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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-15.45

Beslutande

Tommy Bohman, ordf. (S), Agneta Lindberg (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Annika Nicklasson (S), Klas Håkanson (M), Kjell Åke Nottemark (M),
Dan Lungström (C), Börje Wilsborn (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF),
Ingemar Sturesson (KD), Magnus Olofsgård (FP) och Ritva Hermanson (MP).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lennart Lööw (S), Andreas Granlöf (S), Rolf Forsén (S), Maria Stålgren (M),
Ejlon Johansson (FP), Björn Fälth (SD) och Carina Strömbäck (V).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Sven-Åke Karlsson (§ 39-50), Jan-Åke Johansson
(§ 40-48), Pierre Thorell (§ 41-44), Åselotte Andersson (§ 43-45) och
Thomas Sandh (§ 45-48).
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.

Utses att justera

Klas Håkanson och Magnus Olofsgård

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande

Paragrafer 39-54

Kristina Odelberg
Tommy Bohman

Justerare

Klas Håkanson

Magnus Olofsgård

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-03-05

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Kristina Odelberg
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Dnr 2013/KA0108

Jubileum, Ekenässjön 100 år, 17-25 maj 2014
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun deltar i jubileumsaktiviteter i samband med Ekenässjöns 100 års
jubileum med 100 000 kr.
Kostnaden finansieras genom i anspråktagande av kommunstyrelsens budget för
oförutsedda utgifter.
Ärendebeskrivning
Ekenässjön fyller 100 år 2014. Föreningar och företag i samhället har bildat en kommitté
som planerar genomförandet av jubileumsaktiviteter under veckan 17-25 maj 2014.
Aktiviteterna syftar till att stärka föreningar, företag och Vetlanda kommun. Föreningar
och företag på orten finansierar arrangemanget med ca 100 000 kr. Preliminärt program
föreliggar i bilaga. Kommittén önskar stöd från Vetlanda kommun med följande insatser:
•
•
•
•

Broschyr som presenterar programmet och sponsorerna.
Annonsering av arrangemanget.
Hyreskostnad för bord och stolar vid jubileumsfesten.
Praktisk hjälp i samband med arrangemanget, såsom bajamajor, utsmyckning av
rabatter och marknadsbord till gammeldags marknad med mera.

Dessutom har Ekenässjöns IF som enskild förening efterfrågat stöd för den kändismatch
som ska arrangeras under veckan. Föreningen önskar en förlustgaranti på 50 000 kr.
En summering av de insatser som förväntas av kommunen inklusive ett bidrag med
10 000 kr till kändismatchen, summeras till 98 300 kr.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att Vetlanda kommun deltar i jubileumsaktiviteter i
samband med Ekenässjöns 100 års jubileum med 100 000 kr och att kostnaden
finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens budget för oförutsedda
utgifter.
Magnus Olofsgård (FP), Jan Johansson (VF), Börje Wilsborn (C) och Kjell Åke Nottemark
(M) tillstyrker Tommy Bohmans förslag.

Utdrag:
Ekenässjöns jubileums kommitté, Ekenässjöns IF
Ekonomikontoret, Margareta Darell

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0056

Infartsskyltar till Ekenässjön
Kommunstyrelens beslut
Vetlanda kommun bekostar uppsättningen av infartsskyltar i Ekenässjön till en kostnad
av 51 000 kr.
Finansiering sker ur kontot för information och marknadsföring verksamhet 2202.
Ärendebeskrivning
I samband med planeringen av firandet av Ekenässjön 100 år har frågan om
infartsskyltar behandlats. Idag finns skyltar som är gamla och där det inte framgår att
Ekenässjön är en del av Vetlanda kommun. Nya infartsskyltar i samband med
jubileumsfirandet är ett bra sätt att marknadsföra Vetlanda kommun längs kommunens
mest trafikerade väg.
Planerade skyltar är av samma typ som sitter uppe i Vetlanda för att välkomna besökare
till Vetlanda centrum.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun bekostar uppsättningen av infartsskyltar i Ekenässjön till en kostnad
av 51 000 kr.
Frågan om finansiering överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag och föreslår att finansieringen
sker ur kontot för information och marknadsföring.
Magnus Olofsgård (FP), Börje Wilsborn (C) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker
Tommy Bohmans förslag.

