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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-16.55

Beslutande

Tommy Bohman, ordf. (S), Agneta Lindberg (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Andreas Granlöf (S), Klas Håkanson (M), Kjell Åke Nottemark (M),
Dan Ljungström (C), Börje Wilsborn (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF),
Ingemar Sturesson (KD) och Ritva Hermanson (KD).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Ejlon Johansson (FP)
Lennart Lööw (S), Henrik Tvarnö (S), Rolf Forsén (S), Bengt Jonzon (S),
Carina Bardh (M), Ingvar Andersson (C), Lola Frödeberg (VF), Marie Johansson
(KD), Björn Fälth (SD) och Carina Strömbäck (V) 14.00-15.30 (§ 200-207).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Ulrika Svensson (§ 200-202 ), Annelie
Jönsson (§ 200-202), Lena Ottosson (§ 202, 205-207), Petra Gummeson (§ 207216), Carin Johansson (§ 207-208), Martina Jönsson (§ 220-223), Eva-Marie
Tikkanen (§ 220-223) och Jonny Palmkvist (§ 223-224).
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.

Utses att justera

Dan Ljungström och Ejlon Johansson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 200-227

Kristina Odelberg
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Dan Ljungström

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
Just sign

Utdragsbestyrkan

Ejlon Johansson
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Dnr 2014/KA0396

Kommunalt samråd vid utbyggnad av bredband i Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens beslut
Bredbandssamordnare Joachim Winther utses att ansvara för kommunalt samråd vid
utbyggnad av bredband i Vetlanda kommun.
Ärendebeskrivning
I det nya planerade bredbandsstödet för perioden 2014-2020 är det ett grundläggande
villkor att sökande har ett samråd med kommunen för att kunna erhålla stöd. Syftet med
samrådet är att kommunen ska känna till vilka utbyggnadsplaner som finns. Vetlanda
kommun har avsatt medel för bredbandsprojekt på landsbygden. Några projekt sker
dock inte med Vetlanda kommun som huvudman utan i privata byalag. Oftast som
ekonomiska föreningar. Ibland också något utanför Vetlanda kommuns gräns.
Dessa byalag/ekonomiska föreningar måste söka samråd med Vetlanda kommun för att
kunna erhålla bredbandsstöd. Av praktiska skäl är det lämpligt att den som har
kontakten med dessa byalag/ekonomiska föreningar också får möjlighet att genomföra
dessa samråd.
Arbetsutskottets förslag
Bredbandssamordnare Joachim Winther utses att ansvara för kommunalt samråd vid
utbyggnad av bredband i Vetlanda kommun.

Utdrag:
Joachim Winther

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0423

Riktlinjer för kommunikation
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till riktlinjer för kommunikation antas.
Informationsstrategi för Vetlanda kommun beslutad av kommunstyrelsen 2006-02-08
upphävs.
Ärendebeskrivning
Förslag till nya riktlinjer för kommunikation har upprättats och föreligger i bilaga.
Informationsstrategin som tidigare antagits av kommunstyrelsen är inaktuell.
Fokus i de nya riktlinjerna är kommunikation, delaktighet och möjlighet till dialog.
Förslaget lägger stor vikt vid lyckade kommunikationsinsatser och mottagarens behov.
Den definierar dessutom våra huvudkanaler för kommunikation, det vill säga våra
webbplatser och sociala medier. I riktlinjerna finns även stöd kring hur vi ska förhålla oss
till massmedia och att det ligger i vårt eget intresse att förse dem med korrekt och
relevant information. Vi vill ha god, långsiktig och professionell relation till media.
Beslutsunderlag
KLG, 2014-11-11.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till riktlinjer för kommunikation antas.
Informationsstrategi för Vetlanda kommun beslutad av kommunstyrelsen 2006-02-08
upphävs.

