
 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-06-20 1 (19) 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-21.40 
Sammanträdet ajourneras kl. 19.20-19.40 

Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Mikael Hahn (S), Jan Johansson (VF)  
jäv § 70, Henrik Tvarnö (S) jäv § 70, Dan Ljungström (C) jäv § 70,  
Carina Bardh (M) jäv § 67 och § 70, Monica Samuelsson (KD),  
Arne Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S) jäv § 68, Andreas Elamsson (C),  
Klas Håkanson (M), Ingemar Sturesson (KD), Anders Gustavsson (VF),  
Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD), Inge Bengtsson (VF), Conny Axelsson (S), 
Helena Stålhammar (C) jäv § 67, Anders Bengtsson (M), Percy Karlsson (S)  
jäv § 68, Jan-Erik Josefsson (KD), Martina Jansson (S), Carina G Hördegård (C), 
Kjell Sandahl (M) jäv § 68, Ejlon Johansson (L), Tommy Bohman (S),  
Viveka Jarflod (V), Monica Högberg (VF) jäv 68, Hans Svensson (KD),  
Camilla Stenlöv (S), Almuth Holmqvist (MP), Ingvar Andersson (C),  
Malin Brihall (VF) jäv § 69, Kjell Åke Nottemark (M), Andreas Granlöf (S),  
Pia Fälth (SD) och Lola Frödeberg (VF). 

Tjänstgörande ersättare Tommy Glans (VF) för Lars Brihall (VF) 
Rune Solid (L) för Siv Fransson (L)  
Carina Laitinen Fransson (MP) för Ibrahim Hajomar (MP) 
Thor-Erik Rydén (VF) för Christina Liljerås (VF) 
Valentin Lundmark (SD) för Johan Löfgren (SD) 
Roger Eriksson (VF) för Niklas Hugosson (VF) 
Daniel Lundström (S) för Rolf Axelsson (S) 
Tommy Bengtsson (V) för Roger Jonasson (V) 

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Marcus Tingvall, Andreas Eliasson, Gunnel Bjäde (M), 
Cecilia Dackenberg (V) och Kristina Odelberg. 

Utses att justera Andreas Granlöf (S) och Ejlon Johansson (L) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 59-70 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Lola Frödeberg 

 
 Andreas Granlöf Ejlon Johansson 
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Anslag av protokollet 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-06-27 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-07-19 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet 
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Musik 
Stråkeleverna Felicia Fritz, Isabelle Ekervik, Matilda Aronsson och Shamim Fayaz från den 
kommunala musikskolan underhåller tillsammans med sin lärare Ulviyya Ahmedova 
närvarande ledamöter, ersättare och åhörare. 
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§ 59  

Delgivningar 
Njudung Energi AB:s svarsskrivelse med anledning av flytt av råvattenintag. 
Dnr 2018/KA0109 
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§ 60 Dnr 2018/KA0109 

Information om Njudung Energi AB:s planer beträffande 
råvattenuttag 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschef VA Marcus Tingvall informerar om Njudung Energi AB:s planer beträffande 
råvattenuttag. Inledningsvis beskrivs hur vattenproduktionen går till i Vetlanda med omnejd. 
För att minska sårbarheten i vattenförsörjningen avser Njudung Energi att flytta 
råvattenintaget till Grumlan. Det är också ett sätt att minska risken för föroreningar. Flytten är 
alltså föranledd av att man vill ha ett större uttag inte att man vill etablera en ny vattentäkt. 
För att få tillstånd att utföra det krävs en vattendom som meddelas av Mark- och 
miljödomstolen. I samband därmed har också frågan om vattenskyddsområde aktualiserats. 
Tillstånd till vattenuttag och vattenskyddsområde är emellertid två helt olika processer. Beslut 
om vattenskyddsområde fattas antingen av länsstyrelsen eller av kommunen själv och 
innefattar samråd med både myndigheter och sakägare. En eventuell inskränkning och 
begränsning i enskildas rätt att använda mark eller vatten får inte gå längre än vad som är 
nödvändigt för att säkerställa skyddet av vattentäkten, det krävs en ”tydlig risk”. 
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§ 61 Dnr 2018/KA0185 

Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda 
beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporten noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska vård- och 
omsorgsnämnden rapportera till kommunfullmäktige statistik över hur många av nämndens 
gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 
Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
Motsvarande redovisning ska ske avseende beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
som inte har verkställts inom tre månader. Redovisningen ska ange vilka typer av bistånd 
beslutet gäller och hur lång tid som har förflutit från dagen för beslutet. 

