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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, kl. 14.00-17.25

Beslutande

Tommy Bohman, ordf. (S), Agneta Lindberg (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Annika Nicklasson (S), Klas Håkanson (M), Kjell Åke Nottemark (M),
Gunilla Hjelm (C), Jan Johansson (VF), Ingemar Sturesson (KD),
Magnus Olofsgård (FP) och Ritva Hermanson (MP).

Tjänstgörande
ersättare

Börje Wilsborn (C) för Dan Ljungström (C) och Carina Strömbäck (V) för
Lars Brihall (VF).

Ersättare

Andreas Granlöf (S), Rolf Forsén (S), Marie Johansson (KD) och
Ejlon Johansson (FP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Anders Bernberg (§ 189-190), Christina Carlson,
Sven-Åke Karlsson (§ 189-201), Andreas Eliasson, Ola Rosander (§ 197-199),
Bengt Ericsson (§ 201-203), Jonny Palmqvist (§ 203-206) och Kristina Odelberg.

Utses att justera

Annika Nicklasson och Magnus Olofsgård

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 189-208

Kristina Odelberg
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Annika Nicklasson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-12-04

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Underskrift

Kristina Odelberg

Magnus Olofsgård
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Dnr 2013/KA0474

Information om kommunens miljöarbete
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunens miljösamordnare Anders Bernberg arbetar halvtid som miljösamordnare.
Efter ett års verksamhet beskriver han miljöarbetet i Vetlanda som det nu är definierat i
olika dokument. Han kan konstatera att miljöarbetet är fördelat på flera olika
verksamheter och personer. Härefter följer en beskrivning av olika aktiviteter som
genomförts under året. En hel del insatser har gjort i våra olika skolor, andra områden
som berörts är transporter och drivmedel (el och gas) samt inom upphandlingsområdet.
Miljömålsarbetet i länet beskrivs och där ligger vi väl framme resultatmässigt.
Prioriterade områden för framtiden är följande:
1.
2.
3.
4.

Transporter
Energieffektiviseringar i våra fastigheter
Upphandling
Anpassning till klimatförändringarna

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0454

Månadsprognos per den 31 oktober 2013
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad driftprognos respektive investeringsprognos per den 31 oktober 2013 läggs
till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Det beräknade årsresultatet uppgår till 19,1 mnkr. Totalt för kommunen har en
marginell förbättring av resultatet skett. Resultatet har främst förbättrats inom
måltidsservice, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden. Ett lägre
resultat prognostiseras av vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden. Från
finansförvaltningen redovisas en lägre prognos med hänvisning till att
avskrivningsutrymmet kommer att utnyttjas.
Investeringsvolymen är beräknad till 112, 4 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad driftprognos respektive investeringsprognos per den 31 oktober 2013 läggs
till handlingarna.

Utdrag:
Ekonomikontoret
förvaltningschefer

Just sign
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Dnr 2013/KA0416

Detaljbudget 2014 för kommunstyrelsen och fullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens detaljbudget 2014 godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges detaljbudget 2014 godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till detaljbudget 2014 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges
verksamheter föreligger i bilaga.
Större förändringar i förhållande till budget 2013 redovisas separat, bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens verksamhet 2014 godkänns.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna detaljbudgeten för kommunfullmäktige 2014.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
ekonomikontoret
HR-kontoret
kommunkansliet
måltidsservice

Just sign
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Dnr 2013/KA0457

Information om revisionsrapporten – Verksamhetsgranskning av
Höglandets kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
De två förtroendevalda revisorerna Bertil Boman och Stig Andersson har uppdragit åt
KPMG att granska Höglandets kommunalförbunds verksamhet.
Revisionsrapport daterad 2013-08-14 föreligger i bilaga.
Ordförande Lennart Bogren och förbundschef Carina Hellström har i skrivelse
2013-09-17 yttrat sig över revisionsrapporten, bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Notera informationen till protokollet.
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Dnr 2013/KA0473