Utdrag:
Annelie Jönsson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0194

Förändring av Restaurang Snäckan
Kommunstyrelsens beslut
Restaurang Snäckan drivs fortsättningsvis av vård- och omsorgsförvaltningen,
funktionshinderomsorgen som en form av dagverksamhet.
Förändringen träder i kraft när Bäckagårdens kök flyttas till gymnasieskolans kök.
Ärendebeskrivning
Restaurang Snäckan har under många år drivits av Bäckagårdens kök och finns därför nu
i måltidsservices organisation. I samband med bildandet av måltidsservice fick
kostchefen ett uppdrag att se över hur Restaurang Snäckan kan drivas på annat sätt. Det
finns ett förslag som innebär att vård- och omsorgsförvaltningen driver Restaurang
Snäckan som en daglig verksamhet för funktionshindrade. Snäckan kommer
fortsättningsvis att vara ett café med liknande utbud som idag. Det kommer också att
serveras enklare luncher såsom paj, soppa och dylikt.
En personalneddragning på Bäckagårdens kök blir aktuell med 2,2 tjänster. En del av
personalen kommer att flytta till andra tjänster inom måltidsservice.
Arbetsutskottets förslag
Restaurang Snäckan drivs fortsättningsvis av vård- och omsorgsförvaltningen,
funktionshinderområdet som en form av dagverksamhet.
Förändringen träder i kraft när Bäckagårdens kök flyttas till gymnasieskolans kök.

Utdrag:
Lena Ottosson
Vård- och omsorgsförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0422

Tillväxt Vetlanda
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun fortsätter medfinansiera Tillväxt Vetlanda tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Parterna inom Tillväxt Vetlanda, det vill säga Fastighetsägarna, Vetlanda Handel, Nuvab
och Vetlanda kommun beslutade 2013 att förlänga projektet till 2014-2015. Parterna var
nöjda med den fria organisationsformen. För att kunna planera för det fortsatta arbetet
har frågan om fortsättning efter 2015 på nytt tagits upp i projektets styrgrupp. Tillväxt
Vetlanda bedöms viktig för kommunens utveckling och har hittills åstadkommit mycket
positivt och kommer också fortsättningsvis att vara en viktig aktör. För närvarande
upplever inte Vetlanda kommun att det finns något behov av annan organisationsform.
Idag bidrar Vetlanda kommun med 150 000 kr per år. En viss justering ligger inom ramen
för beslutet. Om förutsättningarna för finansiering på annat sätt förändras behövs ett
nytt beslut. Projektet direktiv föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun fortsätter medfinansiera Tillväxt Vetlanda tillsvidare.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Ekonomikontoret
Tillväxt Vetlanda
Fastighetsägarna
Vetlanda Handel
Nuvab

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0421

Medfinansiering av Powerhouse multiparkprojekt
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun finansierar genom ett föreningsbidrag till hälften föreningen
Powerhouse framtagande av ett gestaltningsförslag över en multipark i Vetlanda.
Den beräknande kostnaden uppgår till totalt 100 000-200 000 kr och finansieras genom
kommunstyrelsens oförutsedda medel.
Kommunstyrelsen ställer sig också positiv till att föreningen beviljas investeringsbidrag
när multiparken ska byggas.
Ärendebeskrivning
Föreningen Powerhouse driver en fritidsgård i före detta Energiverkets lokaler.
Verksamheten stöttas av Vetlanda kommun genom fria lokaler och ett mindre
ekonomiskt bidrag. Powerhouse driver bland annat skateverksamhet och
parkourverksamhet. Sedan några år tillbaka finns en mindre skateanläggning inomhus
men i våras aktualiserade föreningen behovet av en större anläggning utomhus. En ny
anläggning skulle inte bara vara aktuell för skateboardåkare utan även kickbike, inlines
och BMX-cykel.
Powerhouse tänker sig nu en multipark med skatepark, parkourhinderbana och utegym.
Finansiering är tänkt att ske genom bidrag från allmänna arvsfonden och en icke
offentliggjord lokal aktör samt Vetlanda kommun.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun finansierar genom ett föreningsbidrag till hälften föreningen
Powerhouse framtagande av ett gestaltningsförslag över en multipark i Vetlanda.
Den beräknande kostnaden uppgår till totalt 100 000-200 000 kr och finansieras genom
kommunstyrelsens oförutsedda medel.
Kommunstyrelsen ställer sig också positiv till att föreningen beviljas investeringsbidrag
när multiparken ska byggas.
Yrkanden
Ingmar Sturesson (KD), Börje Wilsborn (C), Tommy Bohman (S) och Kjell Åke Nottemark
(M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Föreningen Powerhouse
Ekonomikontoret
Margareta Darell
Kultur- och fritidsförvaltningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0337