Nämnden rapporterar för 1:a kvartalet 2018 att det finns 19 beslut som är äldre än tre 
månader och som inte har verkställts. Elva avser beslut om särskilt boende för äldre enligt 
socialtjänstlagen. Tre beslut avser kontaktperson enligt LSS. Tre beslut avser bostad med 
särskild service för vuxna enligt LSS. Ett beslut avser korttidsvistelse enligt LSS och ett beslut 
avser ledsagning enligt LSS. 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 62 Dnr 2018/KA0145 

Ansökan om kommunalt lån – Vetlanda Arena AB 
Kommunfullmäktiges beslut 

Vetlanda Arena AB beviljas ett lån om 1 400 000 kr för utbyte av belysning i bandy- och 
hockeyhall. I samband med att detta lån beviljas justeras tidigare beslut om lån enligt  
kf § 116/2015, där bolaget beviljades ett lån om 12 000 000 kr för uppförande av 
konstgräsplan och komplettering av tidigare byggnation. Av de beviljade 12 000 000 kr har 
9 600 000 kr hittills lånats ut. Genom detta beslut regleras det tidigare beslutade 
låneutrymmet ner till 9 600 000 kr. Ekonomichefen ges i uppdrag att hantera ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda Arena AB har kommit in med en skrivelse där man ansöker om ett lån på   
1 400 000 kr. Lånet är avsett att täcka kostnaden för utbyte av belysning i bandy- och 
hockeyhallarna. Återbetalningstiden på investeringen kan beräknas till 7 år. Den nya 
belysningen förväntas innebära en lägre energiförbrukning. I ett tidigare beslut från 2015 
beslutades att Vetlanda Arena AB skulle erhålla ett lån om 12 000 000 kr för tillbyggnad av hall 
samt anläggande av konstgräsplan. Av detta lån har hittills 9 600 000 kr betalats ut. I samband 
med ett eventuellt nytt beslut om tillkommande utlåning bör det tidigare beslutet justeras till 
att vara 9 600 000 kr och att det nya lånet ses som ett nytt separat lån.  

Kommunstyrelsens förslag  

Vetlanda Arena AB beviljas ett lån om 1 400 000 kr för utbyte av belysning i bandy- och 
hockeyhall. I samband med att detta lån beviljas justeras tidigare beslut om lån enligt  
kf § 116/2015, där bolaget beviljades ett lån om 12 000 000 kr för uppförande av 
konstgräsplan och komplettering av tidigare byggnation. Av de beviljade 12 000 000 kr har 
9 600 000 kr hittills lånats ut. Genom detta beslut regleras det tidigare beslutade 
låneutrymmet ner till 9 600 000 kr. Ekonomichefen ges i uppdrag att hantera ärendet. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichefen 
Vetlanda Arena 
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§ 63 Dnr 2018/KA0176 

Samarbete med Uppvidinge kommun angående 
räddningstjänst 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige intar en positiv hållning till att Uppvidinge och närliggande 
höglandskommuner ingår som medlemmar i Höglandets räddningstjänstförbund (HRF).  

Upprättat förslag till avsiktsförklaring med avseende på Uppvidinge kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Uppvidinge kommun har under våren 2018 ställt frågan till Vetlanda och Nässjö kommuner 
samt till Höglandets räddningstjänstförbund om möjligheten att bli medlem i förbundet. För 
att utreda förutsättningarna för en sådan medlemsansökan från Uppvidinge har ett samarbete 
inletts. Arbetet ska innehålla följande steg: 

1. Beslut om att inta en positiv hållning till att Uppvidinge kommun ingår som medlem i 
Höglandets räddningstjänstförbund. Upprättat förslag till avsiktsförklaring godkänns. 

2. Uppvidinge begär utträde ur Räddningstjänsten östra Kronoberg 

3. Samarbetsavtal mellan Uppvidinge kommun och Höglandets räddningstjänstförbund 

4. Uppvidinge kommun upptas som medlem i HRF 

Uppföljning och redovisning av hur processen fortskrider ska ske efter önskemål. 

