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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.00

Beslutande

Tommy Bohman ordf. (S) jäv § 179, Klas Håkanson (M) ordf. § 179,
Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), Ingemar Sturesson (KD) 15.35-16.00.

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Agneta Lindberg (S) § 179, Ritva Hermanson (MP) 15.35-16.00.

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Christina Carlson, Jan-Åke Johansson (§ 172-173),
Sven-Åke Karlsson (§ 172-174), Martin Karlsson (§ 172-173),
Ola Rosander (§ 172) och Anders Rodewald (§ 172-173).
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.

Utses att justera

Dan Ljungström

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Agneta Lindberg (S) och Ritva Hermanson (MP).

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 172-181

Kristina Odelberg
Ordförande

Tommy Bohman § 172-178, §180-181
Justerare

Dan Ljungström
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Dnr 2014/KA0288

Ny produktionsanläggning för fjärrvärme – Sävsjö Energi AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.
2.
3.

Sävsjö Energi AB:s investering i en ny huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme i
Sävsjö godkänns.
Sävsjö Energi AB:s styrelse får fatta beslutet om projektets eventuella fullföljande
när tillräckligt beslutsunderlag har arbetats fram.
Såsom för egen skuld ingår Vetlanda kommun solidarisk borgen för
Sävsjö Energi AB:s låneförpliktelser upptill ett totalt högsta lånebelopp om
120 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ärendebeskrivning
Sävsjö Energi AB ägs sedan 1 april 2013 till 50 % av Vetab, som i sin tur är ett av Vetlanda
kommun helägt bolag.
Fjärrvärmeverksamheten inom Sävsjö Energi AB har byggts upp under de senaste
decennierna men i dagsläget har Seab svårt att möte den efterfrågan som finns att
ansluta sig till nätet med anledning av effektbrist på biobränslebaserad
värmeproduktion. Styrelsen för Seab har därför genomfört en förstudie och beslutat att
gå vidare i ett projekt med målsättningen att kunna uppföra en ny
huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme i Sävsjö. Konsekvensen av att uppföra en
större anläggning innebär att en knapp handfull av dagens 12 pannor kan avvecklas.
Tidplanen för projektets genomförande innebär att ett investeringsbeslut kan fattas av
Seabs styrelse i februari 2015 och att anläggningen kan vara i drift våren 2016.
Placeringen av den nya panncentralen är tänkt i södra delen av Sävsjö tätort. Den totala
projektkostnaden bedöms uppgå till max 80 mnkr. Redan idag har Seab en solidarisk
borgen på 40 mnkr från de båda kommunerna. Om projektet genomförs behövs därför
en solidarisk borgen som utökas med 80 mnkr till totalt 120 mnkr.
Beslutsunderlag
Sävsjö Energi AB:s styrelse 2014-06-25.
Vetabs styrelse 2014-08-15.
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Dnr 2014/KA0288

Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår följande:
1.
2.
3.

Sävsjö Energi AB:s investering i en ny huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme i
Sävsjö godkänns.
Sävsjö Energi AB:s styrelse får fatta beslutet om projektets eventuella fullföljande
när tillräckligt beslutsunderlag har arbetats fram.
Såsom för egen skuld ingår Vetlanda kommun solidarisk borgen för Sävsjö Energis
AB:s låneförpliktelser upptill ett totalt högsta lånebelopp om 120 mnkr jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
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Dnr 2014/KA0281

