förbrukningsel vid laddning. Avsikten är att det ska vara kostnadsfritt för den
som laddar.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun sätter upp en laddstolpe enligt alternativ 2 i förslaget, det
vill säga en stolpe med två laddplatser.
Vidare förbereds fundament för att kunna sätta upp ytterligare en laddstolpe.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2013 med
investerings och driftkostnaden totalt ca 70 000 kr.
--------------Utdrag:
Anders Bernberg
tekniska kontoret
ekonomikontoret
Margareta Darell

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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2013-09-04

Dnr 2013/KA0298

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Myresjö 2:160
Kommunstyrelsens beslut
Fastigheten Vetlanda Myresjö 2:160 säljs till Peter Eväng, Myresjö för ett pris
av 275 000 kr.
Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastigheter.
Ärendebeskrivning
Den kommunala fastigheten Vetlanda Myresjö 2:160 har nyttjats som förskola
under ett antal år. Fastigheten är belägen vid Nunnevägen i Myresjö och ska
avyttras. Motivet är att förskoleverksamheten från och med hösten 2013 ska
lokaliseras i en nybyggnation i anslutning till Myresjö skola.
Köpekontrakt har upprättats och föreligger i bilaga.
Avtalet innebär bland annat följande:
Vetlanda kommun säljer fastigheten Vetlanda Myresjö 2:160 till Peter Eväng
till ett pris av 275 000 kr.
Tillträdesdag 2013-10-31.
Avtalet förutsätter att kommunstyrelsen i Vetlanda beslutar om försäljning av
fastigheten.
Arbetsutskottets förslag
Fastigheten Vetlanda Myresjö 2:160 säljs till Peter Eväng, Myresjö för ett pris
av 275 000 kr.
Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastigheter.
---------------

Utdrag:
Peter Eväng
ekonomikontoret
tekniska kontoret
Sven-Åke Karlsson
plankontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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2013-09-04

2013/KA0247

Finansiering av asfaltering av parkeringsyta utanför hockeyhallen
vid Tjustkulleområdet
Kommunstyrelsens beslut
500 000 kronor lånas ut till Vetlanda Arena AB för asfaltering av parkeringsyta framför hockeyhallen.
Särskilt tilläggsavtal ska tecknas.
Ärendet handläggs av ekonomikontoret.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/13 upphävs.
Ärendebeskrivning
Den 10 juni i år behandlade arbetsutskottet en begäran från Vetlanda Arena AB
om finansiering av asfaltering av parkeringsplatser utanför hockeyhallen. Det
är ett starkt önskemål från bolagets sida att få möjlighet att asfaltera den
parkeringsplatsen. Bolagets bedömning är detta är den sista stora åtgärden för
att området sedan ska vara helt iordningställt. Det vore önskvärt om detta
kunde bli klart till Sapas jubileum som ska firas i slutet av augusti.
Representanter för Vetlanda Arena AB uppger vid dagens sammanträde att
bolaget planerar en isolering av ishallen/hockeyhallen till en kostnad på
1 040 000 kronor vilket kommer att göra hallen bättre lämpad även för andra
evenemang än ishockey. Om BORO/VHC ska kunna spela a-lagsmatcher i
hallen krävs dock ytterligare investeringar i storleksordningen 6-7 miljoner
kronor men detta är helt avhängigt klubbens intresse. Utöver dessa
investeringar finns en prioriteringslista i fem punkter med mindre åtgärder,
bl. a asfaltering av olika ytor. Det finns även önskemål om att anlägga
ytterligare en konstgräsplan. En fråga som ställs från bolaget är när en ny infart
till området, från Nydala, kommer att bli aktuell.
Från kommunens sida är bedömningen att varje extra åtgärd kräver ett
tilläggsavtal. Varje sådant ärende ska handläggas av ekonomikontoret.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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2013/KA0247