Nässjö kommun har tagit motsvarande beslut angående Uppvidinge kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige intar en positiv hållning till att Uppvidinge och närliggande 
höglandskommuner ingår som medlemmar i Höglandets räddningstjänstförbund (HRF).  

Upprättat förslag till avsiktsförklaring med avseende på Uppvidinge kommun godkänns. 

Yrkanden 

Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Nils-Erik Olofsson (S) och  
Almuth Holmqvist (MP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Kjell Sandahl (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
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§ 63 forts. Dnr 2018/KA0176 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kjell Sandahls 
avslagsyrkande.  
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Nässjö kommun 
Uppvidinge kommun 
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§ 64 Dnr 2018/KA0186 

Arvodesreglemente 2019-2022 
Kommunfullmäktiges beslut 

Upprättat förslag till arvodesreglemente 2019-2022 godkänns med Henrik Tvarnös 
ändringsförslag. 

Arvodesreglementet ska tas upp till ny behandling efter valet 2018, när det är klarlagt hur den 
politiska organisationen ska verka. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderat arvodesreglemente 2019-2022 föreligger i bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag  

Upprättat förslag till arvodesreglemente 2019-2022 godkänns med Henrik Tvarnös 
ändringsförslag. 

Arvodesreglementet ska tas upp till ny behandling efter valet 2018, när det är klarlagt hur den 
politiska organisationen ska verka. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till: 
Personal- och organisationsutskottet 
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§ 65 Dnr 2018/KA0154 

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kap 18 § 
miljötillsynsförordningen (2011:13) 
Kommunfullmäktiges beslut 

Vetlanda kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län enligt följande:  

• Övertagande av tillsyn av branscher som är tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) enligt bilaga 1. I övertagandet ingår även tillsynen 
av förorenade områden där föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet. 
Eventuella täkter och vindkraftsparker som ligger över kommun- eller länsgräns undantas 
från ansökan om övertagande.  

• Övertagande av tillsyn av vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i 
Jönköpings län.  

• Nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsavgift daterade:  
2014-05-20 (Länsstyrelsens dnr 504-3952-2014) 
2010-08-10 (Länsstyrelsens dnr 504-3944-10)  
2008-12-19 (Länsstyrelsens dnr 504-9220-08) 

•  Överlåtelsen ska gälla från 1 januari 2019 och tills vidare. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort en översyn av tidigare beslut om överlåtelse av 
tillsynsuppgifter för tillståndspliktiga verksamheter till länets kommuner och gör 
bedömningen att befintliga beslut är otidsenliga och inte speglar dagens behov av regional 
övervakning. Länsstyrelsen har därför bett kommunerna att komma in med nya ansökningar 
om tillsynsövertagande för de tillståndspliktiga verksamheter som kommunen önskar ta över. 
Vetlanda kommun ansöker därför om övertagande om tillsynsuppgift avseende huvudsakligen 
tillståndspliktiga täkter, sågverk, timmerlagring, plastindustri, gjuteri, ytbehandling, 
verkstadsindustri, vindkraft, viss avfallshantering samt fordonsskrotare. Närmare preciseringar 
framgår av bilaga.  

Beredningsbeslut 

Miljö- och byggnämnden § 36/18. 
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§ 65 forts. Dnr 2018/KA0154 

Kommunstyrelsens förslag  

Vetlanda kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län enligt följande:  

• Övertagande av tillsyn av branscher som är tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) enligt bilaga 1. I övertagandet ingår även tillsynen 
av förorenade områden där föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet. 
Eventuella täkter och vindkraftsparker som ligger över kommun- eller länsgräns undantas 
från ansökan om övertagande.  

• Övertagande av tillsyn av vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i 
Jönköpings län.  

• Nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsavgift daterade:  
2014-05-20 (Länsstyrelsens dnr 504-3952-2014) 
2010-08-10 (Länsstyrelsens dnr 504-3944-10)  
2008-12-19 (Länsstyrelsens dnr 504-9220-08) 

•  Överlåtelsen ska gälla från 1 januari 2019 och tills vidare. 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnämnden 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.20-19.40. 
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§ 66 Dnr 2018/KA0102 

Mål och budget 2019-2021 inklusive vision samt 
investeringsplan 2019-2023 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner och beslutar enligt följande förslag till mål och budget  
2019-2021 inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023. 

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision. 

2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen. 

3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2019 enligt bilagt förslag, externa 
nettokostnader 1 539 000 000 kr. 

