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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-19.40

Beslutande

Lola Frödeberg (VF), Mona-Lisa Hagström (S), Carina G Hördegård (C), Mikael Hahn (S),
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M),
Arne Larsson (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Lars Brihall (VF), Jan Bergman (C),
Klas Håkanson (M), Carina Strömbäck (V), Ingemar Sturesson (KD),
Anders Gustavsson (VF), Lennart Lööw (S), Björn Fälth (SD), Ibrahim Hajomar (MP),
Inge Bengtsson (VF), Conny Axelsson (S), Helena Stålhammar (C),
Anders Bengtsson (M), Percy Karlsson (S), Sven-Olov Karlsson (VF),
Jan-Erik Josefsson (KD), Niklas Hugosson (VF), Ejlon Johansson (L), Tommy Bohman (S),
Viveka Jarflod (V), Camilla Stenlöv (S), Hans Svensson (KD), Almuth Holmqvist (MP),
Ingvar Andersson (C), Malin Brihall (VF), Andreas Granlöf (S),
Anker Iskov Christensen (SD) och Rolf Axelsson (S).

Tjänstgörande
ersättare

Adel Källkrans (KD)
Siv Fransson (L)
Sven Leek (S)
Pia Fälth (SD)
Carl-Axel Bengtsson (M)
Thor-Erik Rydén (VF)
Gunnel Bjäde (M)

Övriga deltagare

Tommy Glans (VF), Daniel Lundström (S), Roger Jonasson (V),
Tommy Bengtsson (V), Mats Nordström (§ 3), Magnus Färjhage och
Kristina Odelberg.

Utses att justera

Lars Brihall (VF) och Anker Iskov Christensen (SD)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2017-02-01

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 1-11

Kristina Odelberg
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

Lars Brihall

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-01-25

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2017-02-01

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign
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2017-02-23
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Musik
Nils-Martin Robeling från den kommunala musikskolan spelar piano för närvarande
ledamöter, ersätter och åhörare.

Just sign
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§1

Delgivningar
Länsstyrelsens protokoll 2017-01-10 där man till ny ersättare för Miljöpartiet de gröna efter
Lars-Olof Reinfeldt utser Janne Åsander för perioden 10 januari 2017 t.o.m.
14 oktober 2018. Janne Åsander blir ersättare nr 2 för partiet.
Dnr 2016/KA0407

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§2

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-25

5 (14)

Dnr 2017/KA0011

Avsägelse från uppdrag – Valentin Lundmark (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdraget att komma in med förslag till ny ersättare i
vård- och omsorgsnämnden.
Ärendebeskrivning
Avsägelse har kommit in från Valentin Lundmark (SD) där han avsäger sig uppdraget som
ersättare i vård- och omsorgsnämnden med omedelbar verkan.

Beslutet skickas till
Valentin Lundmark
Vård- och omsorgsnämnden
Valberedningen
Lönekontoret
Troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0162

Presentation av resultatet från täckningskollen av mobilnätet
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Som svar på en motion om att utreda det verkliga läget när det gäller mobiltäckningen i
kommunen beslutades att en undersökning skulle genomföras i samarbete med
renhållningsentreprenören på det sätt som gjorts i andra delar av landet.
En undersökning har nu genomförts av ”Täckningskollen”. Mats Nordström från IQMTEL
redovisar resultatet och uppger bland annat att vi har fyra operatörer i landet som bygger
nät, olika teknologi används. Därför har vår renhållningsentreprenör Ohlssons haft tio
telefoner i sina bilar när man genomfört undersökningen. Mätningar har alltså kunnat göras
på alla adresser där sopor hämtats. Resultatet av mätningen presenteras på täckningskartor
och i en skriftlig rapport. Resultatet kommer även att presenteras på täckningskollen.se
under denna vecka.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att vissa operatörer är bäst på datatrafik och
andra är bättre på att förmedla samtal. Generellt kan man säga att täckningen är sämre på
landsbygden. Här efter följer en redovisning ortsvis. Fem områden är identifierade som
särskilt svaga i Vetlanda kommun. Vad kan man då göra för att förbättra situationen?
Underlaget är användbart när man i samtal med operatörerna ställer krav på bättre
täckning. Det är också klokt att samverka med flera kommuner.
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Dnr 2017/KA0006

