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Sammanträdesdatum

Sida

2014-05-07

1 (34)

Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-18.15

Beslutande

Tommy Bohman (S) ordf. § 84-107, Agneta Lindberg (S), Nils-Erik Olofsson
(S) jäv § 109, Annika Nicklasson (S), Kjell Åke Nottemark (M), Dan
Ljungström (C) ordf. 108-114, Börje Wilsborn (C), § 84-102 (14.00-17.45),
Jan Johansson (VF) jäv § 108, Lars Brihall (VF), Ingemar Sturesson (KD),
Magnus Olofsgård (FP) § 84-87 (14.00-15.30) och Ritva Hermanson (MP).

Tjänstgörande
ersättare

Lennart Lööw (S), Carina Bardh (M) jäv § 110, Lola Frödeberg (VF), Ejlon
Johansson (FP) § 88-98 (15.30-17.30), Lola Frödeberg (VF) § 99-114 (17.3018.15), Björn Fälth (SD) § 108-114 (18.00-18.15)

Ersättare

Rolf Forsén (S) § 84-98 (14.00-17.30), Bengt Jonzon (S) § 84-98 (14.0017.30), Ingvar Andersson (C) § 84-102 (14.00-17.45), Ejlon Johansson (FP)
§ 84-87 (14.15-15.30), Lola Frödeberg (VF) § 84-98 (14.00-17.30), Björn
Fälth (SD) § 84-107 (14.00-.18.00), Carina Strömbäck (V) § 84-98 (14.0017.30).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Jan-Åke Johansson § 84-87, § 88-107, Andreas Eliasson,
Anders Gustafsson § 84, Ilan Leshem § 84, Eva-Lott Karlsson § 85-87,
Thomas Sandh § 85-87, Mats Adolfsson § 85-97, Bengt Wellermark § 85,
Sven-Åke Karlsson § 89-98, Christina Carlson § 89-114, Laszlo Palfi § 88-107,
Lena Ottosson § 88-89, Lillemor Hultkvist § 88, Mikael Håkanson § 88,
Bo Gustafsson § 88.

Utses att justera

Agneta Lindberg och Ingemar Sturesson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 84-114
Kristina Odelberg

Ordförande
Tommy Bohman § 84-107

Dan Ljungström § 108-114

Agneta Lindberg

Ingemar Sturesson

Justerare

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2014-05-07
Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Kristina Odelberg
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Dnr 2014/KA0200

Information från Emåförbundet
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har ett avtal med Emåförbundet som löper ut den 31 december 2014
och frågan är nu hur samarbetet ska se ut i fortsättningen. Ett nytt avtal är under
utformning. Den nuvarande verksamheten har haft i stort sett samma innehåll de
senaste tio åren. Åtta kommuner i Emåns avrinningsområde representerande två län
samarbetar med näringslivet, organisationer och turistverksamheter. Arbetet bedrivs
genom huvudsak fyra områden:
1.
2.
3.
4.

Recipient kontroll
Vattenvård
Vattenreglering
Konsultverksamhet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0199

Redovisning av Synpunkt Vetlanda 2013
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Synpunktsredovisningen för 2013 i kommunkoncernen finns sammanställd i särskild
bilaga.
471 synpunkter lämnades in under 2013. De flesta rör tekniska nämndens
verksamhetsområde. Klagomålen utgör ca 50 % och förslagen ca 30 %. Flest frågor rör
den fysiska miljön. Nästan hälften av synpunkterna leder till förbättringar i
verksamheten. De flesta synpunkter lämnas via kommunens hemsida. Många tar del av
den redovisning som finns på kommunens webbplats. En fråga för framtiden är om vi
ska fortsätta med bemannade synpunktshörnor runt om i kommunen. Erfarenheterna
har varit positiva. Önskemål framförs av särredovisning av ”politiska frågor”.

Utdrag:
Bengt Wellermark

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0061

Yttrande över revisionens rapport angående
överförmyndarverksamheten
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till yttrande över revisionens rapport angående överförmyndarverksamheten
godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har granskat överförmyndarverksamheten och rapporten föreligger i
bilaga.
Syftet med granskningen har varit att granska överförmyndarens styrning och
uppföljning av verksamheten. I uppdraget ingår även att kartlägga och beskriva hur
rekryteringen av gode män går till. Bedömningen är att styrning och uppföljning av
verksamheten har stärkts de senaste åren men att vissa delar av verksamheten kan
utvecklas ytterligare och förslag på fortsatt utvecklingsarbete redovisas i åtta punkter.
Förslag till yttrande över revisionsrapporten har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över revisionens rapport angående
överförmyndarverksamheten godkänns.