Arbetsutskottets förslag
500 000 kronor lånas ut till Vetlanda Arena AB för asfaltering av parkeringsytan framför hockeyhallen.
Särskilt tilläggsavtal ska tecknas.
Ärendet handläggs av ekonomikontoret.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/13 upphävs.
---------------

Utdrag:
Vetlanda Arena AB
ekonomikontoret
tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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2013-09-04

Dnr 2013/KA0269

Yttrande över nationell och regional transportplan 2014-2025
Kommunstyrelsens beslut
Höglandskommunernas gemensamma yttrande över förslaget till Regional
transportplan för Jönköpings län 2014-2025 godkänns.
Vetlanda kommuns yttrande över Regional transportplan för Jönköpings län
2014-2025 godkänns.
Ärendebeskrivning
Regionförbundet har regeringens uppdrag att ta fram förslag till Regional
transportplan för Jönköpings län för perioden 2014-2025. En remissversion av
regional plan har upprättats och föreligger i bilaga. Remissyttrandena ska vara
inkomna till förbundet senast den 1 oktober 2013.
Remissyttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda har
dessutom valt att lämna ett gemensamt yttrande avseende järnvägsfrågor i den
regionala transportplanen. Detta yttrande föreligger också i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Höglandskommunernas gemensamma yttrande över förslaget till Regional
transportplan för Jönköpings län 2014-2025 godkänns.
Vetlanda kommuns yttrande över Regional transport plan för Jönköpings län
2014-2025 godkänns.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD), Gunilla Hjelm (C), Jan Johansson (VF) och Tommy
Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
--------------Utdrag:
Regionförbundet i Jönköpings län
Peter Lundgren
Aneby kommun
Eksjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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Dnr 2013/KA0029

Yttrande över Förslag till framtida organisation
Region Jönköping - Småland
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns, innebärande följande:
1. Vetlanda kommun förordar att de politiska organen ska vara nämnder och
att namnet ska vara Region Småland.
2. Vetlanda kommun ställer sig i övrigt bakom regionbildningskommitténs
förslag till framtida organisation.
Ärendebeskrivning
Regionbildningskommittén har översänt förslag till framtida organisation
Region Jönköping – Småland daterat 2013-06-11 för yttrande.
Yttrandet ska vara kommittén tillhanda senast den 13 september 2013.
Vetlanda kommun har tidigare yttrat sig över kommitténs förslag, då benämnt
framtida organisation – Regionkommun för Jönköpings län, daterat
2013-05-03. I detta yttrande lades tonvikten på ett antal förslag där olika
alternativ redovisades. Vetlanda kommun föreslog i detta yttrande följande:
De tre politiska fackorganen med ansvarsområdena Arbetsmarknad och
näringsliv, Folkhälsa och sjukvård och Regional utveckling ska vara nämnder.
Antalet ledamöter i kommande Regionfullmäktige ska vara 81 om fackorganen
benämns nämnder och 91 och de benämns beredningar.
Valkretsindelningen bibehålls.
Namnet på regionen ska vara Region Småland.
Det nu gällande förslaget innebär följande:
De politiska organen Arbetsmarknad och näringsliv och Regional utveckling
ska benämnas nämnder medan Folkhälsa och sjukvård benämns beredning.
Antalet ledamöter i kommande Regionfullmäktige ska vara 81.
Valkretsindelningen bibehålls.
Namnet på regionen ska vara Region Jönköping – Småland.
I Vetlanda kommuns yttrande framgår att vi förordar det egna förslaget som
tidigare lämnats på organisationen.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun
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2013-09-04

Dnr 2013/KA0029

Regionkommitténs förslag kan dock accepteras gällande benämningen av de
tre politiska fackorganen, antalet ledamöter i Regionfullmäktige med
bibehållen valkretsindelning och namnet på regionen.
Förslag till yttrande föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande godkänns, innebärande följande:
1. Vetlanda kommun förordar att de politiska organen ska vara nämnder och
att namnet ska vara Region Småland.
2. Vetlanda kommun ställer sig bakom regionbildningskommitténs förslag till
framtida organisation.
Yrkanden
Magnus Olofsgård (FP) föreslår beträffande punkten 1, att Vetlanda kommun
ska förorda att de politiska organen ska vara nämnder och namnet ska vara
Region Jönköpings län.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Magnus
Olofsgårds förslag beträffande lydelsen av punkten 1.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
Regionbildningskommittén
Peter Lundgren

