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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-21.00

Beslutande

Lola Frödeberg (VF), Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF), Agneta Lindberg
(S), Stig-Göran Fransson (C), Ingemar Sturesson (KD), Lennart Lööw (S), Carina
Bardh (M), Magnus Olofsgård (FP), Helena Stålhammar (C), Conny Axelsson (S),
Björn Fälth (SD), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Strömbäck (V), Ritva Hermanson
(MP), Lena Hållinder Berglund (S), Börje Wilsborn (C), Carl-Axel Bengtsson (M),
Percy Karlsson (S), Anette Madeland (KD), Margonia Påhlsson (VF), Johanna
Haraldsson (S), Carina G Hördegård (C), Arne Ahlgren (S), Anker Iskov
Christensen (SD), Niklas Hugosson (VF), Jan-Erik Josefsson (KD), Dan Ljungström
(C), Annika Nicklasson (S), Anita Fagerholm (V), Kjell Åke Nottemark (M), Ola
Axeland (FP), Nisse Norén (S), Lars-Olof Reinfeldt (MP), Patrik Karlsson (VF),
Ingvar Andersson (C), Henrik Tvarnö (S) och Björn Rydén (M).
Carina Bardh, Tommy Bohman, Lola Frödeberg, Björn Fälth, Andreas Granlöf,
Ritva Hermanson, Carina G Hördegård, Jan Johansson, Marie Johansson,
Agneta Lindberg, Dan Ljungström, Annika Nicklasson, Kjell Åke Nottemark,
Magnus Olofsgård, Nils-Erik Olofsson, Carina Strömbäck, Ingemar Sturesson och
Börje Wilsborn (ej § 88 avseende kommunstyrelsen p.g.a. jäv)
Niklas Hugosson (ej § 88 avseende socialnämnden p.g.a. jäv)
Arne Ahlgren, Anita Fagerholm, Johanna Haraldsson, Patrik Karlsson,
Sven-Eric Lilliequist, Agneta Lindberg, Anette Madeland, Margonia Påhlsson och
Henrik Tvarnö (ej § 88 avseende barn- och utbildningsnämnden p.g.a. jäv)
Conny Axelsson, Percy Karlsson, Dan Ljungström och Lars-Olof Reinfeldt (ej § 88
avseende tekniska nämnden p.g.a. jäv)
Lena Hållinder Berglund, Sven-Olov Karlsson och Kjell Åke Nottemark (ej § 88
avseende miljö- och byggnämnden p.g.a. jäv)
Carl-Axel Bengtsson, Margonia Påhlsson och Börje Wilsborn (ej § 88 avseende
kultur- och fritidsnämnden p.g.a. jäv)
Lola Frödeberg, Håkan Johansson, Sven-Erik Lilliequist, Nisse Norén,
Nils-Erik Olofsson och Lars-Olof Reinfeldt (ej § 88 avseende valnämnden p.g.a.
jäv)
Ingvar Andersson, Björn Fälth, Carina G Hördegård, Anker Iskov Christensen, Jan
Johansson, Jan-Erik Josefsson, Percy Karlsson, Agneta Lindberg, Kjell Åke
Nottemark, Lars-Olof Reinfeldt och Carina Strömbäck (ej § 88 avseende
valberedningen p.g.a. jäv)
Carina Bardh, Carl-Axel Bengtsson, Stig-Göran Fransson, Jan-Erik Josefsson och
Carina Strömbäck (ej § 88 avseende vård- och omsorgsnämnden p.g.a. jäv)
Anders Bengtsson (ej § 88 avseende överförmyndare p.g.a. jäv)
Sven-Olov Karlsson ej § 93 p.g.a. jäv.
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Jan Johansson och Tommy Bohman ej § 97 p.g.a. jäv.
Nils-Erik Olofsson och Patrik Karlsson ej § 98 p.g.a. jäv.
Carina Bard och Helena Stålhammar ej § 99 p.g.a. jäv.
Nisse Norén ej § 100 p.g.a. jäv.
Tjänstgörande
ersättare

Håkan Johansson (M) för Klas Håkanson (M)
Sven-Olov Karlsson (VF) för Inge Bengtsson (VF)
Anders Bengtsson (M) för Michael Petersson (M)
Marie Johansson (KD) för Monica Samuelsson (KD)
Sven-Eric Lilliequist (FP) för Ejlon Johansson (FP)
Andreas Granlöf (S) för Gisela Brumme (S)

Övriga deltagare

Rolf Forsén (S), Bengt Jonzon (S), Göran Svensson (V), Helen Läck (V),
Sven Leek (S), Magnus Färjhage och Kristina Odelberg