Val av ledamöter till kommunalt partnerskapsprogram, ICLD
Kommunstyrelsens beslut
Gisela Brumme (S), Monika Samuelsson (KD) och kommunchef Magnus Färjhage utses
att representera Vetlanda kommun i projekt inom kommunalt partnerskapsprogram
genom ICLD.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har ett sammarbetsavtal med Kavangoregionen i Namibia.
Kommunen bedriver projekt som syftar till utbyte och utveckling. Finansiering söks från
Swedish International Center for Local Democracy (ICLD). SIDA fattar slutligt
finansieringsbeslut. De nu aktuella projekten löper till och med 2014-12-31 och ansökan
om ytterligare ett delprojekt är inlämnad. Bo Troedsson är anställd som projektledare.
Gunilla Hjelm (C), Magnus Färjhage och Bo Troedsson ingår idag i projektets styrgrupp.
Gunilla Hjelm avser att lämna sina politiska uppdrag från och med nästa år, därför
behöver en ny representant utses. ICLD ställde vid senaste ansökan krav på
representation från såväl den politiska majoriteten som oppositionen.

Utdrag:
Gisela Brumme
Monika Samuelsson
Magnus Färjhage
Bo Troedsson
ICLD

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0040

Redovisning av återbesättningsprövning/nyrekrytering
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Från och med 2014 behöver nämnder och förvaltningar inte redovisa till
kommunstyrelsen återbesättningsprövningar och nyrekrytering.
Redovisning ska dock kvarstå till personal – och organisationsutskottet.
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 vård- och omsorgsförvaltningen.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att samtliga förvaltningar från och med nästa år inte längre
behöver redovisa till kommunstyrelsen återbesättningsprövningar och nyrekrytering.
Redovisningen ska dock kvarstå till personal- och organisationsutskottet.

Utdrag:
Samtliga förvaltningar
personal- och organisationsutskottet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2013-10-28 och 2013-11-11.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Angående ansökan om dispens från biotopskyddet
enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för nedtagning av ett alléträd i Karintorp
allé, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0412
Bergsstaten: Medgivande enligt 6 kap. 1 § minerallagen att överlåta
undersökningstillstånd – Holmasjön nr 1 och Tångerda nr 1
Dnr 2012/KA0311
Styrelseprotokoll från Vetab 2013-10-21
Skrivelse från Anette Bergman om att smör ska serveras i stället för margarin till
maten i Nye förskola
Dnr 2013/KA0420
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till restaureringen av orgeln i LannaskedeMyresjö kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift
Dnr 2013/KA0413
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion
enligt 12 kap. 9 § miljöbalken på fastigheten Salvaryd 1:3, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0427
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken samt
ansökan om strandskyddsdispens avseende strandskoning m.m. av betongbrygga
på fastigheten Ramkvilla 2:32, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0429
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Remiss gällande förslag till uppdatering av
riksintresse vindbruk 2013
Dnr 2013/KA0026
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör fornlämning RAÄnr 133 i Ramkvilla socken på fastigheten Lövås 2:6
Dnr 2013/KA0432
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör fornlämning RAÄnr 62 och 83 i Nävelsjö socken på fastigheten Åhult 10:1
Dnr 2013/KA0443
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till nedtagning av träd på Skirö kyrkogård,
Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift
Dnr 2013/KA0438
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
upprustning av väg 16415 vid Stora Sälleryd, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0448
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Dnr

m) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan av vattenverksamhet enligt 11 kap.
9 a § miljöbalken avseende biotopvårdsåtgärder i Gnyltån på fastigheten Kullboarp
1:7, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0077
n) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens från föreskrifter för trädvårdsåtgärder på
naturminnet Farstorpseken i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0449
o) Sammanträdesprotokoll från styrelsen i Witalabostäder AB 2013-10-24
Dnr 2013/KA0450
p) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Uppföljning av kommunernas åtgärder i
åtgärdsprogram för miljömålen år 2013
Dnr 2012/KA0302
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Dnr 2013/KA0451

