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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.10
Sammanträdet ajourneras kl. 21.08-21.32

Beslutande

Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G Hördegård (C), Jan Johansson (VF),
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Monica Samuelsson (KD),
Arne Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Lars Brihall (VF), Jan Bergman (C),
Klas Håkanson (M), Carina Strömbäck (V), Ingemar Sturesson (KD),
Anders Gustavsson (VF), Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD), Ibrahim Hajomar (MP),
Conny Axelsson (S), Helena Stålhammar (C), Anders Bengtsson (M),
Percy Karlsson (S), Sven-Olov Karlsson (VF), Jan-Erik Josefsson (KD),
Niklas Hugosson (VF), Kjell Sandahl (M), Ejlon Johansson (FP), Tommy Bohman (S),
Monica Högberg (VF), Camilla Stenlöv (S), Hans Svensson (KD),
Almuth Holmqvist (MP), Ingvar Andersson (C), Kjell Åke Nottemark (M),
Andreas Granlöf (S), Anker Iskov Christensen (SD) och Lola Frödeberg (VF).
Klas Håkanson, Björn Fälth, Tommy Bohman ej § 130 p.g.a. jäv.

Tjänstgörande
ersättare

Rolf Axelsson (S) för Mikael Hahn (S)
Siv Fransson (FP) för Bahmeta Ajkunic (FP)
Roger Eriksson (VF) för Inge Bengtsson (VF)
Sven Leek (S) för Annika Nicklasson (S)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Viveka Hallberg Jarflod (V) för Helen Läck (V)
Christina Liljerås (VF) för Malin Brihall (VF)
Martina Jansson (S) för Mari Ann Hall (S)

Övriga deltagare

Pia Lindell (C), Thor-Erik Rydén (VF), Gunnel Bjäde (M), Roger Jonasson (V),
Magnus Färjhage och Kristina Odelberg

Utses att justera

Conny Axelsson och Klas Håkanson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2015-06-24

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 124-133

Kristina Odelberg
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

Conny Axelsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-06-17

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2015-06-25

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign
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2015-07-17
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Musik
I samband med dagens sammanträde spelar Oscar Fransson från den kommunala
musikskola trumpet. Medverkar gör även hans lärare Christian Wramhult.
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§ 124

Delgivningar
Lagakraftbevis daterat 29 december 2014 avseende detaljplan för Oden 2 och 4 m.fl.
fastigheter, Vetlanda
Dnr 2014/KA0082
Lagakraftbevis daterat 27 februari 2015 avseende detaljplan för Norra Delfin 20 m.fl.
fastigheter, Vetlanda
Dnr 2014/KA0058
Lagakraftbevis daterat 5 mars 2015 avseende detaljplan för Lättebo 1:79, 1:102 m.fl.
fastigheter, Ekenässjön
Dnr 2014/KA0280

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 125

Sammanträdesdatum

Sida

2015-06-17

5 (17)

Dnr 2015/KA0234

Avsägelse från uppdrag – Camilla Edberg (VF)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att inkomma med förslag till ny nämndeman för tiden
t.o.m. 31 december 2015.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Camilla Edberg (VF) där hon avsäger sig uppdraget som
nämndeman vid Eksjö Tingsrätt.

Utdrag:
Camilla Edberg
Eksjö Tingsrätt
valberedningen
lönekontoret
troman
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Dnr 2015/KA0180

Allmänhetens frågestund
Vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde ställde Susanna Lundin följande fråga till
Mikael Hahn (S):
Med anledning av Mogärdeskolans usla skick undrar jag varför nybyggnationen inte
påbörjats? Hur många gånger har budgeten hållits vid en renovering av ett gammalt
hus? Gör rätt från början och bygg nytt, för barnen är vår framtid.
Till dagens sammanträde har Susanna Lundin ytterligare en fråga:
Med anledning av situationen med ombyggnation/nybyggnation av Mogärdeskolan
undrar jag om vi kan förutsätta att det inte plockas in fler elever än de som redan är där,
inte ens när elever slutar på grund av flytt eller byte till annan skola? Det är inte bra att
fylla på med ytterligare elever när så många behöver extra hjälp av olika skäl.
Henrik Tvarnö (S) instämmer i att Mogärdeskolan är i dåligt skick. Där om är nog alla
överens. Med de beslut som förhoppningsvis fattas på kommunfullmäktige ikväll
kommer tre skolor att åtgärdas parallellt. Logistiken är inte helt problemfri men det
gäller att snabba upp processen så mycket som möjligt med tanke på behoven. Att höja
investeringsvolymen är också ett sätt att få ett snabbare resultat. Samråd kommer att
hållas när byggstarten närmar sig. Budgetföljsamhet är alltid svårt och särskilt svårt i så
här stora projekt. Dessutom händer det ibland att uppdraget förändras under resans
gång. Skolans politiker och personal är inblandade i utformningen av skolan så att man
på ett riktigt sätt relaterar till de nya arbetssätten och behoven.
Beträffande den senaste frågan så understryks att alla är välkomna till Vetlanda
kommuns skolor. Nyanlända elever från andra länder försöker man sprida i alla skolor.
För närvarande har Mogärdeskolan begränsningar men man kan inte garantera att inte
en enda nya elev tas in.
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Dnr 2015/KA0219

Rapportering från socialnämnden om ej verkställda beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen
ska nämnden rapportera icke verkställda beslut till kommunfullmäktige.
Socialnämnden har fyra icke verkställda beslut att rapportera för kvartal 1 2015.
1.
2.
3.
4.

