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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-18.15

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf., Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF),
Dan Ljungström (C), Helena Stålhammar (C), Klas Håkanson (M) (jäv § 113),
Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD) (jäv § 113),
Carina Strömbäck (V) (§ 95-111, kl. 14.00-18.00)

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Ritva Hermanson (MP) (§ 112-114, kl. 18.00-18.15)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Eva-Lott Karlsson (§ 96), Pernilla Nordqvist (§ 96),
Eva Jansson (§ 96), Cecilia Karmetun (§ 96), Christina Carlson (§ 111),
Anders Bernberg (§ 96), Andreas Eliasson (§ 96-111), Carina Hellström
(§ 95-97), Jenny Kongseryd (§ 95-97), Jan-Åke Johansson (§ 97-103),
Mats Adolfsson (§ 98-103), Bengt Wellermark (§ 98-103)
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg

Utses att justera

Andreas Granlöf och Björn Fälth

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Lennart Lööw (§ 95-111, kl. 14.00-17.15), Camilla Stenlöv (§ 95-111, kl.
14.00-17.15), Anders Gustavsson (M) (§ 95-113, kl. 14.00-18.10),
Anders Bengtsson (M), Arne Larsson (SD), Ritva Hermanson (MP) (§ 95-111,
kl. 14.00-18.00)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 95-114

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Andreas Granlöf

Björn Fälth

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-06-03

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 95

Sammanträdesdatum

Sida

2015-06-03

2 (24)

Dnr 2015/KA0128

Remissyttrande – ”Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län”
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun besvarar remissen i enlighet med det upprättade förslaget till
remissyttrande.
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings läns strategi och handlingsplan ”Tillsammans för en jämlik hälsa och
ett bra liv i Jönköpings län” föreligger i bilaga. Strategin och handlingsplanen har tagits
fram under ledning av folkhälsosektionen på Region Jönköpings län, tillsammans med
länets kommuner, civilsamhället och andra länsaktörer. Fokus i strategin är att skapa en
jämlik hälsa i länet genom att stärka samverkan mellan olika aktörer. Integrera jämlik
hälsa i politiska- och verksamhetsbeslut samt rikta insatserna till de grupper i samhället
med sämre förutsättningar för en god hälsa.
De övergripande målen som gäller 2015-2025 är:
•
•

Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län
Skillnader i hälsa har minskat mellan olika grupper

För att uppnå målen har tre strategiska mål och nio handlingsområden utarbetats.
Kopplat till de strategiska målen och handlingsområdena finns 71 aktiviteter inskrivna i
en handlingsplan.
Region Jönköpings län önskar kommunens remissyttrande senast den 8 juni. Förslag på
yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun besvarar remissen i enlighet med det upprättade förslaget till
remissyttrande.
Yrkanden
Carina Bardh (M), Helena Stålhammar (C) och Carina Strömbäck (V) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Region Jönköpings län
Annie Lees

Just sign
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Dnr 2015/KA0071

Remissyttrande – Hälsans miljömål, åtgärdsprogram 2016-2020
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun svarar på remissen ”Hälsans miljömål 2016-2020” i enlighet med
upprättad handling.
Ärendebeskrivning
Åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål 2016-2020 syftar till ett fortsatt samarbete mellan
offentliga organisationer, företag och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det finns sedan
många år ett etablerat arbetssätt som har visat sig framgångsrikt på många sätt.
Tillkomsten av åtgärdsprogrammet sker på initiativ av länsstyrelsen, klimatrådet och de
arbetsgrupper som har kompetens inom området. Åtgärdsprogrammet är en del av vårt
arbete med de nationella miljömålen.
Åtgärdsprogrammet föreligger i bilaga och länsstyrelsen önskar kommunens yttrande
med en redovisning av vilka åtgärder som kommunen avser att genomföra. I det slutliga
åtgärdsprogrammet kommer det att framgå vilka aktörer som avser att genomföra
åtgärderna. Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun svarar på remissen ”Hälsans miljömål 2016-2020” i enlighet med
upprättad handling.