Renhållningstaxa fr.o.m. 1 januari 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nya föreskrifter om renhållningsavgifter att gälla från och med 1 januari 2014 godkänns,
innebärande att:
Taxor för kärltömningar är oförändrade.
Taxerade volymgränser vid slamtömning ändras enligt den nya entreprenadens
angivelser, innebärande tre nivåer, upp till 3 m³, upp till 6 m³ och per m³ över
6 m³. Förslaget innebär en höjning för brunnar som har en volym upp till 1 m³.
Slangförlängning i samband med slamtömning. Avgift införs över 20 meter (tidigare över
50 meter).
Särskild renhållningsavgift införs för Östanå fritidsområde som en konsekvens av att
underjordsbehållare för hushållssopor installerats. Varje boende tecknar eget
abonnemang.
Ärendebeskrivning
Förslag till renhållningstaxa 2014 inklusive föreskrifter om renhållningsavgifter föreligger
i bilaga.
Vetab har genomfört en upphandling av ny entreprenör från och med
2014-03-01. Kvalitén på tjänsterna har höjts och därmed har prisnivån ökat något. När
det gäller kostnader för tömning av enskilda avloppsanläggningar så är det framförallt
tömning av mindre anläggningar som ökat i den nya upphandlingen. Därför föreslås en
höjning för tömning av slambrunnar som är mindre än 3 m³. Höjningen berör ca 300
kunder och innebär en ökad intäkt på ca 63 000 kr.
Föreskrifter om renhållningsavgifter har synkroniserats med Sävsjös taxor enligt
följande:
•

•

•

Föreskriftsdelen har grupperats och delvis formulerats om med målsättning av att
ännu mer förtydliga för abonnenter varför man ska betala vissa specifika avgifter.
Även det nya entreprenadavtalets fastställande har påverkat formuleringarna.
Volymgränserna vid slamtömningstjänster ändrades enligt det nya
entreprenadavtalets angivelser. De nya gränserna är upp till 3 m³, upp till
6 m³ och per m³ över 6 m³.
För slangförlängning vid slamtömning tar man nu av arbetsmiljöskäl betalt från över
20 meter, tidigare var gränsen för betalning över 50 meter.

Särskilda renhållningsavgifter för Östanå fritidsområde har införts på grund av att
tekniska kontoret från och med 2014-01-01 installerar två underjords-behållare för
hushållssopor. Dessa behållare, enligt överenskommelse mellan parterna kommer att
ersätta alla andra idag förekommande sopkärl i området.
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Dnr 2013/KA0451

Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2013-10-21, § 110.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna nya föreskrifter om
renhållningsavgifter att gälla från och med 1 januari 2014 innebärande att:
Taxor för kärltömningar är oförändrade.
Taxerade volymgränser vid slamtömning ändras enligt den nya entreprenadens
angivelser, innebärande tre nivåer, upp till 3 m³, upp till 6 m³ och per m³ över
6 m³. Förslaget innebär en höjning för brunnar som har en volym upp till 1 m³.
Slangförlängning i samband med slamtömning. Avgift införs över 20 meter (tidigare över
50 meter).
Särskild renhållningsavgift införs för Östanå fritidsområde som en konsekvens av att
underjordsbehållare för hushållssopor installerats. Varje boende tecknar eget
abonnemang.
-----------------------
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Dnr 2013/KA0452

VA-taxan fr.o.m. 1 januari 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
VA-taxans brukningsavgift höjs med 2 %.
VA-taxan i övrigt ska vara oförändrad.
Ärendebeskrivning
Vetlandas VA-taxa ligger lågt i förhållande till omkringliggande kommuner med liknande
förutsättningar. För att möta de kostnadsökningar som verksamheten står inför föreslås
en ökning på brukningstaxan med 2 %. Det innebär för en normalvilla en ökning med 88
kr inklusive moms per år.
Om föreslagen ökning genomförs innebär det att taxan ökat med totalt 8 % under de
senaste fem åren.
Efter föreslagen taxehöjning får en normalvilla en årskostnad på 4 491 kr inklusive
moms. Taxehöjningen innebär en total intäktsökning om 800 000 kr för VA-kollektivet.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2013-10-21, § 108.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att VA-taxans brukningsavgift höjs med
2 % och att VA-taxan i övrigt ska vara oförändrad.
-----------------------
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Dnr 2013/KA0453