Beslutet fattat 2014-08-03, avser att bevilja kontaktfamilj. Vårdnadshavaren har
inte bestämt sig för att anta erbjudandet.
Beslut fattat 2014-08-07, avser beviljande av kontaktperson. Vårdnadshavaren har
inte bestämt sig för att anta erbjudandet.
Beslut fattat 2014-08-27, beviljande av kontaktperson. Vårdnadshavaren har inte
bestämt sig för att anta erbjudandet.
Beslut fattat 2014-10-14, avseende beviljande av boendestöd. Den som fått
erbjudandet vill avvakta ställningstagande.

Utdrag:
socialnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0228

Mål- och budget 2016-2018 samt vision och investeringsplan
2016-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till mål- och budget 2016-2018 inklusive vision samt investeringsplan 2016-2020
godkänns.
1.

Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision med följande undantag:
Mål 5 utgår. I själva brödtexten under målsektor Näringsliv, samhällsbyggnad och
miljö skrivs istället in följande; ”Kommunens förbrukning och beroende av
fossilbaserade drivmedel ska minska genom att vi strävar efter att minska antalet
körda mil samt omställning av fordonsparken. Samarbetet med Green Charge och
Länsstyrelsen för att etablera fler laddstolpar samt en biogasmack är av stor vikt”.
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. 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.
I brödtexten under målsektor attraktiv kommun införs en skrivning om att Vetlanda
kommun arbetar efter barnkonventionen.
Reservationer
Monica Samuelsson, Ingemar Sturesson, Jan-Erik Josefsson och Hans Svensson samtliga
(KD) meddelar att de avser att inkomma med en skriftlig reservation avseende beslutet i
andra delen i punkten 7 om investeringar i grundskolefastigheter.
Carina G Hördegård, Dan Ljungström, Jan Bergman, Helena Stålhammar, och Ingvar
Andersson samtliga (C) reserverar sig mot beslutet i andra delen i punkten 7 om
investeringar i grundskolefastigheter.
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Dnr 2015/KA0228

Protokollsanteckning
Klas Håkanson (M): Det ska ske en avrapportering i kommunstyrelsen gällande aktuell
status inför varje etapp/fas i renovering/ombyggnad/nybyggnation för Mogärde,
Withala och Landsbro skolor.
Särskilt yttrande
Monica Samuelsson (KD): Kristdemokraternas uppfattning är att en ny F-6 skola byggs,
att kommunen ska behålla tre högstadieskolor och att en ny 7-9 skola på sikt byggs.
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.
Båda budgetförslagen förutsätter avkastningskrav på Vetab samt 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.
Kommunstyrelsens förslag
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.
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Dnr 2015/KA0228

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.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att mål och budget 2016-2018 inklusive vision och
investeringsplan 2016-2020 fastställs enligt majoritetens förslag. Yrkar avslag på mål 5 i
kommunstyrelsens förslag till förmån för sitt eget förslag att istället i brödtexten under
målsektor Näringsliv, samhällsbyggnad och miljö föra in följande text:
”Kommunens förbrukning och beroende av fossilbaserade drivmedel ska minska genom
att vi strävar efter att minska antalet körda mil samt omställning av fordonsparken.
Samarbetet med Green Charge och Länsstyrelsen för att etablera fler laddstolpar samt
en biogasmack är av stor vikt”.
Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
Dan Ljungström (C) föreslår att mål och budget 2016-2018 samt visison och
investeringsplan 2016-2020 fastställs enligt oppositionens förslag. Andra delen av
punkten 7 i förslaget föreslås få följande lydelse:
”När det gäller investeringar i grundskolefastigheter avsätts 250 000 tkr under perioden.
Varje objekt lyfts till kommunfullmäktige för beslut efter behandling i berörda
nämnder”. Tillstyrker kommunstyrelsen förslag beträffande mål 5.
Klas Håkanson (M) tillstyrker Dan Ljungströms förslag beträffande mål och budget 20162018 samt vision och investeringsplan 2016-2020 d.v.s. oppositionens förslag med
undantag av andra delen i punkten 7 avseende investeringar i grundskolefastigheter där
han tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ingemar Sturesson (KD) yrkar återremiss på andra delen av punkten 7 i
kommunstyrelsens förslag med avseende på investeringar i grundskolefastigheter och
med följande motiv:
Underlaget är bristfälligt när det gäller berörda facknämnders yttrande i ärendet. Det
planerade förändringarna i skolorganisationen måste utredas närmare. Vidare, med
hänvisning till kommunrevisionens rapport från den 11 maj 2015 över 2014 års
verksamhet där man skriver att beredningen av beslut avseende Mogärdeskolan borde
vara tydligare. Hänvisning även till beredningstvånget enligt kommunallagen 5 kap. 2628 §§.
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Dnr 2015/KA0228

