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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-17.00

Beslutande

Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S) (ordf. § 73 och jäv § 72),
Jan Johansson (VF) ordf. (Jäv § 73), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF),
Helena Stålhammar (C) (jäv § 71), Klas Håkanson (M), (jäv § 73),
Carina Bardh (M) (jäv § 71), Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD)
och Carina Strömbäck (V) kl. 14.00-15.45 (§ 57-66).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lennart Lööw (S), Anders Bengtsson (M) och Ritva Hermanson (MP)

Övriga deltagare

Andreas Eliasson, Anders Bernberg (§ 57-61), Christina Carlson (§ 61-76),
Ola Rosander (§ 62-66), Åse-Lott Andersson (§ 66-69) och Anna Karlsson
(§ 66-69).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Lola Frödeberg (VF) och Ingemar Sturesson (KD)

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunkansliet

Anders Gustavsson (VF) kl. 14.00-16.25 (§ 57-69), Tommy Glans (VF),
Sven-Eric Lilliequist (L) och Ritva Hermanson (MP) kl. 14.00-15.45 (§ 57-66).

Sekreterare

Paragraf 57-76

Kristina Odelberg
Ordförande

Jan Johansson
Justerare

Lola Frödeberg

Ingemar Sturesson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-04

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 57
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Dnr 2016/KA0099

Arbete istället för bidrag – fortsatt satsning 2016
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Kommunstyrelsen uttalar sitt stöd för den fortsatta satsningen.
Ärendebeskrivning
Sedan 2014 har en satsning pågått i avsikt att erbjuda människor med långvariga och
höga försörjningsstöd ett tidsbegränsat arbete i kommunal regi. Syftet är att på kort och
lång sikt minska försörjningsstödet och skapa möjligheter för människor till egen
försörjning och ett självständigt liv. Under perioden 2014 t.o.m. 2015 var 33 personer
inne i den typen av arbete. Satsningen möjliggjordes genom ett särskilt anslag ur
utvecklingsreserven, avsatta medel i försörjningsstödsbudgeten samt enskilda
anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. En fortsatt satsning innevarande år innebär
att finansieringen måste ske inom socialnämndens egen budget. En eventuell satsning
på arbete i stället för bidrag underställer socialnämnden kommunstyrelsen för
bedömning.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 173/16.
Arbetsutskottets förslag
Informationen noteras till protokollet.
Kommunstyrelsen uttalar sitt stöd för den fortsatta satsningen.
Yrkanden
Lennart Lööw (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Socialnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0080, 2016/0094, 2016/KA0119
2016/KA0100, 2016/KA0147

Redovisning av intern kontroll 2015 – miljö- och byggnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden,
kommunkansliet, måltidsservice och HR-kontoret
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av intern kontroll 2015 avseende miljö- och byggnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, kommunkansliet,
måltidsservice och HR-kontoret godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisningar av intern kontroll 2015 avseende miljö- och byggnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, kommunkansliet,
måltidsservice och HR-kontoret föreligger i bilaga.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 30/16.
Barn- och utbildningsnämnden § 22/16.
Tekniska nämnden § 14/16.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisningarna av intern kontroll 2015 avseende
miljö- och byggnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden,
socialnämnden, kommunkansliet, måltidsservice och HR-kontoret.

Utdrag:
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Kommunkansliet
Måltidsservice
HR-kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2016/KA0148

Intern kontrollplan 2016 – kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Intern kontrollplan 2016 för kommunkansliet, måltidsservice och HR-kontoret godkänns.
Ärendebeskrivning
Intern kontrollplan 2016 för kommunkansliet, måltidsservice och HR-kontoret föreligger
i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättade interna kontrollplaner 2016 för kommunkansliet, måltidsservice och HRkontoret godkänns.

Utdrag:
Kommunkansliet
Måltidsservice
HR-kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Dnr 2016/KA0158

Utökad koncernkreditram upp till 100 mnkr för Vetlanda
kommunkoncern
Kommunstyrelsens beslut
Kommunkoncernens kreditram utökas till 100 mnkr från dagens 40 mnkr.
Ärendebeskrivning
Kommunens koncernbank Nordea aviserar att man ämnar införa inlåningsavgifter. I
korthet innebär det att kommunen får betala en avgift för den likviditet som placeras på
bank. Bakgrunden är att banken i sin tur får betala när de placerar överlikviditet hos
Riksbanken över natten. Vid ett beslut att öka koncernkrediten kommer koncernen att
sträva efter att hålla ett medelsaldo som är i storleksordningen -30 mnkr. Vid en ordinär
löneutbetalning dras för kommunens del ca 50 mnkr vilket innebär att det finns
möjlighet att parera för fluktuationer i likviditeten som beror på större
investeringsvolymer, vilket är att vänta med gällande investeringsbudget.
Koncernkontot har idag en upphandlad kredit om 40 mnkr fördelat mellan kommunen
och bolagen. För närvarande utgår ingen kostnad. Nordea erbjuder att öppna för en
total kredit om 100 mnkr och samtidigt lägga ett ”fribelopp” där inlånad likviditet upp till
25 mnkr inte renderar någon avgift. Koncernen får med detta upplägg ett spann mellan
-100 mnkr och +25 mnkr att använda kostnadsfritt.