Fördelningen av det kommunala partistödet
Kommunfullmäktiges beslut
Det kommunala partistödet 2017 fördelas enligt följande:
(S)

151 658 kr

(SD)

58 330 kr

(VF)

116 660 kr

(V)

34 998 kr

(C)

69 996 kr

(MP)

34 998 kr

(M)

69 996 kr

(L)

34 998 kr

(KD)

58 330 kr

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagens regler (2:12) och reglementet för partistödet ska fullmäktige varje
år fatta beslut om fördelningen av det kommunala partistödet.
Det totala budgetbeloppet att disponera för 2017 uppgår till 630 000 kr.
Grundstödet, liksom mandatstödet uppgår för 2017 till 11 666 kr.
Den fördelningsmodell som tillämpas är den som framgår av reglementet.
Kommunstyrelsens förslag
Det kommunala partistödet 2017 fördelas enligt följande:
(S)

151 658 kr

(SD)

58 330 kr

(VF)

116 660 kr

(V)

34 998 kr

(C)

69 996 kr

(MP)

34 998 kr

(M)

69 996 kr

(L)

34 998 kr

(KD)

58 330 kr

Beslutet skickas till
Partierna ovan
Margareta Darell

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0007

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Kommunfullmäktiges beslut
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter i Vetlanda kommun fastställs i enlighet med
dokumentet ”Arbetsmiljöuppgifter – organisation och fördelning i Vetlanda kommun”.
Varje nämnd ska diskutera den aktuella fördelningen av arbetsuppgifter samt vilket
eventuellt utbildningsbehov som finns gällande arbetsmiljö och arbetsmiljöuppgifter och
återkomma till personal- och organisationsutskottet om utbildningsbehov föreligger senast
1 april 2017
Ärendebeskrivning
Dokumentet ”Arbetsmiljöuppgifter – organisation och fördelning i Vetlanda kommun”
föreligger i bilaga. Dokumentet beskriver fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna i
kommunen.
Kommunstyrelsens förslag
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter i Vetlanda kommun fastställs i enlighet med
dokumentet ”Arbetsmiljöuppgifter – organisation och fördelning i Vetlanda kommun”.
Varje nämnd ska diskutera den aktuella fördelningen av arbetsuppgifter samt vilket
eventuellt utbildningsbehov som finns gällande arbetsmiljö och arbetsmiljöuppgifter och
återkomma till personal- och organisationsutskottet om utbildningsbehov föreligger.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
HR-kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0008

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden 2017 annonseras i Vetlanda Posten.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska varje år besluta om i vilken eller vilka ortstidningar tid och plats för
fullmäktiges sammanträden ska annonseras.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges sammanträden 2017 annonseras i Vetlanda Posten.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0020

Detaljplan för Felsteget 1 och 6
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Felsteget 1 och 6 antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med planförslaget är att förnya fastigheterna Felsteget 1 och 6 och möjliggöra för fler
bostäder med centrumnära läge. Markanvändningen inom detaljplaneområdet regleras
från bostad, handel och kontor till enbart bostadsändamål. Detaljplanen syftar även till att
reglera byggnadshöjd samt placering av nya byggnader.
Befintlig bebyggelse består av en tvåvåningsbyggnad längs Kyrkogatan och en
envåningsgårdsbyggnad som upptar största delen av gården norr om tvåvåningsbyggnaden.
Planen ska möjliggöra uppförandet av en fem våningar hög byggnad.
Kvarteret Felsteget är beläget i centrala delen av Vetlanda, ungefär 100 meter nordöst om
Stortorget. Väster om planområdet i anslutning till Kanalgatan rinner Vetlandabäcken.
Bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan
i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och behov av någon
miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte.
Samråd har skett 27 juni 2016 t.o.m. 29 augusti 2016. Framförda synpunkter under
samrådstiden är sammanställda i en samrådsredogörelse daterad 2016-10-11.
Kompletterande undersökningar och geotekniska förhållanden samt förekomsten av
markföroreningar har genomförts och utgjort underlag till planförslaget.
Planförslaget har därefter varit föremål för granskning under perioden 31 oktober t.o.m. 21
november 2016. Inkomna synpunkter under granskningstiden finns sammanställda i ett
granskningsutlåtande daterat 2016-11-23.
Beredningsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/16, § 134/16 och § 197/16.
Kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för Felsteget 1 och 6 antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2016/KA0403

