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Plats och tid

Näshults Bygdegård, kl. 18.00-21.00
Sammanträdet ajourneras kl. 19.40-20.00

Beslutande

Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Carina G Hördegård (C), Mikael Hahn (S),
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M),
Monica Samuelsson (KD), 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), Kjell Sandahl (M),
Ejlon Johansson (FP), Tommy Bohman (S), Monica Högberg (VF), Camilla Stenlöv (S),
Hans Svensson (KD), Almuth Holmqvist (MP), Ingvar Andersson (C),
Malin Brihall (VF), Kjell Åke Nottemark (M), Andreas Granlöf (S) och
Lola Frödeberg (VF).

Tjänstgörande
ersättare

Sven-Eric Lilliequist (FP) för Bahmeta Ajkunic (FP)
Sven Leek (S) för Annika Nicklasson (S)
Pia Fälth (SD) för Johan Löfgren (SD)
Viveka Jarflod (V) för Helen Läck (V)
Valentin Lundmark (SD) för Anker Iskov Christensen (SD)
Martina Jansson (S) för Mari Ann Hall (S)

Övriga deltagare

Roger Eriksson (VF), Tommy Glans (VF), Gunnel Bjäde (M), Siv Fransson (FP),
Carl-Axel Bengtsson (M), Andreas Eliasson och Kristina Odelberg

Utses att justera

Inge Bengtsson och Björn Fälth

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2015-09-23

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 134-158

Kristina Odelberg
Ordförande

Lola Frödeberg
Justerare

Inge Bengtsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-09-15

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2015-09-24

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

2015-10-16
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Musik
I samband med dagens sammanträde underhåller Johan Conradsson på klarinett,
Emma Lindén och Linnéa Koch på tvärflöjt. Medverkar gör även deras lärare
Ingegerd Nilsson, f.d. musikskolechef. Ingegerd har nyligen avgått med pension och
avtackas med blommor.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 134

Delgivningar
Revisionsrapport – ”Granskning av flyktingmottagande och integration”
Dnr 2015/KA0297
Inspektionsprotokoll från länsstyrelsen i Östergötland avseende
överförmyndarverksamheten
Dnr 2015/KA0261
Trygghetsbokslut 2013 från Höglandets räddningstjänstförbund
Dnr 2015/KA0249

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0288

Motion om subventionering av resor till universitet och högskolor
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 11 augusti 2015 lämnade Carina Strömbäck (V) in en motion om subventionering av
resor till universitet och högskolor och med förslaget att
Vetlanda kommun inför subventionering av resor för studier på annan ort.

Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0330

Fråga från Dan Ljungström (C) om skolornas upptagningsområden
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Frågan och svaret noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Dan Ljungström (C) ställer följande fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Mikael Hahn (S):
I protokoll från barn- och utbildningsnämnden i juni går att läsa att önskemål framförts om
att nämnden ska se över skolornas upptagningsområden. Svaret var då att förvaltningen
arbetar med frågan. Nu finns signaler om att så inte är fallet. Min fråga är om arbetet pågår
och om så inte är fallet, är ordföranden beredd att ta initiativ för att så kommer att ske?
Mikael Hahn (S) uppger som svar på Dans fråga att arbete pågår. En arbetsgrupp är under
bildande som ska ledas av den administrativa chefen på barn- och utbildningsförvaltningen.
Arbetet kommer att vara klart i början av 2016 och eventuellt förändrade
upptagningsområden kan träda ikraft från och med hösten nästa år.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 137