Utdrag:
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0063

Remissyttrande över åtgärdsprogram – Vattnets miljömål
2017-2021
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över Vattnets miljömål 2017-2021 godkänns.
Ärendebeskrivning
Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 2017-2021 föreligger i bilaga.
Dokumentet syftar till ett fortsatt samarbete mellan offentliga organisationer, företag
och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det finns sedan många år ett etablerat arbetssätt
som visat sig framgångsrikt. Åtgärdsprogrammet utarbetas på initiativ av länsstyrelsen,
klimatrådet och de arbetsgrupper som har kompetens inom området.
Åtgärdsprogrammet är en del av vårt arbete med de nationella miljömålen och berör
flera förvaltningar och bolag i Vetlanda kommun. Berörda verksamheter har deltagit i
arbetet med att ta fram Vetlanda kommuns yttrande.
De åtgärder som åsyftas och som berör vår kommun är antingen redan verkställda eller i
planeringsfasen. Med det senare menas också att respektive verksamhet budgetar och
begär medel för genomförandet. En del av åtgärderna pågår redan medan andra är
oundvikliga.
Förslag till yttrande föreligger i bilaga.
Det föreslagna åtgärderna är inte kostnadsdrivande, i flera fall är de redan planerade
insatser.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över Vattnets miljömål 2017-2021 godkänns.

Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anders Bernberg

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0144

Bokslutsprognos per den 31 mars 2016
Kommunstyrelsens beslut
Bokslutsprognos per den 31 mars 2016 läggs till handlingarna.
Nämnder och förvaltningar anmodas inkomma med förslag på åtgärder för att bättre
anpassa sina verksamheter till tilldelad budget.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 mars 2016 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet uppgår till -11,5 mnkr före ianspråktagande av
utvecklingsreserven och -12,3 mnkr efter ianspråktagande av utvecklingsreserven.
Nämnderna prognostiserar ett totalt överskridande på 22,5 mnkr. Måltidsservice
överskrider sin budget framförallt till följd av att gymnasieskolans kök inte är färdigställt.
Överförmyndaren hänvisar sitt överskridande till ökade kostnader för arvoden till
uppdragstagare. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskridande på
nästan 14 mnkr, beroende på hög sjukfrånvaro och många externa placeringar.
Socialnämndens beräknade överskridande uppgår till 7,1 mnkr, också till följd av externa
placeringar av såväl vuxna som unga.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 107,7 mnkr.
Vård- och omsorgsnämndens stora prognostiserade överskridande är mycket oroande
och frågan är vad det pågående projektet som syftar till att minska sjukfrånvaron
innebär ekonomiskt.
Arbetsutskottets förslag
Bokslutsprognos per den 31 mars 2016 läggs till handlingarna.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Nämnder och förvaltningar anmodas inkomma med förslag på åtgärder för att bättre
anpassa sina verksamheter till tilldelad budget.

Utdrag:
Samtliga förvaltningar och nämnder
Eknomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0159

Redovisning av delegationsbeslut för 1:a kvartalet 2016
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 1, 2016 föreligger i bilaga.

Utdrag:
Ove Karlsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-29 och 2016-04-11.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
1.

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på
fastigheten Bjädesjö 7:6, Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0097
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på
fastigheten Björkö 4:1, Vetlanda kommun
Dnr 2016/KA0112
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Angående borttagande av stenmur och odlingsröse
på fastigheten Harshult 1:6 i Vetlanda kommun. Länsstyrelsen avslutar ärendet utan
åtgärd.
Dnr 2016/KA0128
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Angående delvis bortgrävda och skadade
odlingsrösen på fastigheten Hultaby 1:17 i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0129
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till anläggande av ny askgravlund på
Korsberga kyrkogård, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift.
Dnr 2016/KA0134
6. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt miljöbalken om förläggning av kabel
mellan Hökhult 3:3 och Hökhult 4:11 i Vetlanda kommun.
Dnr 2016/KA0139
7. Region Jönköpings län: Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt
samverkansorgan 2016-02-26.
8. Vetlandamuttern fastighets AB: Styrelseprotokoll 2016-03-04.
9. Vetlanda Industrilokaler: Styrelseprotokoll 2016-03-04.
10. Witalabostäder AB: Styrelseprotokoll 2016-03-01.
11. Vetab: Styrelseprotokoll 2016-02-26.
12. Höglandets kommunalförbund: Sammanträdesprotokoll 2016-04-01.
Yrkanden
Helena Stålhammar (C) vill att Vetlanda kommuns e-strategi redovisas vid nästa
kommunstyrelsesammanträde. Hur och vilka e-tjänster är planerade för att ge invånare
bättre service och tillgänglighet?