4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2018 respektive 2019 är klara. 

5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2019 till 22,01 %. 

6. Låneram för 2019 uppgår till 160 000 000 kr vartill kommer lån som omsätts/konverteras. 

7. Investeringsbudget 2019-2023 enligt bilagd sammanställning. 
För år 2019 uppgår investeringsvolymen till 238 892 000 kr. I samband med beslut om 
budgetram för investeringar 2019 beslutas också att justera ned 2018 års  
investeringsbudget med 85 334 000 kr (vilket motsvarar bedömd ombudget till 2019). 

8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina 
eventuella avgifts-/taxeförändringar. 

9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2019 till 30 246 000 kr. 

10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2019 till 2 319 000 kr. 

11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2019 en budget på 1 184 000 kr. 

12. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad. 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen har haft uppdraget att utarbeta förslag till mål och budget 2019-2021 
inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023. Resultatet av arbetet framgår av bilagan. 
Beträffande resultatbudget, driftramar och prioritering inom driftramarna finns såväl 
majoritetens som alliansens förslag redovisat. 
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§ 66 forts. Dnr 2018/KA0102  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner och beslutar enligt följande förslag till mål och budget  
2019-2021 inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023. 

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision. 

2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen. 

3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2019 enligt bilagt förslag, externa 
nettokostnader 1 539 000 000 kr. 

4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2018 respektive 2019 är klara. 

5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2019 till 22,01 %. 

6. Låneram för 2019 uppgår till 160 000 000 kr vartill kommer lån som omsätts/konverteras. 

7. Investeringsbudget 2019-2023 enligt bilagd sammanställning. 
För år 2019 uppgår investeringsvolymen till 238 892 000 kr. I samband med beslut om 
budgetram för investeringar 2019 beslutas också att justera ned 2018 års  
investeringsbudget med 85 334 000 kr (vilket motsvarar bedömd ombudget till 2019). 

8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina 
eventuella avgifts-/taxeförändringar. 

9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2019 till 30 246 000 kr. 

10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2019 till 2 319 000 kr. 

11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2019 en budget på 1 184 000 kr. 

12. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad. 

Yrkanden 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Björn Fälth (SD), Viveca Jarflod (V),  
Almuth Holmqvist (MP), Tommy Bengtsson (V), Nils-Erik Olofsson (S), Tommy Bohman (S),  
Mona-Lisa Hagström Svensson (S) och Lennart Lööw (S) tillstyrker kommunstyrelsens tillika 
majoritetens förslag. 

Dan Ljungström (C) tillstyrker majoritetens förslag beträffande investeringarna och alliansens 
förslag beträffande driftramarna. Det innebär justeringar i punkten 3 i kommunstyrelsens 
förslag så att det får följande lydelse: ”Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 
2019 enligt bilagt alliansförslag. Externa nettokostnader 1 534 800 000 kr”. Punkt 5 får 
följande lydelse: ”Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2019 till 21,86 %”. Som en extra 
punkt följande: ”Som del av finansiella intäkter ingår en utdelning från kommunens bolag på 
4 400 000 kr”. Övriga punkter i kommunstyrelsens förslag tillstyrks. 

Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD), Ejlon Johansson (L), Anders Bengtsson (M) 
tillstyrker Dan Ljungströms förslag. 
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§ 66 forts. Dnr 2018/KA0102  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag beträffande punkterna  
1-2, 4 samt 6-12, vilket hon finner kommunfullmäktige besluta bifalla.  

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag, tillika majoritetens och 
Dan Ljungströms förslag, tillika alliansens beträffande övriga delar. Hon finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för kommunstyrelsens, tillika majoritetens förslag. 

Nej-röst för Dan Ljungströms, tillika alliansens förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 29 ja-röster mot 15 nej-röster och en nedlagd röst beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningarna 
Kommunrevisionen 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Höglandsförbundet 
Nuvab 
Njudung Energi AB 
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§ 67 Dnr 2018/KA0087 

Årsredovisning 2017 – Höglandets samordningsförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.  

Jäv 

Carina Bardh (M) och Helena Stålhammar (C). 

Ärendebeskrivning 

Höglandets samordningsförbund avlämnar årsredovisning för förbundets verksamhet 2017, 
bilaga. Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska områden svara 
för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. Insatserna inom den 
finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. 