Medverkan i projektet Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län 2016
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun gör avsiktsförklaringen om att delta i samarbete kring e-arkiv i
enlighet med bifogat dokument, benämnt ”Förslag på avsiktsförklaring”.
Ärendebeskrivning
Skrivelse från e-utvecklingsrådet har inkommit där länets arkivmyndigheter föreslås göra
en avsiktsförklaring om att delta i ett samarbete kring e-arkiv. Projektet E-arkiv
Jönköpings län, drivs i e-utvecklingsrådets regi och har pågått sedan hösten 2013. En
förstudie färdigställdes i februari 2014 och arbetet har därefter fortsatt i en
projektgrupp med deltagare från samtliga kommuner och landstinget.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun gör avsiktsförklaringen om att delta i samarbete kring e-arkiv i
enlighet med bifogat dokument, benämnt ”Förslag på avsiktsförklaring”.

Utdrag:
E-utvecklingsrådet
Thomas Sandh
Länets kommuner

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0401

Attestförteckning från 1 januari 2015 – kommunkansliet
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till attestförteckning för kommunkansliet att gälla från och med
1 januari 2015 godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till attestförteckning för kommunkansliet att gälla från och med 1 januari 2015
har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till attestförteckning för kommunkansliet att gälla från och med
1 januari 2015 godkänns.

Utdrag:
Magnus Färjhage
Kristina Odelberg
Bengt Wellermark
Christina Moths
Annelie Jönsson
Peter Lundgren
Thomas Sandh
Anders Bengtsson
Anders Bernberg
Ekonomikontoret
Margareta Darell

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0233

Kommunstyrelsens och fullmäktiges detaljbudget 2015-2017
Kommunstyrelsens beslut
Detaljbudget för kommunstyrelsen 2015-2017 fastställs enligt bilagt förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sin egen detaljbudget för perioden 2015-2017 enligt
bilagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2015-2017
föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Detaljbudget för kommunstyrelsen 2015-2017 fastställs enligt bilagt förslag.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa sin egen detaljbudget för perioden 2015-2017
enligt bilagt förslag.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) och Klas Håkanson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag.
Ekonomikontoret
HR-kontoret
Kommunkansliet
Måltidsservice

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0420

Månadsprognos per den 31 oktober 2014
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 31 oktober 2014 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 oktober 2014 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet uppgår till 9,6 mnkr före i anspråktagande av
utvecklingsreserven och -5,9 mnkr efter ianspråktagande av utvecklingsreserven.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en bättre prognos än för en månad sedan,
framförallt inom grundskoleverksamheten. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar
ett något sämre resultat på grund av underskott inom särskilt boenden till följd av större
vårdtyngd. Nämnden har beviljats statliga prestationsbaserade medel med 4,5 mnkr,
vilket förbättrar resultatet med samma belopp. Socialnämnden prognostiserar
ytterligare underskott med avseende på försörjningsstödet, -3,5 mnkr. Kommunkansliet
prognostiserar ett något bättre resultat än tidigare. Finansförvaltningen prognostiserar 2
mnkr sämre resultat än för en månad sedan, främst till följd av en sämre skatteprognos.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 71,3 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 31 oktober 2014 läggs till handlingarna.

Utdrag:
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0300

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av uppföljning av
kommunfullmäktiges beslut”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av uppföljning av
kommunfullmäktiges beslut” godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionens granskningsrapport ”Granskning av uppföljning av
kommunfullmäktiges beslut” föreligger i bilaga.
Revisionen vill ha kommunstyrelsens synpunkter senast den 5 december 2014.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av uppföljning av
kommunfullmäktiges beslut” godkänns.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Kommunrevisionen
Magnus Färjhage

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 210

Sammanträdesdatum

Sida

2014-12-03

12 (30)