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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2013-09-04

Dnr 2013/KA0186

Remissyttrande inför översyn av riksintresse för friluftsliv
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har översänt remiss inför översyn av
riksintresse för friluftsliv till kommunen för yttrande senast den
13 september 2013.
I Jönköpings län finns 7 områden som är utpekade som områden av riksintresse
för friluftslivet. Det innebär att dessa ska skyddas särskilt vid bland annat
planering av byggnation. Länsstyrelsen har under 2013 fått i uppdrag att göra
en översyn av dessa områden vad gäller avgränsning och beskrivningar av de
värden som ligger till grund för riksintresseutpekandet. Inget av områdena är
belägna i Vetlanda kommun.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Av yttrandet framgår att ett område som utpekas som ett riksintresse för
friluftsliv förutom att äga de kvaliteter som gör området besöksvärt även ska
tåla den nyttjandegrad och exploatering som det innebär att området erhåller
status som riksintresse för friluftsliv. Bedömningen är att områden/platser med
höga besöksvärden i Vetlanda kommun inte lämpar sig för den exploatering
som det innebär att området utpekas som riksintresse för friluftsliv. Behovet av
att säkerställa tätortsnära naturområden må vara störst i storstadsregionerna
men problematiken och konkurrensen om markanvändning i tätortsnära miljöer
finns även i en kommun av Vetlandas storlek och det är en aspekt som bör
framhållas även på länsnivå.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
---------------

Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Thomas Hedrén
Pär-Olof Högstedt

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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2013-09-04

Dnr 2013/KA0140

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
budgetprocessen”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
budgetprocessen i Vetlanda kommun” godkänns.
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporten ”Granskning av budgetprocessen i Vetlanda kommun”
föreligger i bilaga.
Kommunrevisionen önskar kommentarer till de iakttagelser som gjorts i
rapporten senast den 30 september 2013.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Vetlanda kommun har en
ändamålsenlig och effektiv budget- och uppföljningsprocess som är
sammanhängande mellan kommunfullmäktige, nämnd och enhetsnivå.
Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska
nämnden. Den sammanfattande bedömningen är att Vetlanda kommun har en i
allt väsentligt ändamålsenlig budget- och uppföljningsprocess. Ett antal
förbättringsområden har dock identifierats och beskrivs i sju punkter.
Förslag till yttrande där de olika förbättringsområdena kommenteras har
upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
budgetprocessen i Vetlanda kommun” godkänns.
---------------

Utdrag:
kommunrevisionen
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen

§ 128

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

11

2013-09-04

Dnr 2013/KA0211

Utmaning avseende posthantering, transporter och utdelning av
extern och intern post samt frankering
Kommunstyrelsens beslut
Utmaningen antas inte eftersom kostnaderna för att genomföra upphandling
överstiger möjliga vinster för kommunen i nuläget.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens policy för alternativa driftformer inbjuds till utmaningsrätt
avseende kommunala verksamheter. Posten Meddelande AB har inkommit
med en utmaning som avser posthantering mm inklusive sortering, transporter,
utdelning och frankering. Idag samordnas och administreras funktionen postoch repro vid kommunledningsförvaltningens kansli. Förutom posthanteringen
lämnas även kopieringsservice samt dagligt underhåll av kommunens
synpunktshörnor. För ändamålet finns 1,0 tjänst inrättad. Tidsåtgången för
kopiering uppgår till 20-50 % av en heltid. Variationerna är relativt stora från
vecka till vecka. Verksamheten fungerar idag väl utifrån ett kundperspektiv
även om det finns möjligheter till förbättringar. Den flexibilitet med kopiering
och posthantering samt andra arbetsuppgifter, så som verksamheten bedrivs
idag, upplevs ändamålsenlig. Funktionshindrade är i stor utsträckning
involverade i kommunens hantering av internpost. Detta är ett mycket lämpligt
och meningsfullt uppdrag för den gruppen. Vid en eventuell
konkurrensutsättning skall det övervägas om krav bör ställas på
entreprenörerna att anlita funktionshinderomsorgen i viss utsträckning.
Sammanfattningsvis konstateras att posthantering inte är ett prioriterat
förbättringsområde och som dessutom riskerar att ta bort uppgifter som lämpar
sig bra för funktionshindrade.
Arbetsutskottets förslag
Utmaningen antas inte eftersom kostnaderna för att genomföra upphandling
överstiger möjliga vinster för kommunen i nuläget.
Yrkanden
Gunilla Hjelm (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
--------------Utdrag:
Posten Meddelande AB, Bengt Wellermark

