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Plats och tid

Ingaboda bygdegård, kl. 18.00-20.35
Sammanträdet ajourneras kl. 19.40-20.00

Beslutande

Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G Hördegård (C), Mikael Hahn (S),
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M),
Monica Samuelsson (KD), Arne Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Bergman (C),
Klas Håkanson (M), Carina Strömbäck (V), Ingemar Sturesson (KD), Anders
Gustavsson (VF), Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD), Ibrahim Hajomar (MP) (fr.o.m.
18.15), Conny Axelsson (S), Helena Stålhammar (C), Percy Karlsson (S), Sven-Olov
Karlsson (VF), Jan-Erik Josefsson (KD), Martina Jansson (S), Niklas Hugosson (VF) (kl.
fr.o.m. 18.20), Kjell Sandahl (M), Ejlon Johansson (L), Monica Högberg (VF) (fr.o.m.
18.15), Camilla Stenlöv (S) (t.o.m. 20.00), Hans Svensson (KD), Almuth Holmqvist
(MP) (fr.o.m. 18.15), Ingvar Andersson (C), Malin Brihall (VF), Kjell Åke Nottemark
(M), Andreas Granlöf (S), Anker Iskov Christensen (SD), Rolf Axelsson (S) och
Lola Frödeberg (VF).
Carina Bardh, Lola Frödeberg, Björn Fälth, Andreas Granlöf, Anders Gustavsson,
Klas Håkanson, Martina Jansson, Jan Johansson, Arne Larsson, Sven-Eric Lilliequist,
Dan Ljungström, Lennart Lööw, Nils-Erik Olofsson, Monica Samuelsson, Kjell
Sandahl, Camilla Stenlöv, Carina Strömbäck, Ingemar Sturesson, Helena Stålhammar,
Hans Svensson och Henrik Tvarnö (ej § 50 avseende kommunstyrelsen p.g.a. jäv)
Niklas Hugosson och Ejlon Johansson (ej § 50 avseende socialnämnden p.g.a. jäv)
Jan Bergman, Malin Brihall, Pia Fälth, Mikael Hahn, Viveka Jarflod, Christina Liljerås
och Monica Samuelsson (ej § 50 avseende barn- och utbildningsnämnden p.g.a. jäv)
Conny Axelsson, Anders Gustavsson, Percy Karlsson, Kjell Åke Nottemark,
Thor-Erik Rydén och Hans Svensson (ej § 50 avseende tekniska nämnden p.g.a. jäv)
Sven-Olov Karlsson (ej § 50 avseende miljö- och byggnämnden p.g.a. jäv)
Malin Brihall och Carina G Hördegård (ej § 50 avseende kultur- och fritidsnämnden
p.g.a. jäv)
Arne Larsson, Christina Liljerås och Nils-Erik Olofsson (ej § 50 avseende valnämnden
p.g.a. jäv)
Ingvar Andersson, Björn Fälth, Almuth Holmqvist, Jan Johansson, Jan-Erik Josefsson,
Arne Larsson, Kjell Åke Nottemark och Carina Strömbäck (ej § 50 avseende
valberedningen p.g.a. jäv)
Carina Bardh, Almuth Holmqvist, Monica Högberg, Jan-Erik Josefsson, Lennart Lööw
och Carina Strömbäck (ej § 50 avseende vård- och omsorgsnämnden p.g.a. jäv)
Mona-Lisa Hagström Svensson (ej § 50 avseende överförmyndare p.g.a. jäv)
Helena Stålhammar och Carina Bardh ej § 51 p.g.a. jäv.
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Nils-Erik Olofsson, Kjell Sandahl, Percy Karlsson, Monica Högberg och
Niklas Hugosson ej § 52 p.g.a. jäv.
Jan Johansson, Klas Håkanson, Henrik Tvarnö och Dan Ljungström ej § 53 p.g.a. jäv.
Malin Brihall ej § 54 p.g.a. jäv.