Utdrag:
Länsstyrelsen
Anders Bernberg
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Dnr 2015/KA0220

Samråd om Höglandets kommunalförbunds budget 2016 och
verksamhetsplan 2017-2018
Kommunstyrelsens beslut
Samråd angående upprättat förslag till budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 för
Höglandets kommunalförbund godkänns och informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen ska direktionen samråda med medlemmarna och lägga fram
förslag till budget för kommande år. Därefter ska direktionen återkomma med ett
slutgiltigt förslag till budget och verksamhetsplan som efter beslut i kommunerna
fastställs av direktionen senast i november månad.
Förslag till budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 för Höglandets
kommunalförbund föreligger i bilaga.
Förbundschef Carina Hellström och IT-chef Jenny Kongseryd redovisar i korthet
innehållet i materialet. Verksamheten är organiserad i tre avdelningar, familjerätt, IT
samt kompetensutveckling. Förbundet har sammanlagt 65 tillsvidareanställda varav 53
arbetar inom IT. Vetlanda kommuns avgift enligt samrådshandlingen för all verksamhet
exklusive IT och eventuellt bidrag till brottsofferjouren uppgår till 2 207 tkr för 2016.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund 2015-05-22 § 40.

Utdrag:
Höglandets kommunalförbund

Just sign
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Dnr 2015/KA0166, 2015/KA0138
2015/KA0225, 2015/KA0226

Redovisning av intern kontroll 2014 –
barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, vård- och
omsorgsnämnden och kommunkansliet
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningar avseende internkontroll 2014 från barn- och utbildningsnämnden, miljöoch byggnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommunkansliet godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2014 föreligger från vård- och omsorgsnämnden, miljöoch byggnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunkansliet, bilaga.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 53/15.
Miljö- och byggnämnden § 34/15.
Barn- och utbildningsnämnden § 56/15.
Arbetsutskottets förslag
Redovisningar avseende internkontroll 2014 från barn- och utbildningsnämnden, miljöoch byggnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommunkansliet godkänns.

Utdrag:
barn- och utbildningsnämnden
miljö- och byggnämnden
vård- och omsorgsnämnden
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Dnr 2014/KA0121

Detaljplan för kv. Mohagen, Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Ändring av detaljplan för kv. Mohagen, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av ytterligare en
våning på den östra flygeln av Mogärde seniorboende på fastigheten Mohagen 20.
Bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och behovet av någon
miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte.
Samråd har skett under tiden 23 mars t.o.m. 20 april 2015, under denna tiden inkomna
synpunkter behandlas i samrådsredogörelse daterad 2015-04-24. Planförslaget har
därefter varit tillgängligt för granskning under tiden 27 april t.o.m. 11 maj 2015.
Inkomna synpunkter har sammanställts i granskningsutlåtande daterat 2015-05-12.
Ärendet handläggs som enkelt planförande enligt Plan- och bygglagen före 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetstutskott § 62/14 och § 218/14.
Arbetsutskottets förslag
Ändring av detaljplan för kv. Mohagen, Vetlanda antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Jan Johansson (VF), Björn Fälth (SD) och
Carina Strömbäck (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
tekniska kontoret

Just sign
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Dnr 2015/KA0231

Detaljplan för Banér 10, Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Ändring och utvidgning av stadsplan för Vetlanda stad, avseende Banér 10 antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med planändringen är att möjliggöra förändring i fastighetsindelningen inom
fastigheten Banér 10 genom att upphäva den fastighetsindelningsbestämmelse som
gäller till följd av tomtindelningen från 1942.
Bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande
miljöpåverkan i den betydelse som avses i Plan- och bygglagen och behovet av någon
miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte.
Planförslaget har varit utställt för samråd 7 april t.o.m. 24 april 2015. Ingen särskild
samrådsredogörelse har upprättats. Därefter har planen varit föremål för granskning
28 april t.o.m. 12 maj 2015. Synpunkter under samrådet har kommit in från
länsstyrelsen gällande rubriksättningen.
Arbetsutskottets förslag
Ändring och utvidgning av stadsplan för Vetlanda stad, avseende Banér 10 antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
tekniska kontoret

Just sign
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Dnr 2015/KA0230

Detaljplan för kv. Älgen 15 och 16, Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Ändring av stadsplan för kv. Älgen och Björnen antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med planändringen är att möjliggöra förändring i fastighetsindelningen inom
kvarteret genom att upphäva den fastighetsindelningsbestämmelse som gäller till följd
av tomtindelningarna från 1968 och 1971.
Bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande
miljöpåverkan i den betydelse som avses i Plan- och bygglagen och behov av någon
miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte.
Samråd har skett under tiden 7 april t.o.m. 24 april 2015. Ingen särskild
samrådsredogörelse har upprättats. Granskning har därefter skett under tiden
28 april t.o.m. 12 maj 2015. Inga särskilda synpunkter har framkommit under
granskningstiden.
Arbetsutskottets förslag
Ändring av stadsplan för kv. Älgen och Björnen antas.