Utdrag:
Kommunrevisionen
Överförmyndarverksamheten

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0032

Yttrande över anläggning av vindkraft inom vindkraftsprojektet
Slageryd, Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens beslut
Uppförandet av sex vindkraftverk enligt koordinater i bakgrundsbeskrivningen inom
vindkraftsprojektet Slageryd godkänns.
Frågan om ett eventuellt behov av revidering av översiktsplanens vindkraftdel behandlas
i aktualitetsprövningen av översiktsplanen.
Reservationer
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) och Ritva Hermanson (MP).
Skriftlig reservation se bilaga.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Östergötland har tillfrågat Vetlanda kommun om tillstyrkan av
vindkraftsprojektet Slageryd i Vetlanda kommun. Enligt miljöbalken 16 kap 4 § får
tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen
avses att uppföras har tillstyrkt det. Miljöprövningsdelegationen prövar för närvarande
en ansökan inlämnad av POG International AB.
Kommunens ställningstagande grundar sig på riktlinjerna i översiktsplanen från 2010.
Samtliga verk är belägna inom översiktsplanens utpekade A-område som prioriterats för
större vindkraftsetableringar. Men hänvisning till detta tillstyrks etableringen.
Kompletterande information om bland annat samrådsförfarandet lämnades av sökande
POG International AB vid extra sammanträde med kommunstyrelsen den 17 april 2014.
Arbetsutskottets förslag
Uppförandet av sex vindkraftverk enligt koordinater i bakgrundsbeskrivningen inom
vindkraftsprojektet Slageryd tillstyrks.
Yrkanden
Kjell Åke Nottemark (M) och Börje Wilsborn (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Jan Johansson (VF) yrkar i 1:a hand att kommunen avvaktar med beslut i ärendet till dess
översynen av kommunens vindbruksplan blir klar i september månad och i 2:a hand att
framtaget kompromissförslag ska tillstyrkas och utgöra kommunens svar till
länsstyrelsen enligt miljöbalken 16 kap. § 4, innebärande att verken 9, 8 och 7 placerade
på fastigheterna Tostatorp 1:2, Tostatorp 1:8 och Tostatorp 1:45 utgår. Skälen till detta
är att nuvarande markanvändning ska ges företräde. Om dessa verk skulle tillstyrkas
skulle detta menligt påverka nuvarande markanvändning, boende och
företagsutveckling. Övriga tre verk tillstyrks med placering på fastigheterna Tostatorp
1:4, Hökhult 4:10 och Hökhult 4:14.
Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0032

Ritva Hermanson (MP) tillstyrker Jan Johanssons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Johanssons
förstahandsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag, nej-röst för Jan Johanssons förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Johanssons
andrahandsyrkande. Han finner att kommunstyrelsen besluta bifalla arbetsutskottets
förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för arbetsutskottets förslag, nej-röst för Jan Johanssons förslag.
Omröstningsresultat
Omröstning 1
Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster och 2 avstår, besluta kommunstyrelsen i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Omröstning 2
Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster och 2 avstår, besluta kommunstyrelsen i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Länsstyrelsen Östergötland
Tekniska kontoret
Miljö- och byggförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0198

Information om ”Ingjuta”
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
”Ingjuta” är ett EU-projekt som bedrivs i samarbete mellan Vetlanda, Sävsjö, Hultsfred
och Vimmerby kommuner. Syftet har varit att skapa sysselsättning för målgruppen 18-25
åringar. I realiteten har det ofta blivit personer med utländsk bakgrund som prioriterats.
Målet har varit att skapa en ny utbildningsväg att undanröja oro i arbetsgivarleden och
att ta vara på nysvenskarnas kompetens. Utfallet har varit mycket positivt. Alla tre
genomförda utbildningsfaser har i stor utsträckning lett till arbete bland deltagarna.
Modellen borde vara intressant för fler branscher än gjuteribranschen. Just det nära
sammarbetet med branschen har varit ett vinnande koncept. Vilket sänkt tröskeln för de
medverkande att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt för nysvenskarna att
snabbt komma ut i arbetslivet för att på det sättet få ett självständigt liv i egen
försörjning. Ett nytt projekt ska utarbetas för att skapa en fortsättning.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0197