Information från Näshult
Tord Hedström, hembygdsföreningen, hälsar alla närvarande välkomna till bygdegården i
Näshult. Byggnaden är ett tidigare ålderdomshem som blev bygdegård 1952. Föreningens
uppdrag är att sprida kunskap om hembygden på olika sätt. För dagen finns i lokalen gamla
kartor över området. Härefter visas en kort film från det sista fullmäktigesammanträdet i
gamla Näshults kommun innan kommunsammanslagningen som innebar att man gick upp i
Nye kommun. Filmen är från 1951.
Lars Engqvist reflekterar under några minuter över hur det är att bo i ett litet samhälle efter
att hela sitt liv ha bott i större städer. Han konstaterar att inga av de farhågor han hade
innan flytten har besannats. Till skillnad från livet i staden fungerar civilsamhället mycket
väl i ett litet samhälle som Näshult. I trakten finns ett rikt föreningsliv med många aktiva
medlemmar. Beskriver även kort variationen i näringslivet.
Mattias Andersson, Björn Fälth, Kjell Sandahl och Tomas Thylén som representerar Nye
kommundelsråd beskriver kort kommundelsrådets uppdrag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 138

Allmänhetens frågestund
På uppdrag av styrelsen för Näshults hembygdsförening ställer Lars Engqvist följande
frågor:
1.

2.

3.

Kommuninvånare går miste om viktig samhällsinformation. Kan Vetlanda kommun
påverka postortsindelningen så att alla Vetlandas invånare har samma postort? Om
kommunen inte anser detta vara möjligt, hur tänker kommunen i så fall se till att alla
våra invånare får samma samhällsinformation
Usel mobiltäckning skapar otrygghet och försvårar för företagen. På vilket sätt driver
kommunen på för att hela kommunen ska få en acceptabel mobiltäckning?
En fråga som hör samman med detta är utbyggnaden av bredband. Hur verkar
kommunen för att alla invånare ska få tillgång till bredband?
Stora olycksrisker i vägtrafiken. På vilket sätt kan kommunen medverka till att öka
trafiksäkerheten i Näshult?

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S) svarar följande på frågorna 1 och 2:
Frågan om postort har varit aktuell tidigare. Man har kunnat konstatera att det råder
oenighet bland invånarna om man vill ha Åseda eller Vetlanda som postadress. På grund av
den här oenigheten har posten valt att inte göra någon förändring. PostNord menar
emellertid att det ändå går att nå samtliga kommuninvånare genom att beställa utdelning
till ”samtliga i kommunen”, men det måste ske en aktiv och tydlig beställning.
Beträffande mobiltäckningen kan sägas att den täckning som operatörerna redovisar inte
alltid stämmer med verkligheten. En motion har bifallits i fullmäktige som innebär att en
undersökning ska genomföras via renhållningsfordonen för att ta reda på den verkliga
täckningen. Frågan om bredband är ständigt aktuell. Ett antal större bredbandsprojekt har
beviljats i kommunen, men en satsning på landsbygden kräver förutom kommunens
medverkan också att projektet kan få EU-finansiering. Arbete pågår med att tillskapa ett
projekt i den här regionen.
Tekniska nämndens ordförande Thor-Erik Rydén (VF) svarar följande på den tredje frågan:
Trafikverket har valt att inte prioritera vägförbättringar i Näshult. Kommunen prioriterar
sina egna vägar. För ett par år sedan genomfördes en hastighetssänkning i tätorter.
Kommunen kommer att fortsätta utöva påtryckningar på Trafikverket för att få till
trafiksäkerhetsåtgärder i Näshult.
Lars Engqvist tackar för bra svar på frågorna.
Tobias Engdahl har ställt en fråga om postnummer och postort som i huvudsak är
likalydande med fråga 1 enligt ovan.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0264

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun antas som ett styrdokument för
folkhälsoarbetet för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag.
Ärendebeskrivning
Anna Lundborg Danås från Höglandets räddningstjänstförbund lämnar en översiktlig och
allmän information om det folkhälsoarbete som bedrivs i Vetlanda kommun.
Höglandets räddningstjänstförbund har av kommunchefen fått uppdraget att utarbeta ett
folkhälsopolitiskt program med syfte att ange mål och organisation för folkhälsoarbetet i
kommunen. En arbetsgrupp för folkhälsa tillsattes 2013 under centrala säkerhetsgruppen.
Uppdraget var att ta fram en lokal folkhälsopolicy samt delta som kommunala
representanter i Region Jönköpings län framtagande av regional strategi för en jämlik hälsa.
Förslag till Folkhälsopolicy föreligger i bilaga. Förslaget har förankrats i centrala
säkerhetsgruppen och kommunledningsgruppen. Under 2015 kommer, förutom policy,
även en handlingsplan och ett hälsobokslut att utarbetas.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättat förslag till Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun antas som ett styrdokument för
folkhälsoarbetet för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) och Ejlon Johansson (FP) tillstyrker kommunstyrelsen förslag.