Utdrag:
Tekniska kontoret
Ekenässjöns jubileums kommitté
Ekonomi kontoret
Magnus

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0077

Firmatecknare – bredbandsprojekt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunens bredbandssamordnare Joachim Winther utses att teckna kommunens firma
avseende följande handlingar:
Anslutningsavtal och markintrångsavtal i fiberprojekt där kommunen är projektägare.
Avtal tecknas med fysisk eller juridisk person som beställer anslutning till kommunens
kommunikationsnät för bredband och/eller upplåter mark för fiberkabel och tillhörande
anläggning.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har avsatt medel för bredbandsprojekt på landsbygden. Vetlanda
kommun står som projektägare och avtal tecknas kontinuerligt med beställare av
bredbandsanslutning och berörda markägare.
Av praktiska skäl är det lämpligt att den som handlägger ansökningarna också får
möjlighet att teckna nödvändiga avtal i kommunens namn i dessa specifika ärenden.
Arbetsutskottets förslag
Kommunens bredbandssamordnare Joachim Winther utses att teckna kommunens firma
avseende följande handlingar:
Anslutningsavtal och markintrångsavtal i fiberprojekt där kommunen är projektägare.
Avtal tecknas med fysisk eller juridisk person som beställer anslutning till kommunens
kommunikationsnät för bredband och/eller upplåter mark för fiberkabel och tillhörande
anläggning.

Utdrag:
Joachim Winther
Vetab
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0063, 2014/KA0045

Redovisning av intern kontroll 2013 – miljö- och byggnämnden och
barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av intern kontroll 2013 avseende barn- och utbildningsnämnden och miljöoch byggnämnden godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2013 avseende såväl barn- och utbildningsnämnden som
miljö- och byggnämnden föreligger i bilagor.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 4/14.
Barn- och utbildningsnämnden § 10/14.
Arbetsutskottets förslag
Redovisning av intern kontroll 2013 avseende barn- och utbildningsnämnden och miljöoch byggnämnden godkänns.

Utdrag:
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0078

Planer för intern kontroll 2014 – kommunkansliet, måltidsservice,
HR-kontoret och ekonomikontoret
Kommunstyrelsens beslut
Intern kontrollplan 2014 för kommunkansliet, måltidsservice, HR-kontoret och
ekonomikontoret godkänns.
Ärendebeskrivning
Intern kontrollplan 2014 för måltidsservice, kommunkansliet, HR-kontoret och
ekonomikontoret föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets och personal- och organisationsutskottets förslag
Interna kontrollplaner 2014 för kommunledningsförvaltningen godkänns.

Utdrag:
Ekonomikontoret
HR-kontoret
Måltidsservice
Kommunkansliet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0418

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av personal- och
kompetensförsörjning”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till svar på kommunrevisionens rapport ”Granskning av personal- och
kompetensförsörjning” godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionens rapport ”Granskning av personal- och kompetensförsörjning”
föreligger i bilaga.
Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer senast den 28 februari
2014. Kommunrevisionen pekar särskilt på tre förbättringsområden:
1.
2.
3.

Nämnderna bör ta fram strategier för hur den framtida kompetensförsörjningen ska
säkerställas.
Nämnderna bör förtydliga och klargöra vad som avses med attraktiv arbetsgivare
inom nämndens ansvarsområde.
Barn- och utbildningsnämnden måste omgående kartlägga och bedöma situationen
beträffande lärarlegitimationer, behörigheter och dispenser.

Förslag till synpunkter har upprättats och föreligger i bilaga.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Godkänna upprättat förslag till svar på revisorernas frågor gällande personal- och
kompetensförsörjningen.
Yrkanden
Agneta Lindberg (S) tillstyrker personal- och organisationsutskottets förslag.