Dnr 2014/KA0419

Firmatecknare – personalförmåner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunens HR-chef Laszlo Palfi utses att teckna kommunens firma avseende avtal
gällande personalförmåner.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har infört personalbilar som en form av leasingavtal där den anställde
erbjuds att mot löneavdrag disponera en leasingbil under 36 månader. Införandet är
kostnadsneutralt för kommunen.
Andra personalförmåner kan komma att införas såsom exempelvis pensionsväxling.
Dessa avtal tecknas individuellt och hanteringen underlättas därför om avtalen från
kommunens sida kan tecknas av en ensam därtill utsedd person. Av praktiska skäl är det
lämpligt att HR-chefen blir den personen.
Arbetsutskottets förslag
Kommunens HR-chef Laszlo Palfi utses att teckna kommunens firma avseende avtal
gällande personalförmåner.

Utdrag:
HR-kontoret
Laszlo Palfi

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0336

Samverkansavtal med Emåförbundet perioden 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunen tecknar fortsatt avtal med Emåförbundet angående samverkan kring
vattenreglering samt samverkansavtal i Emån, gällande tiden 2015-2018, enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun är en av parterna i Emåförbundet som är en sammanslutning av
kommuner, länsstyrelser, industriföretag med flera inom Emåns avrinningsområde.
Syftet är att verka för ett uthålligt nyttjande av Emån.
Vetlanda kommun har tre olika avtal med Emåförbundet. Samverkansavtalet, som
beslutet avser idag innebär att Emåförbundet åtar sig att verka som serviceorgan åt
kommunen i vattenfrågor, vattenhushållning, vattenråd, utveckla fiske och fisketurism
samt arbeta med vattendragsgrupper. Förbundet är även en resurs när det gäller
miljökontroll,
EU-projekt, sjökalkning och biologisk återställning med mera. Kostnaden enligt förslaget
uppgår till 110 000 kr per år för 2015-2016 och därefter till 116 000 kr per år för de två
följande åren. Därutöver finns alltså ytterligare två avtal med Emåförbundet, dels ett
avtal avseende samverkan kring vattenreglering i Emån och dess biflöden och dels
avseende recipientkontrollen.
Arbetsutskottets förslag
Kommunen tecknar fortsatt avtal med Emåförbundet angående samverkan kring
vattenreglering samt samverkansavtal i Emån, gällande tiden 2015-2018, enligt förslag.

Utdrag:
Emåförbundet
Pär-Olof Högstedt
Ekonomikontoret

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:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 och 2014-11-10.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Protokoll från AB Vetlanda Industrilokaler 2014-08-20 och 2014-10-22
Protokoll från Vetlandamuttern Fastighets AB 2014-08-20 och 2014-10-22
Analys/sammanfattning av enkätundersökning Wheelers Cruising 3 maj 2014
Protokoll från Läns-LAKO 2014-10-03
Synpunkter på samrådsredogörelse avseende ansökan om täkttillstånd av morän
och berg på fastigheten Gettinge 6:5 i Vetlanda kommun
Rapport från Europeiska trafikantveckan 2014-10-30
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Slutintyg angående konserveringsåtgärder i Vetlanda
kyrka och Tillstånd till ändrad färgsättning på bänkar, skärmvägg och pulpet.
Dnr 2012/KA0009
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om utökning av ziplineanläggning på
fastigheten Solberga-Kulla 1:9 i Vetlanda kommun. Dnr 2012/KA0299
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Detaljplan för fastigheterna Oden 2 och 4 m.fl. i
Vetlanda. Dnr 2014/KA0082
Tackbrev från Vetlandaortens ryttarförening. Dnr 2014/KA0135
Revisionsrapport över Uppföljning av granskningar genomförda 2012,
kommunrevisionen. Dnr 2014/KA0385
Bergsstaten: Förlängning av giltighetstid för undersökningstillståndet Sunnerskog
nr 7 i Vetlanda kommun. Dnr 2014/KA0388
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Glömsjö 4:1
och Glömsjö 8:1 i Vetlanda kommun. Dnr 2014/KA0403
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om omläggning av betesmark till åkermark
på fastigheten Bjädesjö 4:4 i Vetlanda kommun. Dnr 2014/KA0406
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Upphörande av utvidgat strandskydd kring vissa
sjöar i Jönköpings län. (Klockesjön och Örken i Vetlanda kommun).
Dnr 2014/KA0253
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om utvidgat strandskydd i Vetlanda kommun.
(Sjön Skärlen). Dnr 2014/KA0253
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
förläggning av kabel mellan Dalsheda 1:30 och Alseda 2:41 i Vetlanda kommun.
Dnr 2014/KA0418