Utdrag:
Höglandets räddningstjänstförbund
Vinna
förvaltningar
nämnder
bolag

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0274

Rapportering från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda
beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska vård- och
omsorgsnämnden rapportera till kommunfullmäktige statistik över hur många av nämndens
gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid
som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per
kvartal.
Nämnden rapporterar att för första kvartalet 2015 finns det ett beslut som är äldre än tre
månader och som inte har verkställts. Beslutet gäller boendestöd enligt socialtjänstlagen
där beslutet ska verkställas av annan kommun. Den beslutande kommunen (Vetlanda) har
ett flertal gånger efterfrågat verkställande av beslutet av berörd kommun.

Utdrag:
vård- och omsorgsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0034

Svar på motion om svenska djurskyddskrav
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Den 28 januari 2015 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om svenska djurskyddskrav
vid upphandling med förslaget att
Vetlanda kommun vid nästa livsmedelsupphandling av animaliska produkter ställer
djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning.
Motionen remitterades till måltidsservice och upphandlingsavdelningen för yttrande. Ett
gemensam yttrande har kommit in och föreligger i bilaga.
Av yttrandet framgår bl.a. att det inte finns något generellt förbud mot att ställa den typ av
krav som motionären föreslår, men man måste kunna kontrollera och följa upp de krav man
väljer att ställa. Konkurrensverket menar att kommunen genom att använda KKVs
hållbarhetskriterier för djurskydd går så långt som för närvarande är möjligt inom ramen för
LOU i avsikt att tillgodose den djurhållning som överensstämmer med svensk lagstiftning på
området. Hållbarhetskriterierna är utformade så att de inte diskriminerar utländska
produkter. Ökade kvalitetskrav kräver ökade ekonomiska resurser, dels för att följa upp och
kontrollera, men också för att konkurrensen begränsas och därmed produkterna blir
dyrare.
Beslutsunderlag
Yttrande från upphandlingschef och kostchef daterat 2015-06-03.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen bifalls.
Yrkanden
Lars Brihall (VF), Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Ingvar Andersson (C),
Viveka Jarflod (V), Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Almuth Holmqvist (MP) och
Sven-Eric Lilliequist (FP) tillstyrker motionen.

Utdrag:
Dan Ljungström
upphandlingsavdelningen
måltidsservice

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 142

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-15

12 (29)

Dnr 2015/KA0127

Svar på motion om policy för hantering av toppning inom
ungdomsidrotten
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen får anses besvarad med uppgiften att kultur- och fritidsnämnden redan påbörjat
en utredning om möjligheterna och konsekvenserna av införandet av ett villkorat
föreningsbidrag enligt motionärens förslag.
Ärendebeskrivning
Den 16 mars 2015 lämnade Carina Strömbäck (V) in en motion om policy för hantering av
toppning inom ungdomsidrotten och med förslaget att
förutsättningen för att, när en förening söker och får föreningsbidrag från Vetlanda
kommun bör/ska idrottsföreningen upprätta en handlingsplan eller policy för hantering av
toppning inom ungdomsidrotten.
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrande har kommit in
och föreligger i bilaga. Av nämndens yttrande framgår att nämnden beslutat ge
förvaltningen uppdraget att sammankalla ett råd bestående av ungdomsansvariga för ett
antal lagidrottsföreningar. Förvaltningen ska också se om det går att integrera High Fives
koncept i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 77/15.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen får anses besvarad med uppgiften att kultur- och fritidsnämnden redan påbörjat
en utredning om möjligheterna och konsekvenserna av införandet av ett villkorat
föreningsbidrag enligt motionärens förslag.
Yrkanden
Carina Strömbäck (V) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Viveka Jarflod (V) tillstyrker motionen.