Största delen av verksamheten består av ersättning till kommunerna för jobbcoacher inom 
projektet ”Jobb istället för aktivitetsersättning”. Totalt 100 personer var inskrivna vid 
årsskiftet 2017/18. Resultatet är att ett antal personer som tidigare varit inskrivna i projektet 
kunnat avslutats då de fått arbete eller gått vidare till studier. En annan verksamhet är projekt 
IT-spåret och Uppdrag samverkan.  

Årets resultat uppgår till 0. 

Beredningsbeslut 

Styrelsen för Höglandets samordningsförbund 2018-03-08, § 6. 

Kommunstyrelsens förslag  

Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.  

Beslutet skickas till: 
Höglandets samordningsförbund 
Revisorerna 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-06-20 17 (19) 

§ 68 Dnr 2018/KA0083 

Årsredovisning 2017 – Höglandets räddningstjänstförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen godkänns. 

Jäv 

Nils-Erik Olofsson (S), Percy Karlsson (S), Monica Högberg (VF) och Kjell Sandahl (M). 

Ärendebeskrivning 

Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund har fastställt årsredovisningen för 2017 
och överlämnar den för beslut om ansvarsfrihet och godkännande hos medlemskommunerna, 
bilaga. 

Under 2017 har omfattande resurser lagts på rekrytering då förbundet befinner sig i en stor 
personalomställning. Under 2017 har dessutom den största enskilda branden i förbundets 
historia inträffat, vid återvinningscentral i Nässjö, vilket påverkat ekonomin.  

Årets resultat är 0. Resultatet är en konsekvens av ett extra medlemsbidrag om totalt 
2 100 000 kr från förbundets medlemskommuner. Investeringsvolymen har under året 
uppgått till  
4 400 000 kr. förbundet har en fortsatt ansträngd likviditetssituation genom den låga 
resultatnivån.  

Beredningsbeslut 

Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2018-03-07, § 1. 

Kommunstyrelsens förslag  

Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen godkänns. 

Beslutet skickas till: 
Höglandets räddningstjänstförbund 
Revisorerna 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-06-20 18 (19) 

§ 69 Dnr 2018/KA0128 

Årsredovisning 2017 – Mediacenter Jönköpings län 
Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 2017 godkänns. Direktionen i 
kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 

Jäv 

Malin Brihall (VF) 

Ärendebeskrivning 

Direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har fastställt 
årsredovisningen för 2017 och överlämnar den för godkännande samt beslut om ansvarsfrihet 
hos medlemskommunerna, bilaga. 

2017 års resultat uppgår till 438 000 kr. Under året har mindre investeringar om 76 000 kr 
genomförts. Under 2017 har Mediacenter även fortsatt öka sina insatser inom utbildningar, 
nätverkande och projekt inom sitt kompetensområde. Tillsammans med flera kommuner har 
man också deltagit i utvecklingsprojekt kring informations- och kommunikationsteknik och 
digitala tjänster. Mediacenter har även varit involverat i ett större utvecklingsprojekt mot 
äldreomsorgen. 

Kommunstyrelsens förslag  

Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 2017 godkänns. Direktionen i 
kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 

Beslutet skickas till: 
Mediacenter Jönköpings län 
Revisorerna 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Sida 
2018-06-20 19 (19) 

§ 70 Dnr 2018/KA0107 

Årsredovisning 2017 – Höglandsförbundet 
Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöterna i styrelsen för Höglandsförbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 

Jäv 

Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M). 

Ärendebeskrivning 

Höglandsförbundets direktion har fastställt årsredovisning för 2017 och överlämnar den till 
medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet, bilaga. 

Förbundet redovisar för år 2017 ett resultat som uppgår till -500 000 kr. Inom området 
familjerätt uppnås ett överskott om 193 000 kr. Inom området kompetens redovisas ett 
underskott om 81 000 kr. Höglandets IT som är förbundets avgjort största verksamhet lämnar 
ett underskott på 942 000 kr. Årets investeringar uppgår till 9 000 000 kr. Antalet årsarbetare 
är oförändrat 77 st.  

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen. 

Beredningsbeslut 

Direktionen för Höglandsförbundet 2018-03-29,§ 5. 

Kommunstyrelsens förslag e 

Ledamöterna i styrelsen för Höglandsförbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 

Beslutet skickas till: 
Höglandsförbundet 
Revisorerna 
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