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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Dnr 2013/KA0233, KA0262

Redovisning av intern kontroll 2012 – socialnämnden och kulturoch fritidsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av intern kontroll 2012 från socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden godkänns med den notering att i socialnämndens redovisning
saknas ett antal genomförandeplaner vilket är otillfredsställande och behöver
åtgärdas.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2012 från socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden föreligger i bilaga.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 189/13.
Kultur- och fritidsnämnden § 49/13.
Arbetsutskottets förslag
Redovisning av intern kontroll 2012 från socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden godkänns med den notering att i socialnämndens redovisning
saknas ett antal genomförandeplaner vilket är otillfredsställande och behöver
åtgärdas.
---------------

Utdrag:
socialnämnden
kultur- och fritidsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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2013-09-04

Dnr 2013/KA0277

Verksamhetsplan och budget 2014 för Regionförbundet
Jönköpings län med Primärkommunala nämnden
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun godkänner för sin del förslaget till Verksamhetsplan och
budget 2014 för Regionförbundet Jönköpings län med Primärkommunala
nämnden.
Ärendebeskrivning
Förslag till Verksamhetsplan och budget 2014 för Regionförbundet Jönköpings
län med Primärkommunala nämnden föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun godkänner för sin del förslag till Verksamhetsplan och
budget 2014 för Regionförbundet Jönköpings län med Primärkommunala
nämnden.
---------------

Utdrag:
Regionförbundet Jönköpings län
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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2013-09-04

Dnr 2013/KA0040

Redovisning av återbesättningsprövning/nyrekrytering
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Samtliga förvaltningar ska månadsvis till kommunstyrelsen redovisa nya lediga
befattningar samt vilka åtgärder förvaltningen vidtagit gällande tidigare
ledigförklarade tjänster. För ändamålet finns en särskild blankett framtagen.
Redovisning föreligger från barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen.

---------------

Utdrag:
barn- och utbildningsförvaltningen
vård- och omsorgsförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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2013-09-04

Dnr 2013/KA0271

Redovisning av delegationsbeslut för 1:a och 2:a kvartalet 2013
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för 1:a och 2:a kvartalet 2013 föreligger i
bilaga.
---------------

Utdrag:
Margareta Darell
Ove Karlsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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2013-09-04

Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2013-05-27, 2013-06-10 och 2013-08-12.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2013-05-22 och 2013-06-19.
---------------

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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2013-09-04

Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Kommunledningsförvaltningens synpunkter 2013-01-06 - 2013-06-30
b) Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2013-05-07
c) Protokoll från länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2013-05-16
d) Bokslut 2012 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
e) Bergsstaten: Upphävande av undersökningstillstånd Ekhult nr 100
Dnr 2010/KA0255
f) Bergsstaten: Upphävande av undersökningstillstånd Flishult nr 100
Dnr 2010/KA0256
g) Bergsstaten: Upphävande av undersökningstillstånd Steninge nr 100
Dnr 2010/KA0259
h) Bergsstaten: Upphävande av undersökningstillstånd Fredriksberg nr 100
Dnr 2010/KA0260
i) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Miljömål
Dnr 2012/KA0302
j) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bostadsmarknadsanalysen 2013 för
Jönköpings län
Dnr 2013/KA0397
k) Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde 2013-06-20
Dnr 2013/KA0012
l) Hultsfreds kommun: Utdrag från kommunstyrelsens protokoll angående
bidrag till Kungsbrodagarna
Dnr 2013/KA0109
m) Skrivelse om vindkraftsanläggning vid Åmjölkesbo i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0193
n) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till kameraövervakning vid
Biltema i Vetlanda
Dnr 2013/KA0197