Utdrag:
Carina Strömbäck
kultur- och fritidsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0137

Svar på motion om snöröjningsutrustning
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls och ärendet överlämnas till budgetberedningen för beaktande i nästa års
budgetarbete inför 2017.
Ärendebeskrivning
Den 18 mars 2015 lämnade Arne Larsson (SD) in en motion om snöröjningsutrustning med
förslaget att Vetlanda kommun anslår medel samt ger tekniska kontoret i uppdrag att inför
nästa vinter införskaffa minst ett aggregat för testkörning i lämpligt område samt att efter
vintern utvärdera utfallet.
Motionen remitterades till tekniska kontoret för yttrande. Av yttrandet framgår att
användandet av den förslagna typen av maskin i Sverige förutsätter en kombination med en
begränsad mängd vägsalt, vilket provats på andra håll med positivt resultat. Maskinen kan
även användas på sommaren som sopmaskin. Behovet av sandning vintertid minskar och
det manuella arbetet sommartid reduceras. Tekniska nämnden är positiv till inköp av en
mindre sopmaskin med utrustning för snösopning förutsatt fullmäktige tillskjuter
nödvändiga medel beräknat till ca 900 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 79/15.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen bifalls och ärendet överlämnas till budgetberedningen för beaktande i nästa års
budgetarbete inför 2017.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
Arne Larsson
tekniska nämnden
budgetberedningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0376

Svar på motion om fria arbetskläder för pedagogerna i förskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls och ärendet överlämnas till budgetberedningen för beaktande i nästa års
budgetarbete inför 2017.
Ärendebeskrivning
Den 15 oktober 2013 lämnade Carina Strömbäck (V) och Anita Fagerholm (V) in en motion
om fria arbetskläder för pedagogerna i förskolan och med förslaget att Vetlanda kommun
när ekonomin tillåter inför arbetskläder till pedagogerna i förskolan.
Motionen har av personal- och organisationsutskottet remitterats till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande. Av yttrandet framgår att nämnden ställer sig positiv till
förslaget av fria arbetskläder under förutsättning att öronmärkta medel tillförs nämndens
budget.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 95/14.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen bifalls och ärendet överlämnas till budgetberedningen för beaktande i nästa års
budgetarbete inför 2017.
Yrkanden
Carina Strömbäck (V) tillstyrker motionen.
Anders Bengtsson (M), Dan Ljungström (C), Viveka Jarflod (V), Jan Johansson (VF) och
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
Carina Strömbäck
Anita Fagerholm
barn- och utbildningsnämnden
budgetberedningen
--------------Sammanträdet ajourneras kl. 19.40-20.00.
---------------

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0325

Personalpolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till ny personalpolicy godkänns.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har haft ett personalpolitiskt program för perioden 2008-2013, som nu
är i behov av revidering. Ett nytt förslag har genomarbetats vid en workshop 18 juni 2014
tillsammans med förvaltningschefer, presidiet och bolagschefer.
Förslag till ny personalpolicy har därefter utarbetats och föreligger i bilaga.
Personalpolicyn bedöms viktig i det interna arbetet för att visa vision och riktning i arbetet
med personalfrågor, men policyn ska även användas i marknadsföringssyfte.
Nästa revidering ska ske under 2020.
Kommunstyrelsens förslag
Förslag till ny personalpolicy godkänns.

Utdrag:
HR-kontoret
hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0265

Policy för internt skydd
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till policy för internt skydd antas.
Säkerhetspolicy beslutad av kommunfullmäktige 1997-05-21, § 67 upphävs.
Kommunfullmäktige ställer sig bakom fortsatt arbete med riktlinjer och rutiner.
Ärendebeskrivning
Nuvarande säkerhetspolicy antogs av kommunfullmäktige 1997. Internt skydd omfattar
säkerheten för kommunens egendom och verksamhet exempelvis brand, inbrott,
skadegörelse samt hot och våld men även försäkringar och informationssäkerhet. Plan för
internt skydd består av en kommunövergripande policy, områdesspecifika riktlinjer och
förvaltningsspecifika rutiner kring säkerhet. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har
utarbetat förslag till ny policy för internt skydd. Förslaget föreligger i bilaga. Arbetet har
kontinuerligt stämts av med kommunchefens ledningsgrupp och centrala
säkerhetsgruppen.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättat förslag till policy för internt skydd antas.
Säkerhetspolicy beslutad av kommunfullmäktige 1997-05-21, § 67 upphävs.
Kommunfullmäktige ställer sig bakom fortsatt arbete med riktlinjer och rutiner.