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Kommunstyrelsen

§ 66

Sammanträdesdatum

Sida

2016-05-04

11 (24)

Dnr 2016/KA0018

Information om samarbete med Sävsjö
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Vetabs VD Ola Rosander berättar följande om ett utvecklat samarbete med Sävsjö.
Samarbetet avser VA- och renhållningsverksamheterna i Vetlanda och Sävsjö
kommuner. Redan idag samverkar verksamheterna mer informellt. Nu är alltså planen
att formalisera samverkan utifrån verksamheternas behov. Den lösning som man nu
arbetar med innebär att all personal anställs i Vetab, även Sävsjös. Sävsjö kommuns
anläggningar överlåts från Sävsjö kommun till Sävsjö Energi AB. De båda bolagen får nya
namn, Njudungs Energi Vetlanda AB och Njudungs Energi Sävsjö AB. Sävsjö får dessutom
möjlighet att nominera en ledamot och en suppleant till Vetabs styrelse. Beslut fattas av
fullmäktige i Vetlanda. Vissa beslut kommer även fortsättningsvis precis som idag
beslutas i respektive fullmäktigeförsamling. Ärendet kommer att behandlas av
fullmäktige som ett beslutsärende den 15 juni 2016.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0111

Särskilt ägardirektiv Witalabostäder AB samt utökad borgen
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har behov av ytterligare lägenheter inte minst för ungdomar som inte
sedan tidigare är etablerade på bostadsmarknaden. Detta tillskott är långsiktigt positivt
för kommunens utveckling.
Under 2015 anvisades 124 ensamkommande barn till Vetlanda kommun och kommunen
driver idag åtta HVB-hem. Boendeverksamheten är organiserad i tre steg där
ungdomarna succesivt tränas att klara ett självständigt liv. Det finns ett tydligt behov av
bostäder i steg två fasen i boendekedjan. Beroende på hur stor tillströmningen blir bör
beredskap finnas att snabbt bygga även ett steg ett boende. Witalabostäder uppdras att
bygga 25 lägenheter på de tomter som bolaget kan disponera för bostäder i området
Himlabackarna. Det bedöms positivt att steg två boendet är integrerat i vanlig
lägenhetsbebyggelse. Om det inte möter praktiska hinder kommer ett hus med ettor
och ett hus med tvåor och treor att uppföras så att målgruppen blir blandad. Behovet
för kommunens egen verksamhet är 15-20 små lägenheter.
Nybyggnation av steg ett boende i Landsbro är positivt men det kan innebära behov av
nedskrivning när lägenheterna tillhandahålls den privata marknaden. Ägaren kan i ett
sådant fall behöva täcka nedskrivningen med ägartillskott. Om byggnation kommer till
stånd tillförs lägenheterna den privata marknaden när de inte längre behövs som HVB.
Ägardirektivet pekar ut kommunens verksamhetsbehov. När behovet minskar kommer
lägenheterna att tillföras den ordinarie bostadsmarknaden.
Då byggnationen finansieras genom upptagande av lån kräver detta utökad borgen.
Byggnationen bedöms kosta totalt ca 50 mnkr. Socialförvaltningen hyr initialt HVBlokalerna och täcker alla anpassningskostnader i hyran. Lägenheter hyrs ut via
Witalabostäder.
Presidieöverläggningar har hållits med bolagets verkställande direktör och presidium.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa särskilt ägardirektiv till Witalabostäder AB enligt
följande:
Bolaget ska bygga små lägenheter för att ge möjlighet för ungdomar att etablerar sig på
bostadsmarknaden. Som ett led för att uppfylla detta ska ca 25 lägenheter byggas i
område Himlabackarna.
Del av byggnationen anpassas för att fungera som steg två boende för ensamkommande
ungdomar.
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0111

Vid behov ska bolaget uppföra lokaler för HVB med 8-12 platser i Landsbro.
Lägenheterna tillförs bostadsmarknaden när de inte behövs som HVB.
Vetlanda kommun ingår såsom för egen skuld solidarisk borgen för Witalabostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 450 mnkr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
Yrkanden
Carina Bardh (M) föreslår att bolaget ska bygga små lägenheter för att i första hand ge
möjlighet för ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden. Bolaget ska även ges
uppdraget att uppföra lokaler för HVB-platser som kan omvandlas till vanliga lägenheter
när behov inte längre finns.
Helena Stålhammar (C) och Anders Bengtsson (M) tillstyrker Carina Bardhs förslag.
Nils-Erik Olofsson (S) och Lennart Lööw (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ingemar Sturesson (KD) yrkar återremiss av ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Sturessons återremissyrkande, vilket han
finner att kommunstyrelsen besluta bifalla.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0157