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen

§ 134 forts.

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

18

2013-09-04

Dnr

o) Barn- och utbildningsnämnden § 38/13: Framtida skolstruktur för
högstadiet i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0207
p) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör
fornlämning RAÄ-nr 187 i Alseda socken på fastigheten Repperda 13:1
Dnr 2013/KA0220
q) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Skirö 4:2 och Vallby 1:1 i
Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0221
r) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till ombyggnad av
bänkinredningen i Björkö kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län,
Växjö stift
Dnr 2013/KA0224
s) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till konservering av textilier
tillhörande Nävelsjö kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift
Dnr 2013/KA0225
t) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till nedtagning av träd på Skirö
kyrkogård, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift
Dnr 2013/KA0226
u) Arkivtillsyn på barn- och utbildningsförvaltningen
Dnr 2013/KA0229
v) Bergsstaten: Undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Rika
Gruvfält i Vetlanda kommun, Jönköpings län
Dnr 2013/KA0235
w) Bergsstaten: Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet
Rika nr 2 i Vetlanda kommun, Jönköpings län
Dnr 2013/KA0236
x) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör
fornlämning RAÄ-nr 52 i Myresjö socken på fastigheten Rågsjö 5:3
Dnr 2013/KA0245
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Dnr

y) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Angående dispens från föreskrifter för
underhållsröjning och kantträdsavverkning inom naturreservat Sällevadsåns
dalgång, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0261
z) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om upprustning av enskilda vägen Boo-Ekenässjön, vägnr
16414, inom Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0264
å) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Undantag från gällande förbud mot körning
i terräng med eldrivna golfbilar och elgolfmopeder på Vetlanda Golfklubbs
golfbana
Dnr 2013/KA0265
ä) Länsstyrelsen i Kalmar län: Förordnande av fisketillsynsman
Dnr 2013/KA0266
ö) Protokoll från ordinarie förbundsstämma med arkivförbundet 2013-04-25
Dnr 2013/KA0276
aa) Protokoll från styrelsen i Witalabostäder AB 2013-05-28
Dnr 2013/KA0281
bb) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av bredbandskabel på fastigheten Karlsjö 2:1 i
Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0282
cc) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om underhållsröjning i lokalnätet 10 kV Ekenässjön i Vetlanda
kommun
Dnr 2013/KA0293
dd) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör
fornlämning RAÄ-nr 181 i Vetlanda socken på fastigheten Föreda 3:4
Dnr 2013/KA0295
ee) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om arkeologisk förundersökning av
fornlämningar RAÄ-nr 359, 358, 354, 362, 360 och 351 Alseda socken
inför nydragning av väg 47 mellan Sjunnen och Holsbybrunn, Vetlanda
kommun
Dnr 2013/KA0279
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ff) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör
fornlämning
RAÄ-nr 32 Nävelsjö socken på fastigheten Åhult 7:4
Dnr 2013/KA0278
---------------
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§ 135

Dnr 2013/KA0238

Valdistriktsindelningen inför 2014 års val
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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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Dnr 2013/KA0238

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
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.
Yrkanden
Gunilla Hjelm (C) föreslår att beslutet kompletteras med en skrivning som
understryker att samtliga röstmottagningsställen ska finnas kvar.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Gunilla Hjelms förslag.
---------------
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Dnr 2013/KA0054