Utdrag:
Höglandets räddningstjänstförbund
hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0282

Detaljplan för Tändhatten 4 m.fl. fastigheter, Ölandsgatans förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Tändhatten 4 m.fl. Ölandsgatans förskola antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av förskoleverksamheten vid
Ölandsgatans förskola från tre avdelningar till sex avdelningar. Förslaget syftar också till att
i största möjliga utsträckning bevara grönytor som finns i direkt anslutning till den befintliga
förskolan samt säkerställa att goda kommunikationer till förskolan blir möjlig och att gångoch cykelförbindelser upprätthålls.
Planområdet utgörs dels av den befintliga förskoleverksamheten vid Ölandsgatan och dels
av grönområden i direkt anslutning. Planområdet är beläget i området Tomaslunden i
västra delen av Vetlanda tätort.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.
Som grund för planarbetet ligger tidigare upprättat planprogram med tillhörande
samrådsredogörelse. Samråd har skett under tiden 20 april 2015 t.o.m. 11 maj 2015. Under
denna tid inkomna synpunkter behandlas i Samrådsredogörelse daterad
2015-05-28.
Planförslaget har därefter varit tillgängligt för granskning under tiden
15 juni 2015 t.o.m. 13 juli 2015. Synpunkter inkomna under granskningsskedet behandlas i
Granskningsutlåtande daterat 2015-08-10.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/14, § 215/14, § 30/15, § 68/15 och § 121/15.
Kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för Tändhatten 4 m.fl. Ölandsgatans förskola antas.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 148

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-15

18 (29)

Dnr 2015/KA0308

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Brunnsgård 6:1
Kommunfullmäktiges beslut
Del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:1, ca 5 000 m², säljs till Joakim Karlsson
Skog och Mark AB till ett pris av 500 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Joakim Karlsson
Skog och Mark AB såsom köpare, avseende del av Vetlanda Brunnsgård 6:1, bilaga.
Avtalet innebär att kommunen överlåter och säljer till köparen den del av fastigheten
Vetlanda Brunnsgård 6:1 om ca 5 000 m² som snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskilling 500 000 kr.
Köparen har förköpsrätt till och med 2016-12-31 på den del av fastigheten Vetlanda
Brunnsgård 6:1, ca 5 500 m² som rutmarkerats på bilagd karta. Pris 100 kr/m².
Avtalet är bindande för båda parter under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
det.
Kommunstyrelsens förslag
Del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:1, ca 5 000 m², säljs till Joakim Karlsson
Skog och Mark AB till ett pris av 500 000 kr.

Utdrag:
Joakim Karlsson Skog och Mark AB
ekonomichefen
lantmäteriet
tekniska kontoret
planteknikerna
Sven-Åke Karlsson
pärm

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0309

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Norrby 3:1
Kommunfullmäktiges beslut
Del av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1, ca 7 000 m², säljs till Swe Cap Fastighets AB till ett
pris av 875 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och
Swe Cap Fastighets AB såsom köpare avseende del av Vetlanda Norrby 3:1, bilaga.
Avtalet innebär att kommunen överlåter och säljer till köparen den del av fastigheten
Vetlanda Norrby 3:1 om ca 7 000 m² som snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskilling 875 000 kr.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
det.
Kommunstyrelsens förslag
Del av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1, ca 7 000 m², säljs till Swe Cap Fastighets AB till ett
pris av 875 000 kr.