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0330

Skrivelse till polismyndigheten
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till skrivelse till polismyndigheten godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till skrivelse till polismyndigheten om polisens närvaro i Vetlanda kommun har
upprättats och föreligger i bilaga.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0437

Förlängt uppdrag för parlamentariska kommittén
Kommunstyrelsens beslut
Nuvarande parlamentariska kommitténs uppdrag förlängs till och med januari 2015 så
att kommittén kan bereda ärenden som beskrivs i valberedningens protokoll
2014-12-01, § 5.
Ärendebeskrivning
Ett antal frågor har uppkommit efter valet i september som behöver redas ut så snart
som möjligt, dock senast under januari månad 2015. För att vinna tid förlängs den
nuvarande parlamentariska kommitténs uppdrag till och med januari 2015, så att de kan
bereda de aktuella ärendena som bland annat berör kompletteringar i
arvodesreglementet.

Utdrag:
Parlamentariska kommittén

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2014/KA0372

Äldreomsorgsplan 2015-2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till äldreomsorgsplan 2015-2019 antas.
Ärendebeskrivning
Förslag till äldreomsorgsplan 2015-2019 har utarbetats inom vård- och
omsorgsförvaltningen och föreligger i bilaga.
Nuvarande äldreomsorgsplan gäller för perioden 2009-2014. En ny plan har därför
utarbetats för den kommande perioden. Syftet med äldreomsorgsplanen är att ge
underlag för att styra, planera och utveckla den kommunala äldreomsorgen under åren
2015-2019. Äldreomsorgsplanen ska även finnas med som en del i den övergripande
utvecklingen av kommunen.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott till vård- och
omsorgsnämnden 2014-11-10.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 148/14 och § 185/14.
Synpunkter har även inhämtats från kommunala pensionärsrådet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta upprättat förslag till äldreomsorgsplan 2015-2019.
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Dnr 2014/KA0394

Begäran om utökad investeringsbudget 2015 för vikvägg – barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden får en utökad investeringsram under 2015
med 500 000 kr.
Den utökade ramen ska användas för att finansiera en vikvägg i den sporthall som för
närvarande byggs av Vetlanda Sporthall AB.
Ärendebeskrivning
Sedan flera år har projektering pågått för byggnation av en sporthall i anslutning till
befintliga Norrgårdshallen vid Njudungsgymnasiet i Vetlanda. Vetlanda kommun har
beslutat att låna ut pengar till bolaget Vetlanda Sporthall AB, som ska bygga och därefter
driva hallen. I den hall som nu byggs ryms två fullstora planer.
I ett sent skede i planeringen har uttryckts starka önskemål från idrottslärare inom barnoch utbildningsförvaltningen om att kunna dela upp en av dessa planer med hjälp av en
vikvägg och på det sättet få en flexiblare användning av hallen. Den tillkommande
totalkostnaden för vikväggen beräknas till 500 000 kr. Förvaltningen bedömer att man
inte inom den tilldelade investeringsbudgeten för 2015 kommer att klara av att
finansiera den tillkommande investeringen. Vetlanda kommun kommer därmed att stå
som ägare till en vikvägg som monteras i en annans ägares fastighet. Detta är inte ett
problem ur ägarsynpunkt, däremot behöver skötsel och underhåll regleras mellan
kommunen som ägare av vikväggen och fastighetsägaren.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 72/14.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta ge barn- och utbildningsnämnden en utökad
investeringsram under 2015 med 500 000 kr.
Den utökade ramen ska användas för att finansiera en vikvägg i den sporthall som för
närvarande byggs av Vetlanda Sporthall AB.
Yrkanden
Klas Håkanson (M) och Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2014/KA0365

Begäran om utökad investeringsbudget 2014 för innedörrar –
socialnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden får tilläggsbudget med 250 000 kr 2014, avseende investering i nya
innedörrar till socialförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har noterat att de dörrar som finns i tjänsterummen på avdelningen
som bland annat hanterar försörjningsstöd och liknande känsliga ärenden inte klarar de
krav på ljuddämpning som ställs.
Medel för att klara denna typ av investering finns inte inom socialnämnden eller
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 375/14.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta om tilläggsbudget till tekniska nämnden om
250 000 kr avseende investering i nya innedörrar till socialförvaltningen.
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Dnr 2014/KA0397

Höglandskommunernas strategi för e-samhället
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Höglandskommunernas strategi för e-samhället antas.
Ärendebeskrivning
Höglandskommunerna har gemensam ambition kring den nationella digitala agendan för
Sverige och har tagit fram ett förslag till en för Höglandskommunerna gemensam
e-strategi. Denna strategi bygger även på respektive kommuns lokala strategi. Syftet är
att få en gemensam plattform för en stegvis anpassning till e-förvaltning och
e-samhället inom Höglandskommunerna.
Sammanfattningsvis bygger e-strategin på att Höglandskommunerna ska verka för
e-samhället genom samverkan med människan i centrum och med hög kvalitet samt
styrning och prioritering.
Färdplanen för det e-strategiska arbetet inriktas på de områden som definierats av
e-utvecklingsrådet i länet. Det vill säga e-arkiv, skolans digitalisering,
informationssäkerhet, e-hälsa, e-tjänster/självservice, kompetensutveckling och
effektivisering.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta Höglandskommunernas strategi för e-samhället.
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Dnr 2012/KA0015

Komplettering av fullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med ett avsnitt om presidiets
arbetsuppgifter i enlighet med bilagt förslag.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5:64 ska fullmäktiges arbetsordning innehålla
fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. Förslag till komplettering av därför utarbetats och
föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta komplettera arbetsordningen med ett avsnitt om
presidiets arbetsuppgifter i enlighet med bilagt förslag.
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Dnr 2014/KA0399

Reglemente för det kommunala partistödet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till reglemente för det kommunala partistödet godkänns.
Ärendebeskrivning
Förändringar i kommunallagen innebär att fullmäktige varje år ska fatta beslut om hur
partistödet ska fördelas. Reglemente för partistödets former och omfattning ska
fastställas.
Mottagare av partistödet ska varje år lämna en redovisning i efterhand som visar att
stödet använts för rätt ändamål. Redovisningen avser kalenderår och ska lämnas in till
fullmäktige senast den 30 juni året efter redovisningsåret. Första redovisningsår är 2015.
Förslag till reglemente har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reglemente för det
kommunala partistödet.
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Dnr 2014/KA0211

Justering i arvodesreglementet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Arvodesreglementet justeras enligt följande:
Arvodet för ordföranden i styrelsen för Witalabostäder AB sätts till 9 % av årsarbetstid.
Hänvisningen i gällande reglemente ** om fusionering med AB Vetlanda Industrilokaler
utgår.
Ärendebeskrivning
Arvodet till ordföranden i styrelsen för Witalabostäder AB är satt till 12 % av
årsarbetstid. Förutsättningen är att detta inte ska ändras vid en fusion. Fusion är för
närvarande inte aktuellt men det har föreslagits att styrelseledamöterna i
Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler lämpligen består av samma personer
för att få en smidig hantering i samband med styrelsemötena.
Justeringsförslaget innebär att arvodet för styrelsens ordförande i Witalabostäder AB
ändras till 9 % av årsarbetstid så att nivån 12 % erhålls om samma person är ordförande i
båda bolagen.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Personal- och organisationsutskottet beslutar enligt redovisat förslag till
arvodesreglemente.
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Dnr 2014/KA0433