Fjärrvärmetaxa fr.o.m. 1 januari 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fjärrvärmetaxans energiavgift höjs med 2,5 %, gällande kunder i Vetlandanätet.
Fjärrvärmetaxans fasta del bibehålls oförändrad, gällande kunder i Vetlandanätet.
Fjärrvärmetaxan i Ekenässjön och Holsby likställs med Vetlandas taxa.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Vetlanda Energi och Teknik AB har beslutat att föreslå en höjning av
fjärrvärmetaxans energiavgift med 2,5 %, taxans fasta del föreslås förbli oförändrad. I nu
gällande taxa finns en skillnad i avgifter mellan Vetlandanätet och näten i Ekenässjön
och Holsby. I samband med taxejusteringen föreslås att denna skillnad tas bort så att
samma taxa gäller i alla tre fjärrvärmenäten.
Den föreslagna taxejusteringen behöver genomföras för att säkerställa en långsiktig
hållbar ekonomi för fjärrvärmeverksamheten med bibehållen ambition att kunna
undvika enskilda större taxeförändringar. För kunder i Vetlanda innebär höjning med 2,5
% att energipriset höjs med 1,4 öre/kWh inklusive moms. Prisförändringen innebär för
en villa som förbrukar 20 000 kWh att kostnaden ökar med 280 kr per år. En höjning på
denna nivå motsvarar 1,3 % ökning av kostnaden för ovan nämnda villa.
För kunder i Holsby och Ekenässjön innebär förändringen sänkning av kostnader för en
villa som förbrukar 20 000 kWh med 950 kr per år. Förändringen innebär en sänkning av
energipriset men en liten höjning av den fasta avgiften.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2013-10-21, § 109.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Fjärrvärmetaxans energiavgift höjs med 2,5 %, gäller kunder i Vetlandanätet.
Fjärrvärmetaxans fasta del behålls oförändrad, gäller kunder i Vetlandanätet.
Likställa fjärrvärmetaxan i Ekenässjön och Holsby med Vetlandas taxa.
Yrkanden
Börje Wilsborn (C), Magnus Olofsgård (FP) och Jan Johansson (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
-----------------------
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Dnr 2013/KA0455

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Skede 2:24 och 2:25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Vetlanda Skede 2:24 och 2:25 säljs till Johny Samuelsson, Vetlanda och Linda
Bergström, Vetlanda till ett pris av 430 000 kr.
Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastighet.
Ärendebeskrivning
F.d. förskolan i Skede har varit ute till försäljning hos mäklare under hösten 2013.
Verksamheten har bedrivits på småhusfastigheten Vetlanda Skede 2:24 och 2:25. Idag är
verksamheten lokaliserad vid f.d. skolan i Skede.
Kommunen är överens med en köpare om priset 430 000 kr. Parterna är överens om att
kommunen friskriver sig från alla fel och brister i fastigheten.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås sälja fastigheten Vetlanda Skede 2:24 och 2:25 till Johny
Samuelsson, Vetlanda och Linda Bergström, Vetlanda till ett pris av 430 000 kr.
Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastighet.
-----------------------
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Dnr 2013/KA0254

Svar på motion om kommunal integrationsstrategi
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
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
om kommunal integrationsstrategi och med följande förslag:
1.
2.
3.
4.
5.

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.

Motionen remitterades till kommunstyrelsens arbetsutskott samt kultur- och
fritidsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Yttranden har inkommit, bilagor.
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen och framhåller att i de delar av
motionen som berör nämndens verksamhet så överensstämmer den med det
kulturpolitiska programmet.
Socialnämnden tillstyrker också motionen och uppger att förvaltningen redan arbetar
med flera av förslagen i motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter finns sammanställda i åtta punkter.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-22, § 74.
Socialnämnden 2013-10-23, § 357.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-09, § 199.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Ingemar Sturesson (KD), Ritva Hermanson (MP), Gunilla Hjelm (C)
och Carina Strömbäck (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
----------------------Just sign
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Dnr 2013/KA0060

Svar på motion om att skapa en organisation för kommunens
miljömålsarbete
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Den 19 februari 2013 lämnade Gunilla Hjelm (C) in en motion om att skapa en
organisation för kommunens miljömålsarbete och med följande förslag:
1.
2.
3.
4.