Utdrag:
tekniska kontoret

Just sign
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Dnr 2015/KA0121

Yttrande över anläggning för vindkraftsprojekt Kullboarp –
Green Extreme AB
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan från Green Extreme om uppförande av föreslagen vindkraftspark enligt ingiven
ansökan avstyrks med hänvisning till översiktsplanen.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Östergötland har tillfrågat kommunen om tillstyrkan av anläggning för
vindkraftsprojekt Kullboarp inom fastigheterna Ökna-Kopparp 1:1, Ömmastorp 1:2, 1:3
och 1:9, Skede-Solberga 1:6 och 2:8 i Vetlanda kommun samt Håkarp 2:1 i Eksjö
kommun.
Enligt miljöbalken 16 kap. 4 § får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om
den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Aktuell ansökan har
lämnats in av Green Extreme AB. Av särskild bilaga framgår hur vindkraftsverken är
tänkta att placeras. A-område enligt översiktsplanen innebär att området är utpekat
som lämpligt för vindkraftverk. För B-område krävs individuell bedömning och C-område
är direkt olämpligt. Sakägarprotester mot vindkraftsparken i Kullboarp har inkommit
från nätverket Gnyltåns vänner, bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Ansökan från Green Extreme om uppförande av föreslagen vindkraftspark enligt ingiven
ansökan avstyrks med hänvisning till översiktsplanen.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Björn Fälth (SD),
Carina Strömbäck (V) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
tekniska kontoret
miljö- och byggförvaltningen

Just sign
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Dnr 2014/KA0276

Yttrande över anläggning för vindpark Lockarp – Svenska
vindbolaget
Kommunstyrelsens beslut
Uppförande av vindkraftsverk enligt layouterna A alternativ B i redovisning och i
kompletterad ansökan 2014-12-29 från Svenska vindbolaget tillstyrks.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Östergötland har tillfrågat kommunen om tillstyrkan av anläggning för
vindkraft Vindpark Lockarp inom fastigheterna Lockarp 1:8 och 1:3, Hageberg 1:4 och
Horsaberg 2:3 i Vetlanda kommun samt Kättarp 1:2 i Eksjö kommun.
Enligt miljöbalken 16 kap. 4 § får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om
den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Aktuell ansökan är
inlämnad av Svenska Vindbolaget AB. Av särskild bilaga framgår hur verken är tänkta att
placeras. Kommunens ställningstagande grundar sig på riktlinjerna i översiktsplanen från
2010. Samtliga verk inom Vetlanda kommun ligger inom översiktsplanens A-områden
som prioriterats för större vindkraftsetableringar. Länsstyrelsen förutsätts göra
bedömningar hur bostäder och andra enskilda intressen påverkas av anläggningen.
Arbetsutskottets förslag
Uppförande av vindkraftsverk enligt layouterna A alternativ B i redovisning och i
kompletterad ansökan 2014-12-29 tillstyrks.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
tekniska kontoret
miljö- och byggförvaltningen
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Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 104

Sammanträdesdatum

Sida

2015-06-03

11 (24)

Dnr 2015/KA0169

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
intäktsredovisningen”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporten ”Granskning av intäktsredovisningen” föreligger i bilaga.
En granskning av intäktsredovisningen har genomförts och utifrån denna granskning av
befintliga debiteringsrutiner, intervjuer med berörda personer och stickprovskontroller
av ett antal ärenden så har en bedömning gjorts av den övergripande interna kontrollen.
Några felaktiga faktureringar har inte noterats. Den interna kontrollen kan dock stärkas
och utvecklas på en rad områden. Kommunrevisionen redovisar ett antal
rekommendationer. Kommunstyrelsens kommentarer till iakttagelserna önskas senast
den 30 juni 2015.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande godkänns.