Helgstängning Nye kök
Kommunstyrelsens beslut
Nye kök stängs helger, röda dagar och andra dagar när skolverksamhet inte pågår.
Ärendebeskrivning
Idag finns inget äldreboende i Nye. Nye kök tillagar huvuddelen av maten till Nye skola.
Ett fåtal gäster besöker restaurangen på helger och röda dagar, i genomsnitt 2-3
personer. I Nye kök tillagas också matdistribution till 15-18 pensionärer.
Helgverksamheten i Nye kök har under senare tid minskat kraftigt och
helgverksamheten blir därför mycket kostsam. De kunder som idag äter i Nye kök under
helgerna kommer att kunna få matdistribution till hemmet och en lösning finns för de
kunder som har måltidsabonnemang. Matdistributionen flyttas till Näverbyn under
helger och röda dagar och transport kommer att utföras av hemtjänsten i Nye. Genom
stängningen kan en minskning av ca 80 % tjänst genomföras och därmed minskas
kostnaderna med ca 320 000 kr per år.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 53/14.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Godkänna organisationsförändring gällande köket i Nye.
Yrkanden
Carina Bardh (M) föreslår i enlighet med vård- och omsorgsnämndens yttrande att Nye
kök kan stängas under helger, röda dagar och andra dagar när skolverksamhet inte
pågår.

Utdrag:
Vård- och omsorgsnämnden
Måltidsservice

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0095

Särprofilering – Gärdets Restaurang
Kommunstyrelsens beslut
Restaurang Gärdet blir särprofilerad och får använda sitt eget namn i kombination med
kommunens vapen enligt fastställd profil.
Ärendebeskrivning
I november 2013 antog kommunstyrelsen en reviderad grafisk profil för Vetlanda
kommun. Ambitionen är att ena alla kommunala verksamheter under samma logotype.
Syftet är att tydliggöra att det är kommunen som är avsändare, vilket på sikt stärker vårt
varumärke.
Restaurang Gärdet drivs av Njudungsgymnasiet och består av en restaurangutbildning
och en lunchrestaurang öppen för allmänheten. I dagsläget har verksamheten en egen
logotype med koppling till Njudungsgymnasiets tidigare grafiska profil som inte längre
används. Restaurang Gärdet bedömer att man får svårt att marknadsföra sig och att
risken finns att man förlorar lunchgäster om man använder Njudungsgymnasiets
logotype. Verksamheten blir alltför anonym därav behov av särprofilering.
Bedömningen från kommunens kommunikatörer är att Restaurang Gärdet bör
särprofileras eftersom de agerar på en konkurrensutsatt marknad och är i stort behov av
att marknadsföra sitt namn gentemot kunder.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 18/14.
Arbetsutskottets förslag
Restaurang Gärdet blir särprofilerad och får använda sitt eget namn i kombination med
kommunens vapen enligt fastställd profil.

Utdrag:
Annelie Jönsson
Restaurang Gärdet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0189

Redovisning av intern kontroll 2013 - kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av intern kontroll 2013 avseende kommunkansliet, ekonomikontoret,
HR-kontoret och måltidsservice godkänns.
Kommunstyrelsen noterar dock det allvarliga i att noteringar saknas på
representationsfakturor avseende syfte och deltagare. Detta måste åtgärdas för
framtiden. Över huvud taget ska brister och avvikelser följas upp och åtgärder redovisas.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2013 avseende kommunkansliet, ekonomikontoret och
måltidsservice har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Redovisning av intern kontroll 2013 avseende kommunkansliet, ekonomikontoret och
måltidsservice godkänns.

Utdrag:
Ekonomikontoret
HR-kontoret
Måltidsservice
Kommunkansliet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0188

Månadsprognos per den 31 mars 2014
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad månadsprognos per den 31 mars 2014 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 mars 2014 föreligger i bilaga. Det beräknade årsresultatet
uppgår till 2,3 mnkr.
Efter ianspråktagande av utvecklingsreserven uppgår resultatet till -17,3 mnkr.
Nämnderna redovisar tillsammans ett överskridande på 11,9 mnkr. Med avseende på
tekniska nämnden beror det på kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag. Kultur- och
fritidsnämndens överskott beror på att ingen ytterligare sporthall har byggts och
därmed har ingen hyreskostnad uppstått. Vård- och omsorgsnämndens överskridande är
till största delen att hänföra till kostnader inom hemtjänsten, en utredning pågår.
Socialnämndens överskridanden är till största delen beroende på kostnaderna för
försörjningsstöd.
Den totala investeringsvolymen är beräknad till 82,7 mnkr.
Av redovisningen framgår att samtliga planerade investeringar inte kommer att kunna
genomföras bl.a. med avseende på Mogärdeskolan och centralkök som senarelagts.
Barn- och utbildningsnämnden aviserar att interkommunala ersättningar kommer att bli
högre än budgeterat.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad månadsprognos per den 31 mars 2014 läggs till handlingarna.

Utdrag:
Förvaltningschefer
Ekonomikontoret

Just sign
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Dnr 2014/KA0196

Delegationsbeslut för 1:a kvartalet 2014
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för 1:a kvartalet 2014 föreligger i bilaga.

Utdrag:
Magnus Färjhage
Ove Karlsson

Just sign
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2014-03-31.

Just sign
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 95

Sammanträdesdatum

Sida

2014-05-07

14 (34)

Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om arkeologisk utredning, etapp 1, inför
bergtäkt på fastigheten Gettinge 6:5 Vetlanda socken och kommun.
Dnr 2014/KA0108
b) Namnlista mot vindkraftsutbyggnad i Kullboarp med 199 namn.
Dnr 2014/KA0156
c) Barn- och utbildningsnämndens beslut gällande Intern kontroll 2013 –
åtgärdsprogram.
Dnr 2014/KA0063
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion
enligt 12 kap. 9 § miljöbalken på fastigheten Ökna 1:31, Vetlanda kommun.
Dnr 2014/KA0163
e) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion
enligt 12 kap. 9 § miljöbalken på fastigheten Nävelsjö-Nöbbele 3:5, Vetlanda
kommun.
Dnr 2014/KA0162
f) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Kostnadskrävande objekt. Restaurering av virkesmagasin på fastigheten Trishult 5:1,
Landsbro, Vetlanda kommun.
Dnr 2013/KA 0160
g) Protokoll från möte med styrelsen för AB Vetlanda Industrilokaler 2014-03-12.
h) SKL Kommentus: Kallelse till årsstämma.
Dnr 2014/KA0153
i) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till anordningar för valpropaganda inför val
till europaparlamentet den 25 maj 2014 och val till riksdag, landsting och
kommunfullmäktige den 14 september 2014.
Dnr 2014/KA0150
j) Landstinget i Jönköpings län: Protokoll från Länsrådet för funktions-nedsättningar,
LFF, 2014-03-27.
k) Skrivelse gällande äldre Nyebors fortsatta aktivering och stimulans m m.
Dnr 2014/KA0143

Just sign
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Dnr 2012/KA0038

Fairtrade city
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Ingemar Sturesson (KD) uppger att det numera finns en styrgrupp som grund för att
ansöka om att bli Fairtrade city. En sammankallande bör då utses i gruppen så att
arbetet kan påbörjas.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0195

Städning i samband med cruising
Kommunstyrelsens beslut
Tekniska kontoret ska redovisa för kommunstyrelsen kostnaderna för att städa upp i
centrala Vetlanda efter cruisinghelgen i jämförelse med en vanlig helg.
Ärendebeskrivning
Frågan ställs om vem som är ansvarig för städningen efter olika typer av arrangemang i
centrala Vetlanda. Det har kunnat konstateras att efter ”cruisinghelgen” var det mycket
skräpigt i centrum. Enligt uppgift är det delvis arrangörens ansvar (på
arrangemangsområdet) med även kommunen har ett ansvar för övriga allmänna
utrymmen. Den kommunala kostnaden efterfrågas för städning, bajamajor etcetera.

Utdrag:
Tekniska kontoret

Just sign
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Dnr 2013/KA0057

Omprövning av beslut angående Mogärdeskolans renovering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår inte fullmäktige att ompröva beslutet angående renovering
av Mogärdeskolan.
Ärendebeskrivning
Ingemar Sturesson (KD) har lämnat in en skrivelse om omprövning av
kommunfullmäktiges beslut § 89/13 avseende Mogärdeskolans renovering.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2013 att fastställa förslaget att
renovera Mogärdeskolan till en total kostnad på 40 mnkr. I samband med
budgetberedningens sammanträde den 24 april 2014 redovisade barn- och
utbildningsförvaltningen hur man prioriterar i samband med om- och tillbyggnad samt
kostnadsredovisning. En hel del praktiska frågor återstår att lösa.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ompröva
beslutet angående renovering av Mogärdeskolan. Beslutet ingick i § 89 2013-09-18,
samt att en ny F-6 skola byggs och att 90 mnkr avsätts i investeringsbudget 2015-2017.
Tommy Bohman (S) föreslår att någon omprövning inte sker.
Dan Ljungström (C) och Börje Wilsborn (C) tillstyrker Ingemar Sturessons förslag.
Jan Johansson (VF) och Kjell Åke Nottemark (M) tillstyrker Tommy Bohmans förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Sturessons förslag att föreslå fullmäktige
ompröva sitt beslut angående renovering av Mogärdeskolan och Tommy Bohmans
förslag att avvisa ett sådant omprövningsförslag.
Han finner att kommunstyrelsen besluta i enlighet med Tommy Bohmans förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst för Tommy Bohmans förslag. Nej-röst för Ingemar Sturessons förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och en nedlagd röst, beslutar kommunstyrelsen i
enlighet med Tommy Bohmans förslag.

Utdrag:
Ingemar Sturesson
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Dnr 2014/KA0151

Lokala föreskrifter för Vetlanda kommun avseende skydd av
människors hälsa och miljö
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till lokala föreskrifter för Vetlanda kommun avseende skydd av
människors hälsa och miljö fastställs att gälla fr.o.m. 1 juli 2014.
Ärendebeskrivning
Förslag till lokala föreskrifter för Vetlanda kommun avseende skydd av människors hälsa
och miljö har upprättats och föreligger i bilaga.
Föreskriften föreslås börja gälla fr.o.m. 1 juli 2014.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 33/14.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa upprättat förslag till lokala föreskrifter för
Vetlanda kommun avseende skydd av människors hälsa och miljö att gälla fr.o.m.
1 juli 2014.
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Dnr 2014/KA0152

Skyddsföreskrifter för ytvattentäkt i sjön Örken i Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till skyddsföreskrifter för ytvattentäkt i sjön Örken fastställs att gälla
fr.o.m. 1 juli 2014.
Ärendebeskrivning
Skyddsföreskrifter för ytvattentäkt i sjön Örken i Vetlanda kommun föreligger i bilaga.
Skyddsföreskrifterna har tidigare ingått i Vetlanda kommuns lokala
hälsoskyddsföreskrifter som nu är föremål för revidering. Enligt förslaget har dessa
brutits ut och läggs i en egen föreskrift som föreslås börja gälla fr.o.m. 1 juli 2014.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 34/14.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa upprättat förslag till skyddsföreskrifter för
ytvattentäkt i sjön Örken att gälla fr.o.m. 1 juli 2014.
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Dnr 2013/KA0434

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Planen syftar till att möjliggöra etablering av bilservice för lastbilar i området. I
närområdet finns sedan tidigare bilprovning, drivmedelsförsäljning och biltvätt.
Planområdet är tilltaget så att det finns möjlighet att bygga ut i samband med att
verksamheten expanderar. Området är beläget norr om Slättelundsvägens vändplan i
västra utkanten av Vetlanda centralort. Planområdet gränsar i norr mot ett område med
fornminnen och en motionsstig, i väster i anslutning ner mot en bäck/vattenflöde och
bilprovningen i söder och mot Västerleden i öster.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att
genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan och att
behovet av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger.
Samråd har skett under tiden 3 februari t.o.m. 3 mars 2014. Inkomna yttranden har
sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2014-03-05. Planförslaget har därefter
varit utställt för granskning under tiden 24 mars t.o.m. 14 april 2014. Framförda
synpunkter från granskningen är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat
2014-04-16.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 200/13, 257/13, 23/14 och 63/14.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1,
Vetlanda.
Yrkanden
Kjell Åke Nottemark (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2014/KA0057

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Östanå 3:1,
korthålsbana golf, Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för del av Östanå 3:1, korthålsbana golf, Vetlanda antas.
”Särskild sammanställning av miljöbedömning” offentliggörs.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun vill utveckla Östanåområdet sydväst om Vetlanda genom att
golfklubben anlägger en korthålsbana för golf i anslutning till den befintliga golfbanan.
Golfbanan planeras anläggas och anpassas för rörelsehindrade. I området planeras även
för en ny gångstig för allmänheten längs Grumlan. Vidare planeras en damm inom
golfområdet, dels för hantering av dräneringsvatten och dels som hinder i golfspelet.
För rekreation och friluftsliv innebär planförslaget att området utvecklas och nya värden
tillförs. Nya grupper får möjlighet att prova att spela golf och tillgängligheten ökar
genom anläggandet av gångstigen.
Området är beläget väster om Östanå Värdshus mot sjön Grumlan. Avgränsningen följer
sjökanten, befintlig väg i norr och befintlig övningsbana.
En särskild miljökonsekvensbeskrivning finns upprättad.
Klubben har genom nyttjanderättsavtal upplåtit befintligt område till Vetlanda
Golfklubb. Större delen av området är redan idag ianspråktaget för golf med
huvudinriktning träningsbana.
Samråd har skett under tiden 17 februari t.o.m. 17 mars 2014. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse daterad 2014-03-20. Planförslaget har därefter
varit utställt för granskning under tiden 2 april t.o.m. 23 april 2014. Framförda
synpunkter från granskningen är sammanställda i granskningsutlåtande daterad
2014-04-16. Föreligger också en särskild sammanställning av miljöbedömningen daterad
2014-04-25.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32/14 och 72/14.
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Dnr 2014/KA0057