En politisk styrgrupp inrättas snarast.
Styrgruppen ställs organisatoriskt under kommunstyrelsen.
Styrgruppens uppdrag ska vara att leda kommunens miljömålsarbete för att uppnå
fullmäktiges miljömål.
Styrgruppen ska disponera en tjänsteman (miljösamordnaren) som samordnar
nämndernas och bolagens miljöarbete.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har själva diskuterat motionen och synpunkter har
även inhämtats från miljösamordnaren.
Sammanfattningsvis kan följande sägas:
Kommunstyrelsens arbetsutskott kan mycket väl utgöra politisk styrgrupp men
inledningsvis när arbetet med en miljöstyrningsplan ska påbörjas krävs att utskottet mer
tar formen av en arbetsgrupp och har en beredskap att avsätta extra tid vid särskilda
möten. Även bolagen bör finnas representerade vid dessa tillfällen.
På längre sikt kan man dock tänka sig en ordning där utskottet under
ca 30 minuter en gång/kvartal iklär sig rollen som miljöstyrgrupp och då behandla dessa
frågor på ett ordinarie arbetsutskottsmöte.
En samordning mellan miljö och folkhälsa bedöms inte helt enkel. Det finns
beröringspunkter som ska tas till vara, men de är inte så många.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Yrkanden
Gunilla Hjelm (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
-----------------------
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Dnr 2011/KA0317

Svar på motion om åtgärder mot barnfattigdom
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med den information som lämnats i remissyttrandena får motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Den 12 september 2011 lämnade Anita Fagerholm (V) och Ritva Hermanson (MP) in en
motion om åtgärder mot barnfattigdom med följande förslag:
1.
2.
3.

Kommunen kartlägger hur barnfattigdomen ser ut i vår kommun.
Strategier utarbetas för hur vi ska komma tillrätta med den barnfattigdom som
finns.
Vi utreder om det finns intresse från andra höglandskommuner att tillsätta en
gemensam barnombudsman.

Motionen remitterades i två omgångar till socialnämnden men även till Höglandets
kommunalförbund och slutligen till barn- och utbildningsnämnden. En sammanställning
av samtliga remissyttranden framgår av bilaga.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 80/13.
Socialnämnden § 329/12 och § 408/11.
Höglandets kommunalförbund § 21/12.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen eftersom motionärernas förslag i huvudsak
redan genomförts.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att motionen med hänvisning till vad som framgår av
remissyttrandena få anses besvarad.
Ingemar Sturesson (KD), Gunilla Hjelm (C), Jan Johansson (VF) och Klas Håkanson (M)
tillstyrker Tommy Bohmans förslag.
-----------------------
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Dnr 2013/KA0370

Begäran om medel ur utvecklingsreserven för genomförande av
”Program för att öka måluppfyllelsen i grundskolan” – barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens begäran om medel ur utvecklingsreserven för att öka
måluppfyllelsen inom grundskolan bifalls. Totalt belopp för 2014 och 2015 uppgår
till 4 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden ska varje halvår återrapportera till kommunstyrelsen hur
projektet fortlöper och vilka åtgärder som vidtagits.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden begär 4 mnkr ur utvecklingsreserven för att under 2014
och 2015 genomföra satsningen ”Program för att öka måluppfyllelsen i grundskolan”.
Bakgrunden är att Vetlandas grundskoleelever under flera år haft dålig måluppfyllelse.
Olika stödinsatser blir aktuella för olika skolor.
Avsikten med utvecklingsreserven är att den ska användas vid de tillfällen då kommunen
saknar medel för att göra insatser som inte ryms inom befintlig driftbudget. Det ska inte
handla om att ta på sig framtida driftkostnader utan tidsbegränsade insatser inom ett
väl avgränsat område.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 72/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla begäran om medel ur utvecklingsreserven för att
öka måluppfyllelsen inom grundskolan. Totalt belopp för 2014 och 2015 uppgår till 4
mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden ska varje halvår återrapportera till kommunstyrelsen hur
projektet fortlöper och vilka åtgärder som vidtagits.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF), Klas Håkanson (M), Gunilla Hjelm (C) och
Agneta Lindberg (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
-----------------------
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Dnr 2013/KA0373