Utdrag:
kommunrevisionen
ekonomikontoret
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Dnr 2015/KA0063

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning avseende det
kommunala informationsansvaret för ungdomar 16-19 år”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning
Granskningsrapporten ”Granskning avseende det kommunala informationsansvaret för
ungdomar 16-19 år” föreligger i bilaga.
Granskningen avser hur kommunen följer upp sitt kommunala informationsansvar för
ungdomar 16-19 år samt hur socialtjänsten och skolan samverkar i frågan. Ett annat
syfte har varit att granska vilka stödinsatser som erbjuds samt hur resultatet av
insatserna följs upp. Den sammanfattande bedömningen är att de insatser som erbjuds
via KomBack bedöms ändamålsenliga och flexibla för att uppnå bästa möjliga resultat på
individnivå och bedömningen är att Vetlanda kommuns nuvarande arbetssätt i stort
uppfyller de krav som gäller från och med 1 januari 2015 och som innebär att
kommunen har ett aktivitetsansvar för dessa ungdomar. Samverkan mellan berörda
aktörer bedöms ändamålsenligt.
Kommunrevisionen vill ha kommunstyrelsens kommentarer angående de iakttagelser
som redovisas i sju punkter senast den 10 juni 2015. Förslag till yttrande har upprättats
och föreliggar i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande godkänns.

Utdrag:
kommunrevisionen
socialförvaltningen
barn- och utbildningsförvaltningen
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Dnr 2015/KA0229

Budgetprognos per den 30 april 2015
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2015 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per 2015-04-30 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet före ianspråktagande av utvecklingsreserven beräknas
uppgå till 6,4 mnkr och efter ianspråktagande av utvecklingsreserven till -2,7 mnkr.
Totalt redovisar nämnderna en prognos på -8,5 mnkr och totalt med hänsyn taget till
finansförvaltningen en budgetavvikelse på -5,5 mnkr.
Kommunledningsförvaltningens avvikelse är bland annat att hänföra till vakanser.
Tekniska nämnden pekar på ökade kostnader för enskilda vägar och
bostadsanpassningsbidrag. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott
av flera orsaker men bland annat bristande möjligheter att rekrytera personal. Vård- och
omsorgsnämnden hänför sitt överskridande framförallt till externa placeringar.
Socialnämnden prognostiserar också ett överskridande till följd av placering av barn- och
unga. Miljö- och byggnämnden har ökade intäkter för bygglov, vilket förväntas ge ett
överskott.
Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 80,1 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2015 läggs till handlingarna.

Utdrag:
ekonomikontoret

Just sign
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Dnr 2015/KA0227

Ersättare som fakturaattestant samt disposition av bankkonton –
ekonomikontoret
Kommunstyrelsens beslut
Ekonom John Johansson utses att ersätta Andreas Eliasson och Christina Carlson under
semesterperioden 1 juli t.o.m. 31 augusti 2015.
Under samma period disponerar John Johansson i förening med ytterligare en av
tidigare beslutade personer även kommunens bankkonton.
Ärendebeskrivning
Under semesterperioden finns behov av ersättare för slutattestant av
leverantörsfakturor på ekonomikontoret. Leverantörsfakturor godkänns först av en
person varefter de hamnar för slutattest hos den som har det ekonomiska ansvaret för
aktuell organisatorisk enhet.
Ett mindre antal utbetalningar genomförs manuellt, det vill säga utbetalningar som
kräver signering av två olika personer, varför det under semesterperioden behöver
kompletteras med ytterligare en person som kan signera utbetalningar.
Arbetstutskottets förslag
Ekonom John Johansson utses att ersätta Andreas Eliasson och Christina Carlson under
semesterperioden 1 juli t.o.m. 31 augusti 2015.
Under samma period disponerar John Johansson i förening med ytterligare en av
tidigare beslutade personer även kommunens bankkonton.