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda
Arbetsutskottets beslut
Samråd ska ske för detaljplan för Ärlan 10.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.
Vetlanda kommun har i egenskap av markägare inte någon erinran mot planen.
Ärendebeskrivning
Ärlan 10 nyttjas idag som parkeringsplats av lärare på Mogärdeskolan och de boende
inom kvarteret Ärlan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation på området
och på bästa sätt passa in den nya bebyggelsen i den befintliga miljön. Därmed skapas
fler bostäder i centralorten. Planen syftar vidare till att förstärka kvarterets karaktär
samt behålla värdefull grönska utmed Kullgatan. Planen kommer att ange ny byggrätt
inom fastigheten. Ta bort prickmark och mark med parkeringsändamål samt justera
byggnadshöjden.
Såväl bostadsbyggnad som parkering och uteplats ska rymmas inom planområdet.
Planområdet angränsar mot såväl Kullgatan och Kyrkogatan som mot grannfastigheterna
Ärlan 17 och Ärlan 11. På andra sidan Kullgatan upptar Mogärdeskolan hela kvarteret
Vipan och ungefär 100 meter nedför Kyrkogatan i östlig riktning återfinns
Apoteksparken. Ungefär 150 meters gångväg norr om planområdet återfinns parkstråket
längs Vetlandabäcken. Det är ungefär 500 meter österut längs Kyrkogatan från
planområdet till Stortorget.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att behovet
av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162/14.

Utdrag:
Tekniska kontoret
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Dnr 2014/KA0289

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Myresjö 2:126, Myresjö
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta sälja fastigheten Vetlanda Myresjö 2:126 till Erik
och Malin Aspegren till ett pris av 440 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun som säljare och Erik och Malin
Aspegren som köpare avseende fastigheten Vetlanda Myresjö 2:126.
Kontraktet innebär att Vetlanda kommun säljer och överlåter fastigheten till köparna.
Köpeskilling: 440 000 kr.
Tillträdesdatum: 15 juni 2015 eller annat datum enligt överenskommelse.
Avtalet förutsätter att Vetlanda kommunfullmäktige godkänt försäljningen genom
lagakraftvunnet beslut.
Fastigheten har nyttjats som förskola sedan 1988 och ska användas tillfälligt som
förskola fram till april-maj 2015.
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Dnr 2014/KA0112

Svar på motion om liten badplats vid Kvarndammen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Den 20 mars 2014 lämnade Lars-Olof Reinfeldt (MP) in en motion om en liten badplats
vid Kvarndammen med förslaget att Vetlanda kommun färdigställer en liten badplats vid
Kvarndammen till våra barns och småbarnsföräldrars glädje inför sommaren 2014.
Motionen remitterades till tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och miljö- och
byggnämnden för yttrande.
Yttranden har kommit in och föreligger i bilagor.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden avstyrker båda motionen med motivet
att vattnet är otjänligt.
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till en badplats men understryker att
förutsättningen är att vattenkvalitén är god och säkerheten hög.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 61/14.
Kultur- och fritidsnämnden § 65/14.
Miljö- och byggnämnden § 51/14.
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Dnr 2014/KA0191

Svar på motion om firandet av Europadagen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen, vilket innebär att flaggning även
fortsättningsvis sker enligt nu gällande regler. Det vill säga EU-flaggan hissas tillsammans
med den svenska flaggan utanför stadshuset på allmänna flaggdagar, kompletterat med
Europadagen den 9 maj.
Ärendebeskrivning
Den 8 maj 2014 lämnade Magnus Olofsgård (FP) in en motion om firande av
Europadagen med förslaget att Vetlanda kommun årligen ska fira Europadagen
den 9 maj genom att flagga med EU-flaggan på de av kommunen för detta ändamål
avsedda flaggstänger.
Motionen remitterades till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning och utskottet
kom fram till att flaggning ska ske enligt samma regler som gäller idag men att man kan
utöka flaggningen utanför stadshuset med flaggning även på Europadagen den 9 maj då
såväl den svenska som EU-flaggan hissas.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att motionen bifalls, innebärande att flaggning även
fortsättningsvis sker enligt nu gällande regler. Det vill säga EU-flaggan hissas tillsammans
med den svenska flaggan utanför stadshuset på allmänna flaggdagar, kompletterat med
Europadagen den 9 maj.
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Dnr 2014/KA0004

Svar på motion om plan för skötsel av kommunens tätortsnära
skogsbestånd
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.
2.
3.