Björn Fälth (SD), Carina Strömbäck (V), Tommy Bohman (S) och Almuth Holmqvist (MP)
tillstyrker kommunstyrelsens förslag samt Henrik Tvarnös tilläggsförslag.
Siv Fransson (FP) tillstyrker förslaget att satsa 250 000 tkr på investeringar i
grundskolefastigheter men uttrycker tveksamhet till om beloppet räcker.
Carina Bardh (M) och Anders Bengtsson (M) tillstyrker Klas Håkansons förslag.
Ingvar Andersson (C) och Helena Stålhammar (C) tillstyrker Dan Ljungströms förslag.
Monica Samuelsson (KD) tillstyrker Ingemar Sturessons återremissyrkande.
Hans Svensson (KD) tillstyrker Ingemar Sturessons återremissyrkande.
Nils-Erik Olofsson (S) yrkar avslag på Ingemar Sturessons återremissyrkande.
Henrik Tvarnö (S) yrkar avslag på Ingemar Sturessons återremissyrkande.
Camilla Stenlöv (S) tillstyrker majoritetens förslag beträffande mål och budget 20162018 inklusive vision och investeringsplan 2016-2020.
Sammanträdet ajourneras kl. 21.08-21.32.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag omfattar 12 punkter samt ett förslag till kompletterande
brödtext under målsektor Attraktiv kommun om att kommunen arbetar efter
barnkonventionen. Beträffande punkterna 3 och första delen av punkt 7 som avser driftrespektive investeringsbudgeten finns två förslag, kommunstyrelsens och oppositionens.
Beträffande punkten 7 andra delen finns dels ett återremissyrkande och dels två
sakyrkanden, kommunstyrelsens och Dan Ljungströms förslag. Beträffande
kommunstyrelsens förslag i mål 5 finns ett avslagsyrkande. Henrik Tvarnö föreslår en
kompletterande lydelse av brödtexten under målsektor Näringsliv, samhällsbyggnad och
miljö.
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Sturessons återremissyrkande, vilket hon
finner kommunfullmäktige beslutar avslå.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Dan Ljungströms
förslag beträffande andra delen av punkt 7 avseende investeringar i
grundskolefastigheter. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Dan Ljungströms förslag.
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Dnr 2015/KA0228

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens, tillika majoriteten,
förslag och oppositionens förslag beträffande första delen av punkt 7
(investeringsbudgeten). Hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för oppositionens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens, tillika majoritetens, förslag och
oppositionens förslag beträffande punkt 3 (driftbudgeten). Hon finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för oppositionens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag beträffande mål 5 och
Henrik Tvarnös förslag att stryka mål 5 och ersätta den med kompletterande brödtext.
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Henrik Tvarnös förslag.
Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på övriga delar av kommunstyrelsens
förslag, vilket hon finner kommunfullmäktige beslutar bifalla.
Omröstningsresultat
Omröstning 1: Med 32 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
godkänna kommunstyrelsens förslag.
Omröstning 2: Med 27 ja-röster mot 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
godkänna kommunstyrelsens förslag.
Omröstning 3: Med 27 ja-röster mot 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
godkänna kommunstyrelsens förslag.
Omröstning 4: Med 17 ja-röster mot 28 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
godkänna Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
förvaltningarna, kommunrevisionen, Höglandets räddningstjänstförbund
Höglandets kommunalförbund

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 129

Sammanträdesdatum

Sida

2015-06-17

13 (17)

Dnr 2014/KA0211

Arvodesreglemente Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Föreslagna ändringar 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.
Kommunstyrelsens förslag
Föreslagna förändringar i arvodesreglementet godkänns.
Ändringarna ska gälla retroaktivt från 1 januari 2015.

Utdrag:
HR-kontoret
hemsidan
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Dnr 2015/KA0183

Årsredovisning 2014 – Regionförbundet Jönköpings län
Kommunfullmäktiges beslut
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), Björn Fälth (SD) och Tommy Bohman (S).
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.
Kommunstyrelsens förslag
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.

Utdrag:
Regionförbundet Jönköpings län, revisorerna

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 131

Sammanträdesdatum

Sida

2015-06-17

15 (17)

Dnr 2015/KA0188

Årsredovisning 2014 – Mediacenter Jönköpings län
Kommunfullmäktiges beslut
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.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisning 2014 för Mediacenter Jönköpings län godkänns och direktionen i
kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för året 2014.

Utdrag:
Mediacenter Jönköpings län
revisorerna

Just sign
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Dnr 2015/KA0174

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Peter G Sjöbladh (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny
ersättare i kommunstyrelsen efter Peter G Sjöbladh (M) föreslå
M

Kjell Sandahl, Vasen 1, 574 98 Nye

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018.

Utdrag:
Kjell Sandahl
kommunstyrelsen
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0465

Val av ledamot i Nye kommundelsråd
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ledamot
i Nye kommundelsråd föreslå
SD

Björn Fälth, Stenbergavägen 4, 574 98 Nye

för återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018.

Utdrag:
Björn Fälth
Nye kommundelsråd
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan