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Detaljplan för del av Östanå 3:1, korthålsbana golf, Vetlanda antas.
”Särskild sammanställning av miljöbedömning” offentliggörs.
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Dnr 2014/KA0184

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Broby 9:132
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Försäljning av del av fastigheten Vetlanda Broby 9:132 till Landsbrostugan AB godkänns
till ett pris av 367 500 kronor.
Ärendebeskrivning
Landsbrostugan AB utövar verksamhet i fastigheten Vetlanda Broby 47:4. Köparen är i
behov av mer lokalyta, vilket gör att markköp har aktualiserats.
Förslag till köpekontrakt har upprättats avseende del av Vetlanda Broby 9:132. Avtalet
innebär bl.a. följande:
Vetlanda kommun säljer till Landsbrostugan AB del av Vetlanda Broby 9:132, cirka
3 675 m² som snedstreckats på bifogad karta. Köpeskilling 367 500 kronor. Köparen
tillträder senast 15 augusti 2014. Köpet ska genomföras genom fastighetsreglering med
köparens fastighet Vetlanda Broby 47:4. Avtalet är bindande för båda parter under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna försäljning av del av fastigheten
Vetlanda Broby 9:132 till Landsbrostugan AB till ett pris av 367 500 kronor.
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Dnr 2014/KA0185

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Ramkvilla 2:48
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Försäljning av fastigheten Vetlanda Ramkvilla 2:48 till Magnus och Maria Lamme,
Ramkvilla godkänns till ett pris av 1 250 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Fastigheten Vetlanda Ramkvilla 2:48 har ägts av kommunen sedan 1989. Totalt inryms
245 m² kontorslokaler och 85 m² övriga ytor som i dagsläget är vakanta. Makarna
Lamme har anmält intresse av att köpa fastigheten och har idéer om att utveckla och
förädla den.
Enligt oberoende värderingsföretag är fastigheten värderad till 1 250 000 kronor.
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Magnus och
Maria Lamme såsom köpare. Avtalet innebär bl.a. följande:
Kommunen överlåter och säljer fastigheten Vetlanda Ramkvilla 2:48 enligt
snedstreckning på bifogad karta till Magnus och Maria Lamme
Köpeskilling: 1 250 000 kronor
Tillträde: 1 juli 2014
Köparen övertar gällande hyresavtal för fastigheten
Avtalet är bindande för båda parter under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner det.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna försäljning av fastigheten Vetlanda Ramkvilla
2:48 till Magnus och Maria Lamme, Ramkvilla till ett pris av 1 250 000 kronor.
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Dnr 2014/KA0186

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Famnen 1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Försäljning av fastigheten Vetlanda Famnen 1 till Berne och Maria Fridell godkänns till
ett pris av 675 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Fastigheten är belägen i Norra Kråkegården och har nyttjats som kommunal förskola
från 1984 och fram till för något år sedan. Fastigheten har en tomtyta om 593 m² och en
enplansbyggnad på 140 m². Byggnaden har ett omfattande behov av både löpande och
periodiskt underhåll. Kommunen friskriver sig från alla fel och brister i fastigheten
inklusive dolda fel.
Köpekontrakt har upprättats innebärande att Vetlanda kommun säljer till Berne och
Maria Fridell fastigheten Vetlanda Famnen 1 till ett pris av 675 000 kronor. Tillträdesdag
13 juni 2014. Köpet är gällande för båda parter under förutsättning att det godkänns av
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna försäljning av fastigheten Vetlanda Famnen 1 till
Berne och Maria Fridell till ett pris av 675 000 kronor.
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Dnr 2014/KA0187

Ändring av ramen för kommunal borgen - Vetab
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vetlanda Energi och Teknik
AB:s låneförpliktelser och andra förpliktelser som kräver säkerhet till ett högsta belopp
om 570 mnkr jämte därpå löpande räntor och kostnader.
Ärendebeskrivning
Vetabs ram för kommunal borgen omfattar idag 795 mnkr. Ramen har byggts upp
successivt i samband med beslut om de investeringar som genomförts under senare år.
Framför allt finansieringslösningen av kraftvärmeverket har medfört att behovet av
kommunal borgen minskat eftersom kommunen lånar ut direkt till leasinggivaren SEB
istället för att Vetab lånar från extern part. Detta minskar behovet av borgensram med
167 mnkr. Det faktum att några större investeringar blivit billigare att genomföra i
kombination med det kassaflöde som bolaget haft under senare år samt att vissa
investeringar skjutits framåt i tiden medför en möjlig sänkning av borgensramen med
ytterligare 58 mnkr och det nya behovet uppgår därför till 570 mnkr. Nivån innefattar
det behov som finns för planerade investeringar under de närmaste åren.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2014-03-26, § 30.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda
Energi och Teknik AB:s låneförpliktelser och andra förpliktelser som kräver säkerhet till
ett högsta belopp om 570 mnkr jämte därpå löpande räntor och kostnader.
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Dnr 2014/KA0139

Årsredovisning 2013 för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen godkänns.
Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 25 130 850, 26 kronor.
Kommunen har uppnått balanskravet.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2013 för Vetlanda kommun inklusive koncernen föreligger i bilaga. Som
bilagor föreligger dessutom ett personalbokslut och ett miljöbokslut.
Resultatet för Vetlanda kommun 2013 uppgår till 25,1 mnkr. För Stadshuskoncernen
uppgår det till 24,7 mnkr och för hela kommunkoncernen till 50,8 mnkr.
Investeringsvolymen uppgår till 126 mnkr.
Det flesta av fullmäktigemålen är helt eller delvis uppfyllda.
Beträffande personalbokslutet kan i korthet sägas att antalet anställda har blivit något
färre, något yngre men med något sämre hälsa.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1.
2.

Godkänna årsredovisningen. Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet
med 25 130 850, 26 kronor.
Kommunen har uppnått balanskravet.
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Dnr 2014/KA0116

Årsredovisning 2013 – Höglandets kommunalförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
Jäv
Jan Johansson (VF).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2013 för Höglandets kommunalförbund föreligger i bilaga.
Under 2013 har en reviderad förbundsordning antagits och ett omfattande arbete kring
organisation och arbetssätt har genomförts. De IT-tjänster som levererats har under året
paketerats i en tjänstekatalog med påföljande tjänstedebitering. Projektet med en
gemensam IT-plattform har slutförts. Återcertifiering av teknikcollege har också
genomförts och inom familjerätten har fortsatt utveckling av ett gemensamt arbetssätt
skett och de tekniska lösningarna blir allt bättre. Verksamheterna i förbundet är
Höglandets IT, Gymnasiesamverkan, Vuxnas lärande, Konsument Höglandet och Bidrag
till brottsofferjouren.
Driftresultatet uppgår till 0,7 mnkr.
Årets investeringar uppgår till 20,3 mnkr.
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund 2014-03-07, § 4.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets
kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
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Dnr 2014/KA0127

Årsredovisning 2013 – Höglandets räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.
Årsredovisningen godkänns.
Jäv
Nils-Erik Olofsson (S).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2013 för Höglandets räddningstjänstförbund föreligger i bilaga.
Verksamheten under året har framför allt påvisat värdet av uttalade mål och ett
utvecklat samarbete för att kunna hantera de situationer som uppstår exempelvis
oljeutsläppet i Nässjös dricksvattentäkt Spexhultasjön samt problem med
dricksvattenförsörjningen till Vetlanda tätort p.g.a. torka.
Årets resultat uppgår till 1 941 000 kronor och är en positiv avvikelse i förhållande till
budget. Orsaken till det positiva utfallet är framför allt vakanser på heltidssidan samt
minskad semester- och komptidsskuld. Lägre kapitaltjänstkostnader på grund av
senarelagda investeringar påverkar också resultatet positivt.
Under året har investeringsvolymen uppgått till 1,4 mnkr. En del investeringar som
planerades att genomföras under 2013 har skjutits fram till 2014.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2014-03-12, § 3.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i direktionen för Höglandets
räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 samt godkänna
årsredovisningen.
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Dnr 2014/KA0136

Årsredovisning 2013 – Höglandets samordningsförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
Jäv
Carina Bardh (M).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Höglandets samordningsförbund 2013 föreligger i bilaga. Förbundets
ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, landstinget och medlemskommunerna. Insatserna inom den
finansiella samordning ska avse individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och syfta till att dessa personer uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra ett förvärvsarbete. Största delen av verksamheten består av
ersättning till kommunerna för jobbcoacher inom projektet ”Jobb istället för
aktiveringsersättning”. Andra verksamheter där man bidragit till finansieringen är
Projekt IT-spåret och KUR-projektet.
Årets resultat blir -300 000 kronor. För andra året i rad redovisas ett negativt resultat
vilket inte är långsiktigt hållbart. För att erhålla balans mellan kostnader och intäkter
måste, under kommande år, intäkterna öka eller kostnaderna minskas.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i styrelsen för Höglandets
samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
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Dnr 2014/KA0148