Finansiering av platser inom särskilt boende för äldre – Lunden,
Bäckagården
Kommunfullmäktiges beslut
Begäran från vård- och omsorgsnämnden om tilläggsbudget för tillkommande platser inom
särskilt boende avslås. Ärendet får hanteras inom given ram.
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har i skrivelse begärt utökad driftbudget 2017 med 2 250 tkr
och för 2018 med 4 500 tkr. Därutöver äskas även utökning av investeringsbudgeten med
150 tkr.
Bakgrunden är att i samband med förändring av nämndens verksamheter där man flyttar ut
ur lokaler på Bäckagården (enheten Lunden), vilken överförs till nytt boende (Falken)
uppstår tomma ytor. Nämnden ser en möjlighet i att utnyttja dessa ytor för att skapa fler
platser för särskilt boende och på det sättet frigöra belagda korttidsplatser.
Om kommunen har brist på korttidsplatser kan detta medföra ett betalningsansvar
gentemot regionen om man inte klarar att ta emot utskrivningsklara patienter.
Beredningsbeslut
Vård- och omsorgsnämnden § 174/16.
Kommunstyrelsens förslag
Begäran från vård- och omsorgsnämnden om tilläggsbudget för tillkommande platser inom
särskilt boende avslås. Ärendet får hanteras inom given ram.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomikontoret

Just sign
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Dnr 2016/KA0402

Begäran om tilläggsbudget 2017 – tekniska nämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Tekniska nämndens begäran om tilläggsbudget för tillkommande lokalytor avslås.
Ärendebeskrivning
Sedan kommunfullmäktige i juni månad beslutade om budgetramarna för 2017 har antalet
tillfälliga paviljonger inom förskola och skola ökat. Kostnaden för fastighetsdriften för
tillkommande lokaler är ca 1 400 000 kr per år som nämnden alltså inte fått kompensation
för.
Beredningsbeslut
Tekniska nämnden § 102/16.
Kommunstyrelsens förslag
Tekniska nämndens begäran om tilläggsbudget för tillkommande lokalytor avslås.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2017/KA0031

Information från vård- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tommy Bohman (S) redovisar nuläget i nämndens
verksamheter och uppger bland annat följande:
Ca 1200 personer jobbar i nämndens olika verksamheter som ska ge vård, omsorg och stöd
till de som behöver detta. Ekonomin är viktig och effektivitet i verksamheten nödvändigt,
samtidigt som kvalitetskraven ska bibehållas. Verksamheterna är indelade i fyra funktioner
som har varsin chef. Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra kvalitén. Särskilda
projekt bedrivs också för att klara den framtida personalförsörjningen, vilket erbjuder
tydliga utmaningar. I samarbete med HR-kontoret pågår också projekt för att sänka
sjukfrånvaron som är relativt hög.
Härefter följer en presentation av nya satsningar på nya boenden av olika slag och för olika
grupper. Behovet av platser i särskilt boende har ökat på senare tid. En särskild svårighet
innebär det när regionen skickar hem medicinskt färdigbehandlade patienter med kort
varsel. Det ställer extra stora krav på vårdplanering. Klarar man inte detta genererar det
stora kostnader varje dygn patienten blir kvar på sjukhus. Kanske är det dags för en ny
rehabiliteringsenhet i kommunal regi.
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Dnr 2017/KA0011

Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter
Valentin Lundmark (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny ersättare
i vård- och omsorgsnämnden efter Valentin Lundmark (SD) föreslår
SD

Samuel Nordh, Kullgatan 43 lgh 1103, 574 36 Vetlanda

För återstående mandattid t.o.m. 31 december 2018.

Beslutet skickas till
Samuel Nordh
Vård- och omsorgsnämnden
Lönekontoret
Troman

Just sign

Utdragsbestyrkan