Utdrag:
Swe Cap Fastighets AB
ekonomichefen
lantmäteriet
tekniska kontoret
planteknikerna
Sven-Åke Karlsson
pärm

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0305

Halvårsbokslut per den 30 juni 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat halvårsbokslut per den 30 juni 2015 godkänns med den justering att sista
meningen på sidan 72 med följande lydelse ”Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att
det i nuläget inte är aktuellt med att skapa en seniorcentral” stryks.
Ärendebeskrivning
Halvårsbokslut per den 30 juni 2015 föreligger i bilaga.
Balansräkning och resultaträkning för perioden redovisas. Kommunens resultat per den 30
juni 2015 uppgår till -26,7 mnkr, vilket är en fördubbling i jämförelse med halvårsbokslutet
2014. Semesterlöneskulden oaktad har vi ett nära nog nollresultat. Halvårsresultatet för
hela kommunkoncernen uppgår till -11 mnkr. Den totala budgetavvikelsen prognostiseras
till -2,3 mnkr före ianspråktagande av utvecklingsreserven och till +1,3 mnkr efter
ianspråktagande av utvecklingsreserven.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 80 mnkr. Kommunen klarar balanskravet men inte
att självfinansiera investeringarna. Sammanfattningsvis kan sägas att ekonomin är svag men
att vi klarar balanskravet. Avslutningsvis följer en genomgång av måluppfyllelsen inom alla
områden och man kan konstatera att många är delvis uppfyllda efter halva året.
Kommunrevisorn Leif Jardbring (S) uppger att revisorernas bedömning är att
delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat
och ställning. Konstateras att endast ett av fyra finansiella mål har uppfyllts och att
verksamhetsmålen är delvis uppfyllda. För att måluppfyllelse ska nås per 2015-12-31 är det
angeläget att kommunen noggrant följer utvecklingen av ekonomi och verksamhet samt
vidtar lämpliga åtgärder.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättat halvårsbokslut per den 30 juni 2015 godkänns.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att sista stycket på sidan 72 med följande lydelse ”Vård- och
omsorgsnämnden har beslutat att det i nuläget inte är aktuellt med att skapa en
seniorcentral” stryks. Tillstyrker i övrigt kommunstyrelsens förslag att godkänna
halvårsbokslutet per den 30 juni 2015.
Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD) och Jan-Erik Josefsson (KD) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker Tommy Bohmans förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0305

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tommy Bohmans förslag.
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Tommy Bohmans förslag.
Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster mot 27 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
Tommy Bohmans förslag.

Utdrag:
ekonomikontoret
kommunrevisionen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0292

Ny avgiftsnivå för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Kommunfullmäktiges beslut
Inkomsttaket för förskole- och fritidshemsavgifter i Vetlanda kommun ska följa avgiftsnivån
för maxtaxa enligt förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola och fritidshem (2001:160).
De nya reglerna med indexreglering av inkomsttaket ska gälla från och med 2015-10-01.
Ärendebeskrivning
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshem har förändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexregleras. Detta i sin
tur innebär att avgiftsintäkterna kommer att förändras årligen. De nya avgiftsnivåerna
genererar ökade avgiftintäkter till kommunerna och därför kommer statsbidraget minskas i
motsvarande omfattning.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 77/15.
Kommunstyrelsens förslag
Inkomsttaket för förskole- och fritidshemsavgifter i Vetlanda kommun ska följa avgiftsnivån
för maxtaxa enligt förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola och fritidshem (2001:160).
De nya reglerna med indexreglering av inkomsttaket ska gälla från och med 2015-10-01.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
barn- och utbildningsnämnden
ekonomikontoret
hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0254