Jämställdhet- och mångfaldsplan 2015-2017 inklusive
lönekartläggning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till jämställdhet- och mångfaldsplan 2015-2017 inklusive
lönekartläggning godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till jämställdhet- och mångfaldsplan 2015-2017 inklusive lönekartläggning
föreligger i bilaga.
Enligt diskrimineringslagen ska Vetlanda kommun vart tredje år upprätta en
jämställdhetsplan innehållande mål och åtgärder inom områdena arbetsförhållanden,
föräldraskap, trakasserier, rekrytering och lönekartläggning.
En utvärdering har gjorts av den nuvarande jämställdhets- och mångfaldsplanen och
utifrån resultatet av den utvärderingen har nya mål och åtgärder formulerats.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Upprättat förslag tillstyrks.
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Dnr 2014/0409

Projektet KomBack - organisationsförändring
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges föreslås besluta följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Projektet KomBack permanentas i en modifierad form och organiseras inom barnoch utbildningsförvaltningen fr.o.m. 1 januari 2015.
Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 1 580 000 kr 2015 för att
täcka de utökade kostnaderna som en permanentning av projektet innebär.
Socialnämnden överför 500 000 kr till barn- och utbildningsnämnden.
Målgruppen avgränsas till barn och unga i åldern 13-25 år som inte fullföljt sina
gymnasiestudier och saknar arbete eller egen inkomst.
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen får uppdraget att utreda
frågan om en familjebehandlares koppling till verksamheten, verksamhetens
lokalmässiga placering samt att tydliggöra gränsdragning, rutiner och processer
mellan förvaltningarna, inom ramen för den befintliga samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har utrett frågan om en
permanentning av verksamheten inom nuvarande projektet KomBack. Av särskild bilaga
framgår hur en sådan verksamhet kan komma att se ut. Förslaget har förankrats i
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och innebär att verksamheten
överförs till barn- och utbildningsnämnden.
Förslaget har förhandlats med berörda fackliga organisationer, vilket framgår av
förhandlingsprotokoll daterat 2014-10-24.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 93/14.
Socialnämnden § 396/14.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.
2.
3.
4.

Projektet KomBack permanentas i en modifierad form och organiseras inom barnoch utbildningsförvaltningen fr.o.m. 1 januari 2015.
Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 1 580 000 kr 2015 för att
täcka de utökade kostnaderna som en permanentning av projektet innebär.
Socialnämnden överför 500 000 kr till barn- och utbildningsnämnden.
Målgruppen avgränsas till barn och unga i åldern 13-25 år som inte fullföljt sina
gymnasiestudier och saknar arbete eller egen inkomst.
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Dnr 2014/0409

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen får uppdraget att utreda
frågan om en familjebehandlares koppling till verksamheten, verksamhetens
lokalmässiga placering samt att tydliggöra gränsdragning, rutiner och processer
mellan förvaltningarna, inom ramen för den befintliga samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningarna.

Yrkanden
Börje Wilsborn (C) och Eljon Johansson (FP) tillstyrker personal- och
organisationsutskottets förslag.
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Dnr 2014/KA0400

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden under 2015 annonseras i Vetlanda Posten.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska varje år besluta om i vilken eller vilka ortstidningar tid och plats
för fullmäktiges sammanträden ska annonseras.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att under 2015 annonsera sina sammanträden i
Vetlanda Posten.
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Dnr 2014/KA0055

Reglemente för överförmyndaren
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till nytt reglemente för överförmyndaren godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till nytt reglemente för överförmyndaren har upprättats och föreligger i bilaga.
Nuvarande reglemente fastställdes av fullmäktige 2010-01-21. Verksamheten har sedan
dess utvecklats och formaliserats och det nya reglementet tydliggör ansvarsfördelningen
i verksamheten.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till nytt reglemente för
överförmyndaren.
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Dnr 2014/KA0310

Svar på motion om byggande av cykelvägar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 11 september 2014 lämnade Anker Iskov-Christensen (SD) in en motion om
byggande av cykelvägar med förslaget att Vetlanda kommun övertar banvallen och
bygger cykelvägar, i en första etapp till Snärle station och i en senare etapp till Korsberga
och länsgränsen.
Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. Yttrande har kommit in och
föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att motionen avstyrks med motivet att
Trafikverket ännu inte lagt ner järnvägen formellt och därför har man heller inte kunnat
medge kommunen att anlägga cykelväg på banvallen. Definitivt beslut väntas senare i år.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 109/14.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige föreslås avslå motionen.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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