Utdrag:
Kommunrevisionen
Personal- och organisationsutskottet
Samtliga nämnder

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0009

Framställan från länsstyrelsen om utökat mottagande 2014 av
nyanlända invandrare
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun beslutar om oförändrad överenskommelse avseende mottagande av
nyanlända invandrare, vilket innebär att kommunen åtar sig att ta emot 25 anvisade
flyktingar per år.
Kommunen vill framföra förslaget att etableringslotsarna tas bort och att medlen
tilldelas kommunerna för integrationsinsatser.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har idag en överenskommelse med Migrationsverket att ta emot 25
anvisade flyktingar per år. Länsstyrelsen har nu på Migrationsverkets uppdrag inkommit
med en begäran hos kommunen om att man tillfälligt fördubblar antalet till 50
anvisningsbara platser under 2014. Bakgrunden är inflödet av flyktingar och det stora
antal flyktingar som har uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets
flyktingförläggningar.
Vetlanda kommun är i grunden positiv till mottagande av flyktingar men saknar
praktiska förutsättningar för att öka mottagandet. Kommunen har dessutom sen 2012
tagit emot ensamkommande flyktingbarn på HVB Kullen i Holsbybrunn. För att kunna
uppfylla avtalet om tre asylplatser är ytterligare ett HVB på väg att startas upp i
centralorten. Socialnämnden behandlar inom kort frågan om utökat åttagande
beträffande den gruppen.
En del i flyktingmottagandet är etableringslots. Syftet är att lotsen ska hjälpa individen in
på arbetsmarknaden eller till vidare studier. Kommunens uppfattning är att insatsen inte
har tillräcklig effekt och lotsen bör därför avvecklas och medlen istället fördelas till
kommunerna som kan använda dem för integrationsarbete och arbetsskapande
åtgärder.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun beslutar om oförändrad överenskommelse avseende mottagande av
nyanlända invandrare, vilket innebär att kommunen åtar sig att ta emot 25 anvisade
flyktingar per år.
Kommunen vill framföra förslaget att etableringslotsarna tas bort och att medlen
tilldelas kommunerna för integrationsinsatser.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0009

Yrkanden
Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF) och Dan Ljungström (C) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
Ingemar Sturesson (KD) föreslår att Vetlanda kommun tecknar en överenskommelse i
enlighet med länsstyrelsens framställan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ingemar Sturessons
förslag.
Han finner att kommunstyrelsen besluta bifalla arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Socialförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2014-01-27 och 2014-02-10.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2014-01-22.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
1.

2.

3.

4.

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till installation av ny värmeanläggning i
Lannaskede-Myresjö kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift.
Dnr 2014/KA0052
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bidrag till kulturmiljövård. Restaurering av skorsten
med mera byggnadsminnet Sollinska villan inom fastigheten Trasten 5 i Vetlanda
kommun, Jönköpings län.
Dnr 2014/KA0079
Namnlista mot vindkraftanläggningar i Äsprilla-Hökhult-Bäckaby-Slageryd med
120 st namn.
Dnr 2014/KA0032
HR-kontoret: Information kring konvertering till tillsvidaretjänster.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0465

Priser på småhustomter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta att tomtpriserna justeras enligt följande:
Vetlanda-Bäckseda från 110 kr/m² till 170 kr/m².
Befintliga men ej sålda tomter i Himlabackarna och Storegården från 110 kr/m² till
140 kr/m².
Övriga kommundelar från 1 kr/m² till 50 kr/m².
I särskilda fall kan tekniska nämnden godkänna avvikelser från fullmäktiges beslut.
Den nya prissättningen ska gälla från och med 1 april 2014.
Ärendebeskrivning
Under flera år har tomtprissättningen legat stilla när det gäller kommunala
småhustomter i centralorten och i Bäckseda. Försök har genomförts med rabatterad
prissättningen för övriga delar av kommunen. Under senare tid har det skett en
prisutveckling för småhus men också en ökning av taxeringsvärden. För att anpassa
priset för de tomter som kommunen har till försäljning gentemot den prisnivå som råder
på marknaden idag och de kostnadsökningar man haft, föreslås att priserna justeras.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 113/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att tomtpriserna justeras enligt följande:
Vetlanda-Bäckseda från 110 kr/m² till 170 kr/m².
Befintliga men ej sålda tomter i Himlabackarna och Storegården från 110 kr/m² till
140 kr/m².
Övriga kommundelar från 1 kr/m² till 50 kr/m².
I särskilda fall kan tekniska nämnden godkänna avvikelser från fullmäktiges beslut.
Den nya prissättningen ska gälla från och med 1 april 2014.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0075