Svar på motion om återvinning som skapar sysselsättning för
personer med funktionsnedsättning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta uppdra till vård- och omsorgsnämnden 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.
---------------
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Dnr 2013/KA0084

Svar på motion om att minska lärarnas administration
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen eftersom en utredning redan
genomförts på nationell nivå och utvecklingsarbete pågår.
Yrkanden
Magnus Olofsgård (FP) yrkar bifall till motionen.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Magnus Olofsgårds förslag.
Tommy Bohman (S), Agneta Lindberg (S), Klas Håkanson (M) och Gunilla
Hjelm (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2013/KA0084

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Magnus
Olofsgårds förslag att tillstyrka motionen.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
---------------
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Dnr 2013/KA0061

Svar på motion om att låta lärare vara lärare
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen eftersom en utredning redan
genomförts på nationell nivå och utvecklingsarbete pågår.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) yrkar bifall till motionen.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Ingemar Sturessons förslag.
Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ingemar
Sturessons förslag att tillstyrka motionen.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
---------------
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Dnr 2013/KA0086

Svar på motion om förebyggande arbete mot hedersvåld
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen till förmån för att arbetet mot
hedersrelaterat våld samordnas genom centrala säkerhetsgruppen.
---------------
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Dnr 2013/KA0131

Svar på motion om att projektera för ett asfalterat område där
motorfordon kan testköras lagligt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen till den delen som avser
utredning av samtliga förutsättningar för en motorbana, bland annat praktiskt,
ekonomiskt, juridiskt och inte minst ansvarsmässigt. Detta sker genom den
dialog som redan upptagits mellan tekniska kontoret, Tillväxt Vetlanda och de
motorintresserade ungdomarna.
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
Dan Ljungström (C) föreslår att första stycket får följande lydelse:
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen till den del som avser utredning
av möjligheterna att tillskapa en motorbana. En utredning förutsätter att det
finns en organisation som 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.
Jan Johansson (VF) och Tommy Bohman (S) tillstyrker Dan Ljungströms
förslag.
---------------
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Dnr 2012/KA0251

Svar på motion om minskad skadegörelse och brott i Vetlanda
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen får anses besvarad.
---------------
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Dnr 2013/KA0001

Begäran från tekniska nämnden att disponera avsatta medel för
fastighets- och gatuunderhåll 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att tekniska nämnden ur
utvecklingsreserven får disponera medel med 6 miljoner kronor för
fastighetsunderhåll och 5 miljoner kronor för gatuunderhåll under 2013.
---------------
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Begäran om tilläggsanslag för 2013 – barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens begäran om utökning av budgetramar för 2013
med 3 800 tkr godkänns.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden begär tilläggsbudget 2013 på 3 800 tkr för att
täcka ökade kostnader för tillkommande platser inom förskolan och utökad
svenskundervisning för invandrare (SFI).
Redan under hösten 2012 informerade nämnden om att antalet barn i
barnomsorgen skulle komma att öka under 2013. Eftersom det inte bedömdes
som ett alternativ att neka plats till de som hade behov av detta har en utökning
redan genomförts. Den formella framställan om tilläggsanslag har dock dröjt.
Prognosen är att nämnden kommer att uppnå ett nollresultat under förutsättning
att tilläggsbudget beviljas. Det är angeläget att ett positivt besked till barn- och
utbildningsnämnden inte får till konsekvens att övriga nämnders
ansträngningar att medverka till en förbättring av kommunens resultat uteblir.
Man kan konstatera att något utrymme att tilldela barn- och
utbildningsnämnden ytterligare medel egentligen inte finns.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 44/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna barn- och utbildningsnämndens
begäran om utökning av budgetramar för 2013 med 3 800 tkr.
Yrkanden
Jan Johansson (VF), Tommy Bohman (S), Gunilla Hjelm (C) och Agneta
Lindberg (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------
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Begäran om tilläggsanslag för 2013 – socialnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå socialnämndens begäran om utökning av
budgetramar för 2013.
Yrkanden
Gunilla Hjelm (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------
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Ändring i förbundsordningen för Höglandets samordningsförbund
(Finsam)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna ny förbundsordning för Höglandets
samordningsförbund att gälla från och med 2014-01-01.
---------------
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Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012 – Stiftelsen Annette Wilhelmina von
Liewens donationsfond
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens
donationsfond godkänns och styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslår godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
---------------