Tjänstgörande
ersättare

Christina Liljerås (VF) för Lars Brihall (VF)
Sven-Eric Lilliequist (L) för Bahmeta Ajkunic (L)
Thor-Erik Rydén (VF) för Inge Bengtsson (VF)
Carl-Axel Bengtsson (M) för Anders Bengtsson (M)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Tommy Glans (VF) för Niklas Hugosson (VF) (18.00-18.20)
Ulrich Wendt (S) för Tommy Bohman (S)
Viveka Jarflod (V) för Helen Läck (V)
Roger Eriksson (VF) för Monica Högberg (VF) (18.00-18.15)

Övriga deltagare

Tommy Glans (fr.o.m. 18.20), Roger Eriksson (fr.o.m. 18.15), Gunnel Bjäde,
Andreas Eliasson, Åselotte Andersson, Anna Karlsson, Magnus Färjhage och
Kristina Odelberg

Utses att justera

Malin Brihall och Carina G Hördegård

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2016-05-25

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 46-59

Kristina Odelberg
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-05-18

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2016-05-25

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

2016-06-17

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-18

4 (20)

§ 46

Delgivningar
Länsstyrelsens beslut 2016-04-11 att avslå överklagandet av kommunfullmäktiges beslut
16 december 2015, § 203 att anta detaljplan för kvarteret Spinnaren m.fl., Vetlanda.
Därmed fastställs kommunfullmäktiges antagandebeslut.
Dnr 2014/KA0060
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§ 47

Information från Bäckaby kommundelsråd
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Christina Liljerås, Jan Bengtsson och Kristoffer Kaspersson från Bäckaby kommundelsråd
informerar om trakten och om kommundelsrådets arbete. De uppger bl.a. följande:
Bäckaby kommundelsråd omfattar tre f.d. socknar, Bäckaby, Ramkvilla och Fröderyd. I
området finns förskola, skola, HVB-hem, hemtjänst och dagcentral. I området finns ett
aktivt föreningsliv och flera samlingslokaler till gagn för engagerade invånare. Tillgången till
bredband är god. Där emot avvecklas den fasta telefonin. Jord- och skogsbruket dominerar,
även om det även finns andra näringar. I Ramkvilla finns en livsmedelsbutik. Genom
området går en busslinje. Trafiksituationen i Bäckaby är en viktig fråga. Trafiken genom
Bäckaby upplevs farlig och riskfylld. Trafiken passerar farligt nära kyrkan och förskolan i
Bäckaby. Lösningen är att anlägga en gångbana genom samhället.
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Dnr 2016/KA0138

Rapport från socialnämnden om ej verkställda beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen
(SoL) ska nämnden rapportera icke verkställda beslut till kommunfullmäktige.
Socialnämnden har ett icke verkställt beslut att rapportera för kvartal 1 2016. Beslutet
fattades 2015-08-31 och avser beviljande av kontaktperson enligt socialtjänstlagen 4:1.

Utdrag:
socialnämnden
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Dnr 2016/KA0108

Årsredovisning 2015 för Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2015 för Vetlanda kommun godkänns.
Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 17 599 355,25 kr.
Kommunen har uppnått balanskravet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för Vetlanda kommun, inklusive koncernen föreligger i bilaga. Som
bilagor föreligger dessutom ett personalbokslut och ett miljöbokslut.
Resultatet i kommunkoncernen uppgår till 40,6 mnkr. Vetlanda kommuns resultat uppgår
till 17,6 mnkr och stadshuskoncernen till 21,5 mnkr, därav bidrar Vetab med
18,2 mnkr. Balansräkningen för kommunkoncernen redovisas.
Investeringsvolymen för kommunens verksamhet uppgår till 78,5 mnkr.
Måluppfyllelsen redovisas i sammandrag, nämnd för nämnd och bedömningen är att
samtliga mål är uppfyllda i varierande grad med undantag av målet om kulturhus. Särskild
uppmärksamhet riktas mot ”finansieringsanalysen” där man får svar på frågan - Hur
kommer pengarna in till kommunen och vad används de till? Man kan konstatera att en låg
likviditet egentligen inte är godtagbart, men under rådande ekonomiska omständigheter är
det kostsamt att ha en likviditet varför den har sänkts kraftigt under 2015.
Kommunrevisionen föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisning för 2015 godkänns.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisning 2015 för Vetlanda kommun godkänns.
Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 17 599 355,25 kr.
Kommunen har uppnått balanskravet.
Yrkanden
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Carina Strömbäck (V), Helena Stålhammar (C),
Klas Håkanson (M), Viveka Jarflod (V), Almuth Holmqvist (MP), Ejlon Johansson (L) och
Ingvar Andersson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
ekonomikontoret
kommunrevisionen
EY
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Dnr 2016/KA0108