Utdrag:
John Johansson
Andreas Eliasson
Christina Carlson

Just sign
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Dnr 2015/KA0224

Elljusspår i Björköby
Kommunstyrelsens beslut
Ett stöd på totalt 450 tkr för återuppbyggnad av elljusspåret i Björköby beviljas. Kulturoch fritidsnämnden har beviljat 125 tkr i investeringsstöd och 325 tkr finansieras genom
kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel. Stödet förutsätter att föreningen
lyckas få ihop den totala finansieringen.
Ärendebeskrivning
En tromb förstörde elljusspåret i Björköby i juli 2014. Idrottsföreningen arbetar för att
bygga upp ett nytt elljusspår eftersom det är flitigt använt. Den totala kostnaden på
762 tkr + moms arbetar föreningen på att lösa med övriga bidragsgivare i kombination
med eget arbete. Bidrag har beviljats från Alfastiftelsen och Idrottslyftet.
Kommunen har tidigare beviljat stöd med 450 tkr för återuppbyggnad av elljusspåret i
Korsberga.
Arbetsutskottets förslag
Ett stöd på totalt 450 tkr för återuppbyggnad av elljusspåret i Björköby beviljas. Kulturoch fritidsnämnden har beviljat 125 tkr i investeringsstöd och 325 tkr finansieras genom
kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel. Stödet förutsätter att föreningen
lyckas få ihop den totala finansieringen.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M), Helena Stålhammar (C), Dan Ljungström (C),
Jan Johansson (VF), Klas Håkanson (M), Lola Frödeberg (VF), Björn Fälth (SD),
Lars Brihall (VF), Carina Strömbäck (V), Andreas Granlöf (S), Henrik Tvarnö (S) och
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
ekonomikontoret
kultur- och fritidsförvaltningen
Björkö GOIK
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§ 109

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-11 och 2015-04-27.
Personal- och organisationsutskottet 2015-04-22.
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§ 110

Delgivningar
Följande delgivningar noteras till protokollet:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vetlanda Energi och Teknik AB
2015-05-12
Sammanträdesprotokoll, direktioinen för Höglandets kommunalförbund 2015-0522
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om ansökan om kameraövervakning för Qstar
i Kvillsfors
Dnr 2015/KA0157
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 ½ miljöbalken (1998:808)
om förläggning av kabel på fastigheten Appelhester 1:3 i Vetlanda kommun.
Dnr 2015/KA0221
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan enligt 11 kap. 9a § miljöbalken om byte av
bryggkonstruktion i sjön Lilla Nömmen i Vetlanda kommun.
Dnr 2015/KA0222
Länsstyrelsen i Östergötland: Beslut enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) gällande
ansökan om tillstånd till täkt av grus och sand på fastigheten Ämmaryd 4:2 i
Vetlanda kommun.
Dnr 2013/KA0356
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Dnr 2015/KA0228

Mål- och budget 2016-2018 samt vision och investeringsplan
2016-2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till mål- och budget 2016-2018 inklusive vision samt investeringsplan 2016-2020
godkänns.
1.
2.
3.

Budgetberedningens förslag avseende mål och vision.
De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen.
Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2016 enligt bilagt
förslag benämnt ”majoritetens förslag”, externa nettokostnader 1 340 750 tkr.
4. Budgetramarna justeras efter att lönerevision avseende 2015 respektive 2016 är
klar.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2016 till 21,51 %.
6. Låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
7. Investeringsbudget 2016 - 2020 enligt bilagd sammanställning, benämnt
”majoritetens förslag”. För år 2016 uppgår investeringsvolymen till 100 270 tkr. När
det gäller investeringar i grundskolefastigheter ska
renovering/ombyggnad/nyproduktion ske med prioriteringsordningen: Mogärde,
Withala, Landsbro, till en investeringsvolym om totalt 250 000 tkr.
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla
sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslaget till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2016 till 27 348 tkr.
10. Anslag till Höglandets Kommunalförbund fastställs för år 2016 till 1 922 tkr.
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2016 en budget på 1 169 tkr.
12. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.
Kommunfullmäktiges mål kompletteras med följande:
”Kommunens förbrukning av fossilbaserade drivmedel ska årligen minskas”.
I brödtexten under målsektor attraktiv kommun införs en skrivning om att Vetlanda
kommun arbetar efter barnkonventionen.
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har haft uppdraget att utarbeta förslag till mål- och budget
2016-2018 inklusive vision och investeringsplan 2016-2020. Arbetet har utmynnat i två
förslag beträffande driftbudget och investeringsbudget. Ett benämnt majoritetens
förslag och ett benämnt oppositionens förslag. Förslagen framgår av bilaga, liksom
övriga delar av budgetberedningens förslag med avseende bland annat på vision och
målformuleringar.
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Dnr 2015/KA0228