*Årets resultat uppgår till 3 425 kr (uppenbar felskrivning)
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Dnr 2013/KA0133

Årsredovisning 2012 – Mediacenter Jönköpings län
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2012 för Mediacenter i
Jönköpings län samt bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter
Jönköpings län en ansvarsfrihet för år 2012.
---------------
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Årsredovisning 2012 – Regionförbundet Jönköpings län
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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), Gunilla Hjelm (C) 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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för 2012 samt bevilja
ledamöterna i Regionförbundets styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.
---------------
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Årsredovisning 2012 – Höglandets räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.
Jäv
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja förbundsdirektionens ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
---------------
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Dnr 2013/KA0137

Årsredovisning 2012 – Höglandets kommunalförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ledamöterna i direktionen för Höglandets kommunalförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Jäv
Tommy Bohman (S), Gunilla Hjelm (C), 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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets
kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
---------------
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Årsredovisning 2012 – Höglandets samordningsförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets
samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
---------------
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Halvårsbokslut per 30 juni 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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 8,3 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.
---------------
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Dnr 2013/KA0256

Månadsprognos per den 31 maj 2013
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 31 maj 2013 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 maj 2013 föreligger i bilagan. Det beräknade
årsresultatet uppgår till minus 34,9 miljoner kronor, vilket är en kraftig
försämring sedan förra månaden. Den enskilt största orsaken till detta är att
man i denna prognos tagit hänsyn till alla ianspråktaganden av
utvecklingsreserven (drygt 15 mnkr). Vidare har vård- och omsorgsnämnden
ökat sitt beräknade överskridande bl. a med hänvisning till kostnader inom
funktions-hinderomsorgen. Försörjningsstödet pekar fortfarande på ett stort
överskridande. Även externa placeringar svarar för höga kostnader.
Måltidsservice har i samband med organisationsförändringen till sig fått
överfört otillräckliga medel för vikariekostnader. Totalt prognostiserar
nämnderna ett resultat på minus 28,3 miljoner kronor i relation till budget.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 137,8 miljoner kronor.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 31 maj 2013 läggs till handlingarna.
---------------
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Dnr 2013/KA0239

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

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.

Reservationer
Gunilla Hjelm (C), Dan Ljungström (C), Ingemar Sturesson (KD), Magnus
Olofsgård (FP) och Ritva Hermanson (MP).
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft uppdraget att utarbeta förslag till Mål och budget
2014-2016 inklusive vision och investeringsplan 2014-2018. Arbetet har
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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.
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.
Verksamhetsförändringar är ej beaktade.
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Arbetsutskottets förslag
Med anledning av budgetberedningens förslag till Mål & Budget 2014-2016
inklusive vision samt investeringsplan 2014-2018 föreslås fullmäktige besluta
följande:
•

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.

Yrkanden
Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF), Klas Håkanson (M), Nils-Erik
Olofsson (S), Agneta Lindberg (S), Kjell Åke Nottemark (M) och Lars Brihall
(VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ingemar Sturesson (KD) föreslår att kommunstyrelsen avvaktar med beslut
kring Mogärdeskolan tills dess utredningen av Witalaskolan, Landsbro skola
och Mogärdeskolan redovisats.
Gunilla Hjelm (C), Magnus Olofsgård (FP) och Ritva Hermanson (MP)
tillstyrker Ingemar Sturessons förslag.
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Sammanträdet ajourneras 17.30-17.35
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ingemar
Sturessons förslag.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Ingemar Sturessons förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster besluta kommunstyrelsen tillstyrka
arbetsutskottets förslag.
---------------
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