Årsredovisning 2013 – Mediacenter Jönköpings län
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 2013 godkänns.
Direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet
för 2013.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 2013 föreligger i
bilaga.
2013 års resultat uppgår till 420 000 kronor. Resultatet överstiger det budgeterade
resultatet med 25 000 kronor. Omsättningen för teknik och installationer har varit på
samma nivå som föregående år. Markanden för AV-teknisk utrustning har samtidigt ökat
något. Försäljningen av surfplattor har tagit fart under det gångna året. Det som ökar
mest är utbildning och information runt användandet av interaktiva tavlor. Även inom
området surfplattor ses en ökning av utbildningsinsatserna.
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län
2013 samt bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
ansvarsfrihet för året 2013.
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Dnr 2013/KA0437

Svar på motion om cykelstigsagenda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med den information som lämnats av tekniska nämnden får motionen anses besvarad
och inte föranleda några ytterligare åtgärder.
Ärendebeskrivning
Den 15 november 2013 lämnade Anker Iskov-Christensen (SD) in en motion om
cykelstigsagenda med följande förslag:
1.
2.
3.

Vetlanda kommun ska redan i första skedet i planeringen i kommunen ta full
hänsyn till bilfria transporter med barnvagn, gångtrafik och cykel i lokaltrafiken.
Misstagen med Himlabackarna ska inte göras om. Det blir alltid dyrare att lösa
problemen i efterhand.
En agenda för cykelfolket och barnfamiljerna med flera ska formuleras så att man
kan ta sig från bostaden till stormarknader och centrum på ett bilfritt sätt.

Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. Yttrande har kommit in och
föreligger i bilaga.
Nämnden uppger att gång- och cykeltrafikanterna redan idag är en självklar del i
planeringen. I exploateringsområden sker ofta utbyggnaden i etapper och i fallet
Himlabackarna kunde den aktuella cykelvägen ha anlagts i ett tidigare skede. Arbete
pågår med den cykelplan där utbyggnadsförslag kommer att ingå. I projektet ingår också
aktiviteter som syftar till att fler ska välja cykeln som färdmedel.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 7/14.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att med den information som lämnats av tekniska
nämnden får motionen anses besvarad och inte föranleda några ytterligare åtgärder.
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Dnr 2013/KA0375

Svar på motion om att utvärdera Lagen om valfrihetssystem (LOV)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 15 oktober 2013 lämnade Carina Strömbäck (V) och Anita Fagerholm (V) in en
motion om att utvärdera lagen om valfrihetssystem (LOV) med följande förslag:
4.
5.

I den utvärdering som görs ska det framgå vilka merkostnader som införandet av
LOV har medfört.
Vetlanda kommun ska överväga att avskaffa LOV.

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrande har
kommit in och föreligger i bilaga.
Av yttrandet framgår att en genomlysning av hemtjänsten initierats av vård- och
omsorgnämnden redan hösten 2013. Syftet är att ta fram bra underlag för den årliga
revideringen av förfrågningsunderlaget. Arbetet pågår och beräknas kunna redovisas för
nämnden i maj 2014.
En djupare utredning är svår att genomföra eftersom införandet ligger 3-4 år tillbaka i
tiden och det fanns vid den tidpunkten inga krav på redovisning av kostnaderna. Den
största kostnaden torde ha varit lönekostnader.
Vård – och omsorgsnämnden uttalar att det för närvarande inte är aktuellt att avskaffa
LOV.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 33/14.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Yrkanden
Carina Bardh (M), Dan Ljungström (C), Ingemar Sturesson (KD), Jan Johansson (VF) och
Kjell Åke Nottemark (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2013/KA0196

Svar på motion om solenergi
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
När övervägandet görs förutsätter genomförandet att insatsen är finansierad inom
respektive investeringsprojekt eller att särskilt finansieringsbeslut fattas.
Ärendebeskrivning
Den 21 maj 2013 lämnade Ritva Hermanson (MP), Carina Strömbäck (V) och Gisela
Brumme (S) in en motion om solenergi med förslaget att man vid ny- eller ombyggnation
av skolor, förskolor eller andra kommunala byggnader överväger att som ett
komplement förse dessa med solpaneler/solceller för att ytterligare bidra till en
miljövänlig elförsörjning och hållbar utveckling.
Motionen remitterades till tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt
miljösamordnaren för yttrande. Yttranden har kommit in och föreligger i bilaga.
Samtliga remissinstanser är positiva till solenergi.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 8/14.
Miljö- och byggnämnden § 82/13.
Skrivelse från miljösamordnaren Anders Bernberg 2013-08-28.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
När övervägandet görs förutsätter genomförandet att insatsen är finansierad inom
respektive investeringsprojekt eller att särskilt finansieringsbeslut fattas.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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