Uppdrag till HR-kontoret angående förordnanden
Kommunstyrelsens beslut
Personal- och organisationsutskottet får uppdraget att upprätta förslag så att
tidsbegränsade förordnanden som chefer i kommunen övergår till
tillsvidareanställningar. Detta innebär att varje enskild chef har ett förslag som följer
gällande kollektivavtal och/eller praxis för aktuell beslutsnivå.
Personal- och organisationsutskottet ska återkomma med förslag till kommunstyrelsen i
september månad.
Ärendebeskrivning
Det finns en uttalad avsikt att inte längre ha tidsbegränsade förordnanden som chefer i
Vetlanda kommun, istället ska berörda tjänster vara tillsvidareanställningar. En
förändring som ska avse såväl redan anställda chefer som blivande.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att personal- och organisationsutskottet får uppdraget att
upprätta förslag så att tidsbegränsade förordnanden som chefer i kommunen övergår till
tillsvidareanställningar. Detta innebär att varje enskild chef har ett förslag som följer
gällande kollektivavtal och/eller praxis för aktuell beslutsnivå. Personal- och
organisationsutskottet ska återkomma med förslag till kommunstyrelsen i september
månad.

Utdrag:
Personal- och organisationsutskottet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0149

Mottagningsenheten Navet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.

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” med från och med kommande årsskifte enbart på
Norrvägen.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
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 1 mnkr från tillfälligt statsbidrag för
flyktingmottagning.

Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) och Lennart Lööw (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Jan Johansson föreslår att femte punkten kompletteras med ordet maximalt före
beloppet 1 mnkr. Tillstyrker i övrigt arbetsutskottets förslag.
Helena Stålhammar (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag med Jan Johanssons
tilläggsyrkande.
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Dnr 2016/KA0108

Årsredovisning 2015 för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att de av Vetlanda kommun helägda bolagen under 2015
bedrivit verksamhet som är förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen för
de kommunala befogenheter som fastställs för respektive bolag i bolagsordningen.
Beslutet delges fullmäktige.
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.
Enligt regler i kommunallagen 6 kap. § 1a ska kommunstyrelsen som ett uttryck för sin
uppsiktsplikt i årliga beslut bedöma dels om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet
med det av fullmäktige beslutade ändamålet och dels ska verksamheten bedömas i
förhållande till de kommunala befogenheterna som skrivits in i respektive
bolagsordning.
Investeringsvolymen för kommunens verksamhet uppgår till 78,5 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna årsredovisning 2015 för Vetlanda
kommun.
Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 17 599 355,25 kr.
Kommunen har uppnått balanskravet.
Kommunstyrelsen föreslås konstatera att de av Vetlanda kommun helägda bolagen
under 2015 bedrivit verksamhet som är förenlig med det kommunala ändamålet och
inom ramen för de kommunala befogenheter som fastställs för respektive bolag i
bolagsordningen. Beslutet delges fullmäktige.
---------------------
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Dnr 2016/KA0145

Årsredovisning 2015 Höglandets samordningsförbund – beslut om
ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets
samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
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Dnr 2016/KA0082

Årsredovisning 2015 Höglandets räddningstjänstförbund – beslut
om ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015.
Årsredovisningen för 2015 godkänns.
Jäv
Nils-Erik Olofsson (S).
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets
räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetåret 2015 samt godkänna
överlämnad årsredovisning.
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Dnr 2016/KA0146

Årsredovisning 2015 Höglandets kommunalförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Jäv
Jan Johansson (VF) och Klas Håkanson (M).
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.
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Dnr 2016/KA0115

Årsredovisning 2015 Mediacenter Jönköpings län – beslut om
ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för
2015.
Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 2015 godkänns.
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings
län avseende 2015 godkänns samt att direktionen i kommunalförbundet Mediacenter
Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för 2015.
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Dnr 2016/KA0098

Disponering av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
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.

Yrkanden
Björn Fälth (SD) yrkar avslag på punkten 2 i arbetsutskottets förslag.
Helena Stålhammar (C), Ingemar Sturesson (KD) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0098

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Fälths förslag.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2016/KA0085

Taxa för brandskyddskontrollen från 1 juli 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att i taxan för brandskyddskontrollen förändras den
ingående timtaxan för grundavgift till 20 minuter.
Den nya taxan ska gälla från 1 juli 2016.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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