Beviljande av ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.
P.g.a. jäv deltar inte Carina Bardh, Lola Frödeberg, Björn Fälth, Andreas Granlöf,
Anders Gustavsson, Klas Håkanson, Martina Jansson, Jan Johansson, Arne Larsson,
Sven-Eric Lilliequist, Dan Ljungström, Lennart Lööw, Nils-Erik Olofsson, Monica Samuelsson,
Kjell Sandahl, Camilla Stenlöv, Carina Strömbäck, Ingemar Sturesson, Helena Stålhammar,
Hans Svensson och Henrik Tvarnö i handläggningen av denna punkt.
Barn- och utbildningsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
P.g.a. jäv deltar inte Jan Bergman, Malin Brihall, Pia Fälth, Mikael Hahn, Viveka Jarflod,
Christina Liljerås och Monica Samuelsson i handläggningen av denna punkt.
Kultur- och fritidsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
P.g.a. jäv deltar inte Carina G Hördegård i handläggningen av denna punkt.
Miljö- och byggnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
P.g.a. jäv deltar inte Sven-Olov Karlsson i handläggningen av denna punkt.
Socialnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.
P.g.a. jäv deltar inte Niklas Hugosson och Ejlon Johansson i handläggningen av denna punkt.
Tekniska nämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
P.g.a. jäv deltar inte Conny Axelsson, Anders Gustavsson, Percy Karlsson,
Kjell Åke Nottemark, Thor-Erik Rydén och Hans Svensson i handläggningen av denna punkt.
Valnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.
P.g.a. jäv deltar inte Arne Larsson, Christina Liljerås och Nils-Erik Olofsson i handläggningen
av denna punkt.
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Dnr 2016/KA0108

Vård- och omsorgsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
P.g.a. jäv deltar inte Carina Bardh, Almuth Holmqvist, Monica Högberg, Jan-Erik Josefsson,
Lennart Lööw och Carina Strömbäck i handläggningen av denna punkt.
Överförmyndare samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.
P.g.a. jäv deltar inte Mona-Lisa Hagström Svensson i handläggningen av denna punkt.
Valberedningen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.
P.g.a. jäv deltar inte Ingvar Andersson, Björn Fälth, Almuth Holmqvist, Jan Johansson,
Jan-Erik Josefsson, Arne Larsson, Kjell Åke Nottemark och Carina Strömbäck i
handläggningen av denna punkt.
Ärendebeskrivning
Revisionsberättelse för 2015 med följande bilagor föreligger:
•
•
•

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2015
De sakkunnigas rapporter
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna

Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelsen och nämnderna
och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
god revisionsed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
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Dnr 2016/KA0108

Bedömningen är att styrelse och nämnder i Vetlanda kommun i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Bedömningen är vidare att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att styrelsen
som nämndernas interna kontroll varit tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige ställs upp.
Kommunrevisionen tillstyrker därför att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ för verksamhetsåret 2015.

Utdrag:
ekonomikontoret
kommunrevisionen
EY
styrelse och nämnder
---------------------------------Sammanträdet ajourneras för kaffe 19.40-20.00.
----------------------------------
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Dnr 2016/KA0145

Årsredovisning 2015 Höglandets samordningsförbund – beslut om
ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Jäv
Helena Stålhammar (C) och Carina Bardh (M).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund avseende 2015
föreligger i bilaga.
Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande organ är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och medlemskommunerna
som är Sävsjö, Vetlanda, Aneby, Nässjö, Tranås och Eksjö kommuner. Insatserna ska avse
individer som är behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att dessa
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Ett viktigt projekt för förbundet är ”Jobb i stället för aktivitetsersättning” i vilket 66
personer var inskrivna i slutet av 2015. Resultatet har varit gott. En rad andra projekt har
också bedrivits med gott resultat.
Förbundets intäkter består av bidrag från medlemmarna. Kostnaderna överskred intäkterna
med 800 tkr under 2015. Vilket ändå är bättre än det budgeterade resultatet som var -1,3
mnkr.
Som framgår av bifogad revisionsberättelse tillstyrker revisorerna att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens förslag
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
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Dnr 2016/KA0082

Årsredovisning 2015 Höglandets räddningstjänstförbund – beslut om
ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Årsredovisningen för 2015 godkänns.
Jäv
Nils-Erik Olofsson (S), Kjell Sandahl (M), Percy Karlsson (S), Monica Högberg (VF) och
Niklas Hugosson (VF).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för Höglandets räddningstjänstförbund föreligger i bilaga.
Förbundet har använt en stor del av sina resurser till att hantera flyktingmottagandet,
annan verksamhet har till viss del fått prioriteras ner.
Årets resultat uppgår till -0,4 mnkr. En stor del i det negativa resultatet är nya avtal om jour
och beredskap som trädde ikraft i slutet av 2014, vilket genererat högre kostnader än
beräknat. Under året har investeringsvolymen ökat kraftigt jämfört med tidigare år och
uppgick till hela 13,7 mnkr. Bakgrunden är delvis tidigare framskjutna investeringar. Under
året har arbetet med byggnation av nytt övningshus i Nässjö påbörjats, vilket kommer att
slutföras under 2016.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2016-03-09, § 4.
Kommunstyrelsens förslag
Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
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revisorerna

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 53

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-18

13 (20)

Dnr 2016/KA0146

Årsredovisning 2015 Höglandets kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Jäv
Jan Johansson (VF), Klas Håkanson (M), Henrik Tvarnö (S) och Dan Ljungström (C).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för Höglandets kommunalförbund föreligger i bilaga.
Förbundet redovisar för 2015 ett resultat som uppgår till 6,2 mnkr. Främsta orsaken är
lägre produktionskostnader för telefonitjänster och övrig verksamhet som bedrivs inom
ramen för Höglandets IT. I förbundets resultat ryms även nedskrivning av
anläggningstillgångar motvarande 4,3 mnkr. Inom området familjerätt redovisas ett
överskott på 468 tkr, medan verksamhetsområdet kompetens resulterar i ett underskott på
179 tkr.
Höglandets IT som är den avgjort största verksamheten redovisar ett överskott på
4 087 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat och till följd av sjukfrånvaro och
rekryteringsproblem.
Investeringarna 2015 uppgår till 15,4 mnkr, vilket är i paritet med budget. Antalet anställda
har ökat från 65 till 67 under 2015.
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund 2016-04-01, § 5.
Kommunstyrelsens förslag
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
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Höglandets kommunalförbund
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Dnr 2016/KA0115

Årsredovisning 2015 Mediacenter Jönköpings län – beslut om
ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisningen
Kommunfullmäktiges beslut
Direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för
2015.
Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 2015 godkänns.
Jäv
Malin Brihall (VF).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2015 avseende kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län föreligger i bilaga.
2015 års resultat uppgår till 676 tkr, inga investeringar har genomförts under året.
Försäljningen av teknik och installationer har ökat med ca 5 % under året. Marknaden för
AV-teknisk utrustning (projektorer, högtalare, smarta tavlor) har fortsatt att öka.
Efterfrågan på Mediacenters utbildningar och arbete med kompetensutveckling har ökat
markant under året. Detta har medfört anställning av ytterligare en IKT-pedagog. Utlåning
av fysisk film minskar medan streaming av filmer/digital distribution har ökat under året.
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen.
Kommunstyrelsens förslag
Direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för
2015.
Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 2015 godkänns.

Utdrag:
Mediacenter Jönköpings län
revisorerna
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Dnr 2016/KA0149

Mottagningsenheten Navet
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.
4.
5.

Vetlanda kommun beslutar att inrätta en sammanhållen funktion för att ta emot nya
invånare, en mottagningsenhet/integrationsenhet.
”Glappet” tiden mellan kommunplacering och beviljad etableringsersättning hanteras
av socialförvaltningen i mottagningsenheten.
Socialförvaltningen uppdras utreda om tiden efter etableringsfasen ska hanteras i
mottagningsenheten eller i socialtjänstens ordinarie verksamhet.
Mottagningsenheten finansieras med 3 mnkr från tillfälligt statsbidrag för
flyktingmottagning och med 2 845 000 kr från flyktingschablonen.
Investeringar finansieras med maximalt 575 000 kronor från tillfälligt statsbidrag för
flyktingmottagning.

Ärendebeskrivning
Inom mottagningsenheten/integrationsenheten samordnas en rad uppdrag med
anknytning till flyktingmottagandet.
•
•
•
•

Skolans uppdrag
Samhällsintroduktion
Socialtjänst
Civilsamhället

Rektor för skolenheten, flyktingsamordnaren och förvaltningscheferna inom barn- och
utbildning och socialförvaltningen föreslås få uppdraget att tillsamman med
kommunchefen ta fram ett underlag för hur verksamheten kan utformas. Dels ska den ge
nya barn och elever introduktion i svenska skolan samt möta nya invånares behov av
information och stöd. En närmare beskrivning av de olika verksamhetsgrenarna framgår av
bilaga daterad 2016-04-20.
Kostnaderna för verksamheten framgår också av bilagan. Förutom befintliga tjänster som
samordnare, socialsekreterare och administratör behövs 6 pedagoger,
0,5 skolsköterska, 0,5 rektor och 3 flerspråkiga samhällsinformatörer. Därtill kommer
kostnader för lokalhyra, material, utbildning, diverse utrustning m.m. Totalt 5 845 tkr.
Investeringsbehovet beräknas uppgå till 1 mnkr.
Konsekvenserna av den nyinrättade mottagningsenheten/integrationsenheten beskrivs
också i nämnda bilaga.
Vid en muntlig presentation redovisas såväl kommunens som övriga aktörers formella
ansvar för såväl asylsökande som för de som fått uppehållstillstånd.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0149

Frågor för verksamheten att arbeta med:
1.
2.
3.
4.

Definition av ”nyanlända”
Kartläggning av kunskapsnivån hos eleverna.
”Skolintroduktion” ska ge grundläggande språkkunskaper i svenska samt definiera vad
den svenska skolan kräver.
Föräldrainformation, vilket är ett stort och svårt uppdrag.

Verksamheten berör barn och ungdomar mellan 1 och 18 år. De beräknas delta i Navets
verksamhet under en period av 4-8 veckor. Inledningsvis är verksamheten lokaliserad till
Norrvägen samt ”Muttern” från och med kommande årsskifte enbart på Norrvägen.
Kommunstyrelsens förslag
1.
2.
3.
4.
5.

Vetlanda kommun beslutar att inrätta en sammanhållen funktion för att ta emot nya
invånare, en mottagningsenhet/integrationsenhet.
”Glappet” tiden mellan kommunplacering och beviljad etableringsersättning hanteras
av socialförvaltningen i mottagningsenheten.
Socialförvaltningen uppdras utreda om tiden efter etableringsfasen ska hanteras i
mottagningsenheten eller i socialtjänstens ordinarie verksamhet.
Mottagningsenheten finansieras med 3 mnkr från tillfälligt statsbidrag för
flyktingmottagning och med 2 845 000 kr från flyktingschablonen.
Investeringar finansieras med maximalt 1 mnkr från tillfälligt statsbidrag för
flyktingmottagning.

Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag beträffande punkterna 1-4, men
föreslår att punkten 5 får följande lydelse:
”Investeringar finansieras med maximalt 575 000 kronor från tillfälligt statsbidrag för
flyktingmottagning”.
Henrik Tvarnö (S) och Dan Ljungström (C) tillstyrker Jan Johanssons förslag.