Begäran om medel ur utvecklingsreserven för intensifierade
insatser för gymnasial yrkesutbildning till utsatta grupper
– barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens begäran om medel ur utvecklingsreserven för att
underlätta för utsatta grupper att etablera sig på arbetsmarknaden bifalls.
Totalt belopp för 2014 och 2015 uppgår till 2 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden ska varje halvår återrapportera till kommunstyrelsen hur
projektet fortlöper och vilka åtgärder som vidtagits.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har begärt 2 mnkr under 2014 och 2015 ur
utvecklingsreserven för att Vetlanda Lärcentrum ska kunna intensifiera insatserna för att
erbjuda gymnasial yrkesutbildning till utsatta grupper.
Avsikten är att tillgodose behovet av arbetskraft inom vissa yrkesområden och samtidigt
motverka utanförskap och bidragsberoende för utsatta yrkesgrupper. Nämnden ser
även behov av att marknadsföra och bevilja blandade yrkesutbildningar som utförs av
andra parter i Jönköpings län.
Avsikten med utvecklingsreserven är att den ska användas vid de tillfällen då kommunen
saknar medel för att kunna göra insatser som inte ryms inom befintlig driftbudget. Det
ska inte handla om att ta på sig framtida driftkostnader utan handla tidsbegränsade
insatser inom ett väl avgränsat område.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 75/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla begäran om medel ur utvecklingsreserven för att
underlätta för utsatta grupper att etablera sig på arbetsmarknaden.
Totalt belopp för 2014 och 2015 uppgår till 2 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden ska varje halvår återrapportera till kommunstyrelsen hur
projektet fortlöper och vilka åtgärder som vidtagits.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF), Klas Håkanson (M), Gunilla Hjelm (C) och
Ritva Hermanson (MP) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
-----------------------
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Dnr 2013/KA0372

Begäran om medel ur utvecklingsreserven för skoldatatek – barnoch utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens begäran om medel ur utvecklingsreserven med 2 mnkr
för perioden 2014-2016 i avsikt att bedriva skoldatatek bifalls.
Barn- och utbildningsnämnden ska varje halvår återrapportera till kommunstyrelsen hur
projektet fortlöper och vilka åtgärder som vidtagits.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige totalt 2 mnkr under 20142016 ur utvecklingsreserven för att använda till skoldatatekets kostnader under
perioden. Nämnden har under 2013 startat upp verksamheten skoldatatek med hjälp av
900 tkr i bidrag från Skolverket. Verksamheten syftar till ökad måluppfyllelse genom att
eleverna ska ges rätt stöd vid svårigheter i sitt lärande och att förbättra användandet av
informationsteknik i undervisningen.
Avsikten med utvecklingsreserven är att den ska användas vid de tillfällen då kommunen
saknar medel för att kunna göra insatser som inte ryms inom befintlig driftbudget. Det
ska inte handla om att ta på sig framtida driftkostnader utan handla tidsbegränsade
insatser inom ett väl avgränsat område.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 74/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla begäran om medel ur utvecklingsreserven med 2
mnkr för perioden 2014-2016 i avsikt att bedriva skoldatatek.
Barn- och utbildningsnämnden ska varje halvår återrapportera till kommunstyrelsen hur
projektet fortlöper och vilka åtgärder som vidtagits.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Gunilla Hjelm (C ), Klas Håkanson (M), Agneta Lindberg (S),
Jan Johansson (VF) och Carina Strömbäck (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
-----------------------
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Dnr 2013/KA0456

Kommunal annonsering 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden 2014 annonseras i Vetlanda Posten.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska varje år besluta om i vilken eller vilka ortstidningar, tid och plats
för fullmäktiges sammanträden ska annonseras.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att under 2014 annonsera sina sammanträden i
Vetlanda Posten.
-----------------------
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Dnr 2013/KA0095

Grafisk profil – kommunvapnet
Kommunstyrelsens beslut
Diskussionen noteras till protokollet.
Särskilt uttalande
Jan Johansson (VF) efterfrågar värdet av att förändra kommunvapnet och undrar
huruvida detta kommer att öka kommunens trovärdighet och huruvida detta dessutom
kommer att stärka vi-andan.
Ärendebeskrivning
Jan Johansson (VF) har uppmärksammat att kommunvapnet modifierats i den nya
grafiska profilen som kommunstyrelsen beslutade fastställa 2013-11-06 § 169. Uppfattar
det som vilseledande att detta inte tydligare uppmärksammades i beslutsunderlaget.
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