Finansiering av åtgärd mot fukt i väggar, Bäckseda skola
Kommunfullmäktiges beslut
5,4 mnkr tillförs i investeringsmedel till tekniska nämnden för åtgärder med anledning av
fukt i väggar i Bäckseda skola.
Ärendebeskrivning
Bäckseda skolas gula byggnad är från 1970-talet. I nederdelen av väggarna möter
träkonstruktionen betonggrunden och där finns fuktskador som dessutom ger luktproblem.
Det är nödvändigt att omgående åtgärda problemet genom att byta ut det fuktskadade
delarna. Konstruktionen ändras därmed till dagens byggnorm.
Ytskikten invändigt i skolan, såväl väggar som golv, är i stort behov av åtgärder och kommer
därför att bytas ut i sin helhet.
Arbetet påbörjas i september 2015 och beräknas vara klart under vårterminen 2016.
Eleverna kommer under tiden att flyttas till annan plats i skolan.
Kostnaderna är beräknade till totalt 5,4 mnkr.
Problemen är dessutom anmälda till Arbetsmiljöverket.
Kommunstyrelsens förslag
5,4 mnkr tillförs i investeringsmedel till tekniska nämnden för åtgärder med anledning av
fukt i väggar i Bäckseda skola.

Utdrag:
barn- och utbildningsnämnden
tekniska nämnden
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0269

Finansiering av fler arbetsplatser i Stadshuset
Kommunfullmäktiges beslut
Investeringsmedel flyttas från ombyggnation av f.d. Oasen i Bäckagården till ombyggnation
i Stadshuset i tekniska nämndens budget.
Ärendebeskrivning
Det finns ett stort behov av att skapa nya permanenta arbetsplatser i Stadshuset för
socialförvaltningen. En möjlighet är att omvandla Blå utbildningssal till kontorsarbetsrum.
Ny placering av utbildningssal utreds. En sådan förändring skulle sammantaget ge bättre
nyttjande av kommunens lokalbestånd och en bättre arbetsmiljö för berörda medarbetare.
I investeringsbudgeten finns 1,6 mnkr för ombyggnad av f.d. Oasen i Bäckagården till
demensboende och för ombyggnad för daglig verksamhet på Norrgården. Dessa medel
kommer inte att användas fullt ut eftersom beslutet om demensboende har återtagits. Del
av medlen har använts för att iordningställa daglig verksamhet på Norrgården och för
ensamkommande flyktingbarn på f.d. Oasen. Resterande medel kan användas för
ombyggnation i Stadshuset.
En preliminär kostnadsbedömning är att ombyggnationen kostar ca 1 mnkr inklusive
iordningställande av ny utbildningssal.
Kommunstyrelsens förslag
Investeringsmedel flyttas från ombyggnation av f.d. Oasen i Bäckagården till ombyggnation
i Stadshuset i tekniska nämndens budget.

Utdrag:
tekniska nämnden
ekonomikontoret

Just sign
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Dnr 2015/KA0257

Diverse budgetäskanden för 2015 – tekniska nämnden,
socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Socialnämnden beviljas en utökad investeringsbudget 2015 med 300 tkr för inventarier och
vissa lokalmässiga anpassningar avseende nytt boende för ensamkommande barn enligt
socialnämndens äskande § 103/15.
Övriga äskanden om utökning av befintlig driftbudget avslås med hänvisning till det
ekonomiska läget.
Ärendebeskrivning
Under slutet av 2014 och första delen av 2015 har flera nämnder äskat utökad budget för
såväl drift som investeringar. Berörda nämnder är
vård- och omsorgsnämnden
tekniska nämnden
socialnämnden
barn- och utbildningsnämnden

5 mnkr
9,5 mnkr
500 tkr
4,6 mnkr samt därutöver för tillfälliga
lokaler med odefinierat belopp

Med det prognostiserade utfallet för 2015 är bedömningen att det inte finns möjlighet att
tillgodose äskandena. Kommunen ser ut att gå mot ett negativt driftresultat.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 168/14
Socialnämnden § 103/15
Tekniska nämnden § 121/14
Barn- och utbildningsnämnden § 7/15 och § 65/15.
Kommunstyrelsens förslag
Socialnämnden beviljas en utökad investeringsbudget 2015 med 300 tkr för inventarier och
vissa lokalmässiga anpassningar avseende nytt boende för ensamkommande barn enligt
socialnämndens äskande § 103/15.
Övriga äskanden om utökning av befintlig driftbudget avslås med hänvisning till det
ekonomiska läget.
Yrkanden
Björn Fälth (SD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
-------------Utdrag:

Just sign

Utdragsbestyrkan
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vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden, ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0306

Underhåll finansierat med investeringsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
Tekniska nämnden medges täcka de underhållsåtgärder som prioriterats under 2015, men
som inte ryms inom befintlig driftbudget, upp till 2,2 mnkr inom beslutad investeringsram. I
första hand ska budgeterade medel för centrumåtgärder användas.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under senare år haft ett godkännande att åtgärda eftersatt
underhåll av fastigheter, gator och vägar mot den så kallade resultatutjämningsreserven.
Trots att en hel del underhållsåtgärder genomförts har kommunen inte haft ett negativt
resultat, varför uttag ur reserven inte genomförts. Under 2015 är den ekonomiska
utvecklingen inte så svag att ett uttag från reserven kan medges enligt regelverket.
Tekniska nämnden har dock planerat underhållsverksamhet för 2015 med utgångspunkt i
att man även detta år kommer att få disponera medel från resultatutjämningsreserven,
vilket alltså inte är aktuellt. Någon tilläggsbudget kan inte medges eftersom det
budgeterade resultatet är mycket lågt. Efter omprioriteringar inom tekniska nämnden
återstår akuta åtgärder som måste genomföras 2015 motsvarande en kostnad på
2,2 mnkr. Att ianspråkta investeringsmedel för underhållsåtgärder har tidigare inte varit
möjligt men den ståndpunkten är nu under omprövning i och med införandet av så kallade
komponentavskrivning. Därmed kan även vissa underhållsåtgärder betraktas som
investeringar.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 75/15.
Kommunstyrelsens förslag
Tekniska nämnden medges täcka de underhållsåtgärder som prioriterats under 2015, men
som inte ryms inom befintlig driftbudget, upp till 2,2 mnkr inom beslutad investeringsram. I
första hand ska budgeterade medel för centrumåtgärder användas.

Utdrag:
tekniska nämnden
ekonomikontoret
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Dnr 2015/KA0217

Årsredovisning för Stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens
donationsfond 2013 och 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2013 och 2014 för Stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond
godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2013 och 2014.
Ärendebeskrivning
Årsredovisningar för 2013 och 2014 för Stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens
donationsfonds föreligger i bilagor.
Årsredovisningarna har överlämnats för godkännande och beslut om ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisning 2013 och 2014 för Stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond
godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2013 och 2014.

Utdrag:
Anette Wilhelmina von Liewens donationsfond

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0416

Val av nämndeman efter Camilla Edberg (VF)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till ny
nämndeman efter Camilla Edberg (VF) föreslår
VF

Monica Högberg, Granvägen 8, 574 32 Vetlanda

för återstående tid t.o.m. 31 december 2015.

Utdrag:
Monica Högberg
Eksjö tingsrätt
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0346

Val av nämndemän för perioden 2016 t.o.m. 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till valberedningens förslag.
Ärendebeskrivning
Valberedningens ordförande Tommy Bohman (S) uppger att valberedningen till
nämndemän för perioden 2016 t.o.m. 2019 föreslår
S
S
S
S
VF
VF
C
M
KD
SD

Nisse Norén, Mossbråsa 2, 574 91 Vetlanda
Elisabeth Forsén, Ekekull 15, 574 93 Vetlanda
Leif Brandt, Lasarettsgatan 31 D, 574 40 Vetlanda
Monica Toll, Östersandsvägen 31, 574 34 Vetlanda
Monica Högberg, Granvägen 8, 574 32 Vetlanda
Lars-Inge Lundgren, Hökås 8, 574 92 Vetlanda
Gunbrit Henriksson, Repperda Hemman 1, 570 15 Holsbybrunn
Carl-Axel Bengtsson, Skogshuggargränd 2, 574 36 Vetlanda
Marie Johansson, Hults gård 1, 574 91 Vetlanda
Ingrid Holm, Tomasgatan 20, 574 38 Vetlanda

Utdrag:
de valda
Eksjö tingsrätt
lönekontoret
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan