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Broby 9:132
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Försäljning av del av fastigheten Vetlanda Broby 9:132, ca 5600 m², till Midnight Beds of
Sweden AB, till ett pris av 560 000 kr godkänns.
Ärendebeskrivning
Viking Bed driver verksamhet i fastigheten Vetlanda Broby 9:169 och är i behov av mer
lokalyta. Ett markköp har därför aktualiserats. Priset är av fullmäktige fastställt till
100 kr/m². Affären genomförs som fastighetsreglering.
Köpekontrakt har upprättats och föreligger i bilaga.
Avtalet innebär att Vetlanda kommun såsom säljare överlåter till Midnight Beds of
Sweden AB, del av fastigheten Vetlanda Broby 9:132, ca 5600 m² som snedstreckats på
bifogad karta.
Köpeskilling 560 000 kr.
Avtalet är bindande för båda parterna under förutsättning att fullmäktige godkänner
det.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna försäljning av del av fastigheten Vetlanda
Broby 9:132, ca 5600 m² till Midnight Beds of Sweden AB till ett pris av 560 000 kr.
Yrkanden
Kjell Åke Nottemark (M) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 51

Sammanträdesdatum

Sida

2014-03-05

14 (17)

Dnr 2013/KA0461

Avgifter inom hemsjukvården
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avgift för hemsjukvård införs inte.
Ärendebeskrivning
Vid årsskiftet 2012/2013 överfördes huvudmannaskapet för hemsjukvården till
kommunen. Det innebär att kommunen idag har ett betydande hälso- och
sjukvårdsansvar. I länet har det förts diskussioner kring en avgift för den kommunala
hemsjukvården. Motivet för att ta ut en hemsjukvårdsavgift är likställdhetsprincipen, det
vill säga andra tjänster inom vård- och omsorg är förenat med en kostnad och därmed
skulle även hemsjukvården vara det. Dessutom är avgiften ett sätt att styra patienten till
rätt vårdnivå.
Maxavgift 300 kr per månad, är förslaget och avgiften ska ingå i maxtaxan för
äldreomsorg där man beaktar avgiftsutrymme och rätten till förbehållsbelopp.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 193/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att inte införa avgift för hemsjukvård.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Ingemar Sturesson (KD), Magnus Olofsgård (FP), Jan Johansson (VF),
Ritva Hermanson (MP) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0076

Ombudget 2013 till 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ombudget avseende driftbudgeten från 2013 till 2014 med 155 000 kr för verksamhet
Pussel inom vård- och omsorgsnämnden godkänns.
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har begärt ombudget med 155 000 kr inom driftbudgeten
för 2014, avseende verksamhet Pussel. Överskottet ska tillgodogöras verksamheten.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 27/14.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna ombudget avseende driftbudgeten från 2013 till
2014 med 155 000 kr för verksamhet Pussel inom vård- och omsorgsnämnden.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0096

Ändrat sammanträdesdatum för kommunfullmäktige oktober 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges oktobersammanträde flyttas från den 15 till den 14 oktober 2014.
Ärendebeskrivning
Enligt nya regler i kommunallagen ska nya fullmäktige efter höstens val tillträda den
15 oktober. Enligt tidigare beslutad sammanträdesordning ska fullmäktige i oktober
sammanträda den 15, vilket skulle innebära nyvalda fullmäktige. Eftersom det finns en
önskan att nuvarande fullmäktige ska sammanträda i oktober, så kan mötet istället
hållas den 14 oktober.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0055

Justering i överförmyndarens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
§ 5 i överförmyndarens reglemente som innebär att överförmyndaren två gånger per år
ska informera kommunstyrelsen om verksamhetens utveckling stryks.
Ärendebeskrivning
En ny organisation för överförmyndarverksamheten trädde i kraft 1 januari 2011. I
överförmyndarens nuvarande reglemente står inskrivet att överförmyndaren två gånger
per år ska informera kommunstyrelsen om hur verksamheten utvecklas.
Efter att ha tre års goda erfarenheter av verksamheten i den nya organisationen
bedömer överförmyndaren att det räcker med den information som lämnas regelbundet
till fullmäktige och därutöver till budgetberedningen i samband med boksluts- och
budgetarbetet varje år. Föreslås därför att § 5 stryks ur nu gällande reglemente.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta stryka § 5 i överförmyndarens reglemente som
innebär att överförmyndaren två gånger per år ska informera kommunstyrelsen om
verksamhetens utveckling.

Just sign

Utdragsbestyrkan