Båda budgetförslagen förutsätter avgiftshöjningar inom miljö- och byggnämndens
verksamhet som beslutas senare i höst. Ytterligare statsbidrag är eventuellt att vänta
men det är ovisst ännu hur dessa kommer att fördelas. Kan få båda positiva och negativa
effekter. Samverkan med de fackliga organisationerna har ägt rum. Deras bedömning är
att budgeten är oroväckande svag.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna och besluta enligt följande förslag till mål- och
budget 2016-2018 inklusive vision samt investeringsplan 2016-2020:
1. Budgetberedningens förslag avseende mål och vision.
2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen.
3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2016 enligt bilagt
förslag benämnt ”majoritetens förslag”, externa nettokostnader 1 340 750 tkr.
4. Budgetramarna justeras efter att lönerevision avseende 2015 respektive 2016 är klar.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2016 till 21,51 %.
6. Låneram 50 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
7. Investeringsbudget 2016 - 2020 enligt bilagd sammanställning, benämnt
”majoritetens förslag”. För år 2016 uppgår investeringsvolymen till 100 270 tkr.
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina
eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslaget till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2016 till 27 348 tkr.
10.Anslag till Höglandets Kommunalförbund fastställs för år 2016 till 1 922 tkr.
11.Kommunrevisionen tilldelas för år 2016 en budget på 1 169 tkr.
12.Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.
Sammanträdes ajourneras 17.30-17.40.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) föreslår att mål och budget 2016-2018 samt vision och
investeringsplan 2016-2020 fastställs enligt oppositionens förslag.
Dan Ljungström föreslår ytterligare ett mål enligt följande: ”Kommunens förbrukning av
fossilbaserade drivmedel ska årligen minskas.”
Helena Stålhammar (C) föreslår att brödtexten under målsektor attraktiv kommun
kompletteras med en skrivning som innebär att Vetlanda kommun arbetar efter
barnkonventionen.
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker Helena Stålhammars förslag samt föreslår att mål och
budget 2016-2018 inklusive vision och investeringsplan 2016-2020 fastställs enligt
majoritetens förslag och med komplettering av punkten 7, enligt följande:
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Dnr 2015/KA0228

”När det gäller investeringar i grundskolefastigheter ska
renovering/ombyggnad/nyproduktion ske med prioriteringsordningen: Mogärde,
Withala, Landsbro till en investeringsvolym om totalt 250 mnkr.”
Ingemar Sturesson (KD) yrkar avslag på Henrik Tvarnös tilläggsyrkande med följande
motivering:
Bristande underlag när det gäller berörda facknämnders yttrande i ärendet. De
planerade förändringarna i skolorganisationen måste utredas närmare.
Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Björn Fälth (SD), Carina Strömbäck (V),
Andreas Granlöf (S), Lars Brihall (VF), Klas Håkanson (M), Lola Frödeberg (VF) och
Carina Bardh (M) tillstyrker Henrik Tvarnös tillägssyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Helena Stålhammars förslag om tillägg i brödtexten
under målsektor attraktiv kommun angående barnkonventionens tillämpning, vilket han
finner kommunstyrelsen besluta tillstyrka.
Ordförande ställer därefter proposition på Dan Ljungströms förslag om ytterligare ett
mål om minskningen av fossilbaserade drivmedel, vilket han också finner
kommunstyrelsen besluta tillstyrka.
Beträffande punkten tre i arbetsutskottets förslag avseende driftbudgeten 2016 finns
två förslag. Dan Ljungströms förslag i materialet benämnt oppositionens förslag och
Henrik Tvarnös förslag i materialet benämnt majoritetens förslag.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen
besluta tillstyrka Henrik Tvarnös förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för Henrik Tvarnös förslag. Nej-röst för Dan Ljungströms förslag.
Beträffande punkten sju i arbetsutskottets förslag avseende investeringsbudget finns
också två förslag. Dan Ljungströms förslag i materialet benämnt oppositionens förslag
och Henrik Tvarnös förslag i materialet benämnt majoritetens förslag. Därutöver finns
Ingemar Sturessons avslagsyrkande beträffande Henrik Tvarnös tilläggsförslag.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen besluta
tillstyrka Henrik Tvarnös förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för Henrik Tvarnös förslag. Nej-röst för Dan Ljungströms förslag.
Avslutningsvis ställer ordförande proposition på återstående punkter i arbetsutskottets
förslag, det vill säga 1-2, 4-6 och 8-12, vilka han finner kommunstyrelsen besluta
tillstyrka.
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Dnr 2015/KA0228

Omröstningsresultat
Omröstning 1
Med åtta ja-röster mot fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka
Henrik Tvarnös förslag.
Omröstning 2
Med åtta ja-röster mot fem nej-röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka
Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2014/KA0211

Arvodesreglemente Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreslagna förändringar i arvodesreglementet godkänns.
Ändringarna ska gälla retroaktivt från 1 januari 2015.
Ärendebeskrivning
Personal- och organisationsutskottet har i uppdrag att tolka och föreslå förändringar i
arvodesreglementet. Det har framkommit att punkten 9.1 och 9.2 är något otydliga och
delvis inte samspelar med varandra på ett bra vis. Av denna anledning har punkterna
förtydligats.
Utskottets tolkning att kontaktmannaskap för olika verksamheter, beslutat av nämnd,
inte ingår i det fasta arvodet för 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande arbetas in i
reglementet.
Sedan 2011 har ersättare för överförmyndare betraktats som 1:e vice ordförande och
ersatts därefter. Dock har detta inte ingått i arvodesreglementet som gäller från 1
januari 2015. Detta föreslås nu att ändras så att ersättaren för överförmyndaren ska
ersättas som 1:e vice ordförande.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna de föreslagna förändringarna i arvodesreglementet.
Föreslår kommunfullmäktige att ändringarna gäller retroaktivt från den 1 januari 2015.
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Dnr 2015/KA0183

Årsredovisning 2014 – Regionförbundet Jönköpings län
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Regionförbundets styrelse, primärkommunala nämnden samt enskilda ledamöter i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Balansräkningen per 2014-12-31 godkänns att utgöra grund för likvidation av
Regionförbundet Jönköpings län och att samtliga tillgångar, skulder och eget kapital
överförs till Region Jönköpings län.
Jäv
Klas Håkanson (M) och Björn Fälth (SD).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2014 för Regionförbundet Jönköpings län föreligger i bilaga.
Årsredovisningen har godkänts av regionfullmäktige och överlämnas till
medlemskommunerna för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Årets resultat
uppgår till 443 tkr, vilket är en positiv avvikelse med samma belopp. Som främsta orsak
anges minskning av köpta konsulttjänster samt höga ränteintäkter. Eget kapital uppgår
till 22 980 tkr vid året utgång och överförs till Region Jönköpings län. Medelantalet
anställda var under 2014, 30,1.
Revisorernas slutsatser är att räkenskaperna bedöms i allt väsentlig vara rättvisande och
att verksamheterna bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollen har i allt väsentlig varit tillräcklig och revisorerna tillstyrker att
regionförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet och att
årsredovisningen avseende 2014 godkänns.
Beslutsunderlag
Regionfullmäktige 2015-03-31.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja regionförbundets styrelse, primärkommunala
nämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.
Balansräkningen per 2014-12-31 godkänns att utgöra grund för likvidation av
Regionförbundet Jönköpings län och att samtliga tillgångar, skulder och eget kapital
överförs till Region Jönköpings län.
--------------------
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Dnr 2015/KA0188

Årsredovisning 2014 – Mediacenter Jönköpings län
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2014 för Mediacenter Jönköpings län godkänns och direktionen i
kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för året 2014.
Ärendebeskrivning
Direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har fastställt
årsredovisning för 2014 och överlämnar den för godkännande samt beslut om
ansvarsfrihet till medlemskommunerna.
2014 års resultat uppgår till 131 tkr. Inga investeringar har genomförts under året.
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen. Resultatet understiger det
budgeterade resultatet med ca 489 tkr. Försäljningen av teknik och installationer har
ökat med 38 % jämfört med föregående år. Marknaden för AV-teknisk utrustning har
fortsatt öka. Efterfrågan på Mediacenters utbildningar och arbete med
kompetensutveckling har ökat markant, vilket har medfört anställning av ytterligare en
IKT-pedagog.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Mediacenter
Jönköpings län samt att direktionen i kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för året
2014.
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