Utdrag:
Mottagningsenheten
socialförvaltningen
barn- och utbildningsförvaltningen
ekonomikontoret
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Dnr 2016/KA0098

Disponering av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelningen av det tillfälliga
statsbidraget för flyktingmottagning.
Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om fördelningen av det
tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagning upp till 500 tkr per åtgärd.
Besluta använda tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning över maximalt tre år,
2016, 2017 och 2018.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun fick i slutet av 2015 ett tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning.
Regeringen har inte reglerat användningen och ändamålet. Respektive kommun bestämmer
själv hur man vill disponera medlen. Det finns inte något återredovisningskrav av stödet.
Den tänkta inriktningen är att i huvudsak prioritera insatser som är kopplade till
flyktingmottagandet och som inte ökar de löpande kostnaderna i verksamheten. Dock är
avsikten att fördela användandet över tre år och de insatser som prioriteras ska främja
jobb, utbildning och utveckling som i sin tur underlättar integrationen.
Socialnämnden tillstyrker i princip det redovisade förslaget till fördelning av det tillfälliga
statsbidraget för flyktingmottagning.
En redovisning av tänkta insatser framgår av bilaga.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 174/16.
Kommunstyrelsens förslag
1.
2.
3.

Delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelningen av det tillfälliga
statsbidraget för flyktingmottagning.
Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om fördelningen av det
tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagning upp till 500 tkr per åtgärd.
Besluta använda tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning över maximalt tre år,
2016, 2017 och 2018.

Utdrag:
kommunstyrelsen
socialnämnden
ekonomikontoret
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Dnr 2016/KA0085

Taxa för brandskyddskontrollen från 1 juli 2016
Kommunfullmäktiges beslut
I taxan för brandskyddskontrollen förändras den ingående timtaxan för grundavgift till
20 minuter.
Den nya taxan ska gälla från 1 juli 2016.
Ärendebeskrivning
Höglandets räddningstjänstförbund (HRF) gjorde 2013 tillsammans med 6 andra kommuner
i länet en upphandling av sotningstjänster (rengöring, sotning och brandskyddskontroll).
Sotningstaxa med tillhörande sotningsfrister har beslutats av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.
För HRF:s och de ingående medlemskommunerna Nässjö och Vetlanda berörde denna
upphandling endast rengöring/sotning eftersom HRF sköter brandskyddskontrollen i egen
regi. I samband med upphandlingen togs även en ny gemensam sotningstaxa som utöver
timtaxan reglererar andra ingående arbetsuppgifter som grundavgift, tidsåtgång för olika
eldstadsanläggningar m.m. Detta medförde att för rengöring/sotning ökades
timersättningen för grundavgifter även kallad inställelseavgift från tidigare 15,6 minuter till
20 minuter.
I gällande taxa för brandskyddskontroll har förändringen av grundavgift inte genomförts
utan ligger som tidigare kvar på 15,6 minuter. Grundavgiften har alltså tidigare varit
densamma både för rengöring/sotning samt brandskyddskontroll, då båda uppdragen
utförs i samma områden och fastighetsbestånd.
Kommunstyrelsens förslag
I taxan för brandskyddskontrollen förändras den ingående timtaxan för grundavgift till
20 minuter.
Den nya taxan ska gälla från 1 juli 2016.

Utdrag:
Höglandets räddningstjänstförbund
hemsidan
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Dnr 2014/KA0471

Val av ny ledamot i kommunrevisionen efter Lars Anderås (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens vice ordförande Ingvar Andersson (C) uppger att valberedningen till ny
ledamot i kommunrevisionen föreslår
KD Lars-Göran Axelson, Baronvägen 5, 574 39 Vetlanda
för perioden fr.o.m. 1 juli 2016 t.o.m. 2019 års bolagsstämma.

Utdrag:
Lars-Göran Axelson
kommunrevisionen
lönekontoret
Troman

Just sign
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Dnr 2015/KA0109

Val av revisor i Vetlanda Stadshus AB efter Lars Anderås (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens vice ordförande Ingvar Andersson (C) uppger att valberedningen till ny
revisor i Vetlanda Stadshus AB föreslår
KD Lars-Göran Axelson, Baronvägen 5, 574 39 Vetlanda
för perioden fr.o.m. 1 juli 2016 t.o.m. 2019 års bolagsstämma.

Utdrag:
Lars-Göran Axelson
Vetlanda Stadshus AB
lönekontoret
Troman

Just sign

Utdragsbestyrkan