I den framtida översiktsplaneringen för Vetlanda kommun ska områden särskilt
viktiga för rekreation och friluftsliv pekas ut.
Tekniska nämnden får uppdraget att fastställa riktlinjer för skötseln av de utpekade
områdena inom det tätortsnära skogsbeståndet.
Motionen får därmed anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Den 8 januari 2014 lämnade Börje Wilsborn (C) in en motion om plan för skötsel av
kommunens tätortsnära skogsbestånd med följande förslag.
Kommunen tar fram en plan/policy för framtida hantering av den tätortsnära skogsmark
man äger och i planen tydligt markerar områden där särskild hänsyn ska tas till
rekreation och friluftsliv. I skötseldirektiven anges att skog närliggande tätortsgräns ska
hanteras i särskild ordning. Policyn bör beaktas motsvarande behov kring samtliga
tätorter i kommunen och i arbetet bör eftersträvas bredast möjliga politiska förankring.
Motionen remitterades till tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljöoch byggnämnden för yttrande.
Yttranden har kommit in från de båda förstnämnda.
Tekniska nämnden har i sitt yttrande samrått med miljö- och byggnämnden.
Förslag till svar på motionen har upprättats och föreligger i bilaga.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 30/14.
Tekniska nämnden § 48/14.
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Dnr 2014/KA0004

Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:
1.
2.
3.

I den framtida översiktsplaneringen för Vetlanda kommun ska områden särskilt
viktiga för rekreation och friluftsliv pekas ut.
Tekniska nämnden får uppdraget att fastställa riktlinjer för skötseln av de utpekade
områdena inom det tätortsnära skogsbeståndet.
Motionen får därmed anses besvarad.
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Dnr 2014/KA0253

Yttrande över förslag till beslut om strandskydd vid Klockesjön,
Skärlen, och Örken i Vetlanda kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Vetlanda kommun tillstyrker länsstyrelsens förslag beträffande strandskyddet vid
Klocksesjön, Örken och Skärlen.
Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft och efter 31 december
2014 gäller utvidgat strandskydd endast i områden som har beslutats med stöd av den
nya lagstiftningen.
Länsstyrelsen ska se över områden med utvidgat strandskydd. Där nya beslut fattas ska
det finnas ett långsiktigt behov för att säkerställa strandskyddets syften. Länsstyrelsen i
Jönköping har översänt förslag till nytt strandskydd vid Klockesjön, Örken och Skärlen,
där man sedan 1975 haft utvidgat strandskydd. Vetlanda kommun har möjlighet att
framföra synpunkter senast 2014-09-12.
Förslaget innebär i korthet att strandskyddets omfattning är oförändrat utvidgat till 200
meter på land och i vatten vid Örken och Skärlen men inte vid Klockesjön. Det innebär
att endast det generella strandskyddet om 100 meter kommer att gälla fortsättningsvis,
vilket alltså är en reducering förhållande till nuvarande gräns.
Förslaget har kommunicerats med Bäckaby kommundelsråd och sockenrådet i Ramkvilla
som har haft möjlighet att lämna synpunkter. Såväl kommundelsrådet som sockenrådet
instämmer i länsstyrelsens bedömningar. Miljö- och byggnämnden avger ett eget
yttrande innebärande att man tillstyrker länsstyrelsens förslag.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) och Klas Håkanson (M) tillstyrker båda länsstyrelsens förslag
beträffande strandskyddet vid Klockesjön, Örken och Skärlen.
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Dnr 2014/KA0216

Årsredovisning 2013 – Regionförbundet i Jönköpings län
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslår besluta följande:
1.
2.

Ledamöterna i regionförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.
Regionförbundets årsredovisning 2013 godkänns.

Jäv
Tommy Bohman (S).
Ärendebeskrivning
Regionförbundets årsredovisning 2013 föreligger i bilaga.
Regionstyrelsen överlämnar årsredovisningen till medlemmarna för godkännande och
beviljande av ansvarsfrihet.
Årets resultat uppgår till 1 580 000 kr.
Resultatet är en positiv avvikelse mot budget med samma belopp. Överskottet återfinns
främst inom regional utveckling och som främsta orsak till den positiva avvikelsen
uppges minskningen av köpta konsulttjänster samt höga ränteintäkter på grund av god
likviditet. Även höjningen av medlemsavgifterna har bidraget till att det ekonomiska
läget stabiliserats. Eget kapital uppgår till 22 537 000 kr vid årets utgång och antalet
anställda har ökat från 26,8 till 30,3.
Tillsammans med övriga regionförbund i Småland och Gotland har ett nytt
strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för perioden
2014-2020 skrivits.
Under hösten har ett förslag till regional transportplan för Jönköpings län för
planeringsperioden 2014-2015 fastställts.
Arbetet för Götalandsbanan har fortsatt.
Revisorernas slutsats är att räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och
att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med finansiella mål och
verksamhetsmål. Revisorerna tillstyrker därför att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet och att årsredovisningen godkänns.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsen 2014-04-24 §, 18.
---------------------
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Dnr 2014/KA0290

Halvårsbokslut per den 30 juni 2014
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna halvårsbokslutet per den 30 juni 2014.
Ärendebeskrivning
Halvårsbokslut per den 30 juni 2014 föreligger i bilaga.
Balansräkning och resultaträkning för perioden redovisas. Kommunens resultat per den
30 juni 2014 uppgår till -13 399 000 kr. Orsaken är som tidigare år att
semesterlöneskulden är som störst i juni för att därefter sjunka kraftigt i takt med att
personalen tar ut sin semester under sommarmånaderna.
Stadshuskoncernen redovisar ett halvårsresultat på 17 673 000 kr, varav Vetab svarar
för 14 780 000 kr.
Halvårsresultatet för hela kommunkoncernen uppgår till 4 274 000 kr.
Resultatet för Höglandets kommunalförbund och Höglandets räddningstjänstförbund
saknas dock fortfarande.
Det beräknade årsresultatet för kommunen uppgår till 12,2 mnkr efter ianspråktagande
av utvecklingsreserven.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 77,8 mnkr.
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Dnr 2014/KA0291

Arbetsordning för Primärkommunernas samverkansorgan (PKS)
samt delegation till kommunstyrelsen beträffande
verksamhetsavtal
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1.
2.

Arbetsordningen för primärkommunalt samverkansorgan daterat 2014-06-19
godkänns.
Kommunstyrelsen får delegation att godkänna verksamhetsavtal mellan Jönköping
läns primärkommuner, företrädda av Primärkommunernas samverkansorgan (PKS)
och landstinget/Region Jönköpings län.

Ärendebeskrivning
Den primärkommunala nämnden (PKN) inom Regionförbundet Jönköpings län upphör
vid årsskiftet och ersätts av Primärkommunal samverkan (PKS).
I den primärkommunala samverkan ingår verksamhetsområdena:
•
•
•
•
•
•
•

Social välfärd
Hälso- och sjukvård
Miljösamverkan
Utbildning
Kurs- och konferensverksamhet
Arbetsmarknad och delaktighet för personer som befinner sig långt från
arbetsmarknaden.
Andra gemensamma verksamhetsområden som kommunerna är överens om att
samverka om.

Förslag till arbetsordning av utarbetas och föreligger i bilaga.
Ett verksamhetsavtal är under utarbetande och kommunerna föreslås delegera till
kommunstyrelsen att besluta om verksamhetsavtal med landstinget/Region Jönköpings
län.
Beslutsunderlag
Vetlanda kommunfullmäktige § 107/14.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att arbetsordningen för primärkommunaltsamverkansorgan
daterat 2014-06-19 godkänns. Kommunstyrelsen får delegation att godkänna
verksamhetsavtal mellan Jönköping läns primärkommuner företrädda av
primärkommunernas samverkansorgan (PKS) och landstinget/Region Jönköpings län.
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