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson och Anita Fagerholm

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2014-05-28

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 76-100

Kristina Odelberg
Ordförande

Björn Rydén
Justerare

Nils-Erik Olofsson

Anita Fagerholm

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-05-21

Datum för anslagets
uppsättande

2014-05-30

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Kommunkansliet

Kristina Odelberg

Datum för anslagets
nedtagande

2014-06-23
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Musik
I samband med dagens sammanträdet spelar Hanna Hirsmark och Elsa Marie Karlsson
Lundeby klarinett för närvarande ledamöter och åhörare.
Medverkar gör även deras lärare Andreas Hiller. Alla representerar den kommunala
musikskolan.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 76

Delgivningar
Årsredovisning 2013 för Samstiftelsen för social hjälpverksamhet i Vetlanda kommun
Dnr 2014/KA0202
Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Georg Selander
Dnr 2014/KA0203
Revisionsredogörelse 2013 för Stiftelser och fonder i Vetlanda kommun enligt bilaga
Dnr 2014/KA0201

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0173

Motion om familjedaghem i enskild regi
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 25 april 2014 lämnade Carina Bardh (M) in en motion om familjedaghem i enskild
regi med förlaget att
1.
2.
3.

familjedaghem i enskild regi enligt ovanstående beskrivning i motionen godkänns
som ersättningsberättigad omsorgsform
ersättningsnivån likställs med ersättning för barn hos dagbarnvårdare och omfattar
även de egna barnen
barn- och utbildningsnämnden utarbetar regler och samarbetsavtal samt utövar
tillsyn

Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0191

Motion om firande av Europadagen
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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 EUflaggan på de av kommunen för detta ändamål avsedda flaggstänger.

Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0206

Motion om läxhjälp på skoltid
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 14 maj 2014 lämnade Anita Fagerholm (V) och Carina Strömbäck (V) in en motion
om läxhjälp på skoltid med följande förslag
•
•

Vetlanda kommun inrättar läxhjälp på skoltid för de elever som behöver det
Vetlanda kommun och då skolan, arbetar för att få fler vuxna i skolan och
därigenom ger eleverna förutsättningar att klara av skolarbetet på skoltid och på
det sättet få bort hemläxorna på sikt.

Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0218

Motion om utvärdering av beviljad utbyggnad av vindkraft samt
förslag om införande av kompletterande riktlinjer för fortsatt
tillståndsgivning
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Den 21 maj 2014 lämnade Jan Johansson (VF), Magnus Olofsgård (FP), Carina Strömbäck
(V), Ingemar Sturesson (KD) och Ritva Hermanson (MP) in en motion om utvärdering av
beviljad utbyggnad av vindkraft samt förslag om införande av kompletterande riktlinjer
för fortsatt tillståndsgivning med följande förslag
•
•

en avstämning och utvärdering av beviljad vindkraftsutbyggnad sker omgående
med effektbeskrivning av vad hittills uppförda och tillstyrkta vindkraftverk inneburit
kommunen inför som stöd för ytterligare tillståndsgivning regeln att
vindbruksplanen kompletteras med en riktlinje som innebär att vindkraftverk icke
ska uppföras inom en radie av 10 ggr verkets höjd från såväl permanent som
fritidsbebyggelse.

Utdrag:
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0217

Avsägelse från uppdrag – Annika Nicklasson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Valberedningen får uppdrag att inkomma med förslag till ny ledamot i kommunstyrelsen
för tiden t.o.m. 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit från Annika Nicklasson (S) där hon avsäger sig uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen.

Utdrag:
Annika Nicklasson
kommunstyrelsen
lönekontoret
valberedningen
troman

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 82

Information från miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämndens ordförande Kjell Åke Nottemark (M) redovisar nämndens
målarbete 2013. Han inleder med att beskriva organisationen på förvaltningen och
presenterar därefter nämndens mål kopplade till kommunfullmäktiges övergripande
mål. Han konstaterar att måluppfyllelsen är god. Avslutningsvis delges ledamöterna
verksamhetsplanen för 2014.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0437

Svar på motion om cykelstigsagenda
Kommunfullmäktiges beslut
Med den information som lämnats av tekniska nämnden får motionen anses besvarad
och inte föranleda några ytterligare åtgärder.
Ärendebeskrivning
Den 15 november 2013 lämnade Anker Iskov Christensen (SD) in en motion om
cykelstigsagenda med följande förslag:
1.
2.
3.

Vetlanda kommun ska redan i första skedet i planeringen i kommunen ta full
hänsyn till bilfria transporter med barnvagn, gångtrafik och cykel i lokaltrafiken.
Misstagen med Himlabackarna ska inte göras om. Det blir alltid dyrare att lösa
problemen i efterhand.
En agenda för cykelfolket och barnfamiljerna med flera ska formuleras så att man
kan ta sig från bostaden till stormarknader och centrum på ett bilfritt sätt.

Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. Yttrande har kommit in och
föreligger i bilaga.
Nämnden uppger att gång- och cykeltrafikanterna redan idag är en självklar del i
planeringen. I exploateringsområden sker ofta utbyggnaden i etapper och i fallet
Himlabackarna kunde den aktuella cykelvägen ha anlagts i ett tidigare skede. Arbete
pågår med den cykelplan där utbyggnadsförslag kommer att ingå. I projektet ingår också
aktiviteter som syftar till att fler ska välja cykeln som färdmedel.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 7/14.
Kommunstyrelsens förslag
Med den information som lämnats av tekniska nämnden får motionen anses besvarad
och inte föranleda några ytterligare åtgärder.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
Anker Iskov Christensen
tekniska nämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0375

Svar på motion om att utvärdera Lagen om valfrihetssystem (LOV)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservationer
Carina Strömbäck (V) och Anita Fagerholm (V).
Ärendebeskrivning
Den 15 oktober 2013 lämnade Carina Strömbäck (V) och Anita Fagerholm (V) in en
motion om att utvärdera lagen om valfrihetssystem (LOV) med följande förslag:
•
•

I den utvärdering som görs ska det framgå vilka merkostnader som införandet av
LOV har medfört.
Vetlanda kommun ska överväga att avskaffa LOV.

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrande har
kommit in och föreligger i bilaga.
Av yttrandet framgår att en genomlysning av hemtjänsten initierats av vård- och
omsorgnämnden redan hösten 2013. Syftet är att ta fram bra underlag för den årliga
revideringen av förfrågningsunderlaget. Arbetet pågår och beräknas kunna redovisas för
nämnden i maj 2014.
En djupare utredning är svår att genomföra eftersom införandet ligger 3-4 år tillbaka i
tiden och det fanns vid den tidpunkten inga krav på redovisning av kostnaderna. Den
största kostnaden torde ha varit lönekostnader.
Vård – och omsorgsnämnden uttalar att det för närvarande inte är aktuellt att avskaffa
LOV.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 33/14.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen avslås.
Yrkanden
Carina Strömbäck (V) och Anita Fagerholm (V) yrkar bifall till motionen.
Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD), Helena Stålhammar (C),
Magnus Olofsgård (FP) och Jan Johansson (VF) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0375

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Carina Strömbäcks
bifallsyrkande.
Han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
Carina Strömbäck
Anita Fagerholm
vård- och omsorgsnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0196

Svar på motion om solenergi
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
När övervägandet görs förutsätter genomförandet att insatsen är finansierad inom
respektive investeringsprojekt eller att särskilt finansieringsbeslut fattas.
Ärendebeskrivning
Den 21 maj 2013 lämnade Ritva Hermanson (MP), Carina Strömbäck (V) och Gisela
Brumme (S) in en motion om solenergi med förslaget att man vid ny- eller ombyggnation
av skolor, förskolor eller andra kommunala byggnader överväger att som ett
komplement förse dessa med solpaneler/solceller för att ytterligare bidra till en
miljövänlig elförsörjning och hållbar utveckling.
Motionen remitterades till tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt
miljösamordnaren för yttrande. Yttranden har kommit in och föreligger i bilaga.
Samtliga remissinstanser är positiva till solenergi.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 8/14.
Miljö- och byggnämnden § 82/13.
Skrivelse från miljösamordnaren 2013-08-28.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen bifalls.
När övervägandet görs förutsätter genomförandet att insatsen är finansierad inom
respektive investeringsprojekt eller att särskilt finansieringsbeslut fattas.
Yrkanden
Ritva Hermanson (MP), Carina Strömbäck (V) och Jan Johansson (VF) tillstyrker
motionen.
Carina G Hördegård (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
Ritva Hermanson, Carina Strömbäck, Gisela Brumme, tekniska nämnden,
miljö- och byggnämnden, miljösamordnaren

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0208, 2014/KA0181

Rapportering från socialnämnden om ej verkställda beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen
ska nämnden rapportera icke verkställda beslut till kommunfullmäktige.
För kvartal ett 2014 har socialnämnden två icke verkställda beslut att rapportera. Dels
ett gynnande beslut fattat 2013-12-18 avseende beviljande av placering i familjehem.
Placeringen har pågått sedan 2013-04-17. Ungdomen har även en pågående
kontaktfamiljsinsats fr.o.m. 2013-12-07. Rekrytering pågår efter lämpligt familjehem.
Det andra ärendet avser ett gynnande beslut fattat 2013-12-10 och avser också att
bevilja kontaktfamilj. Vårdnadshavaren har dock tackat nej till erbjudande
uppdragstagare och rekrytering pågår efter ny uppdragstagare.
Socialnämnden har vidare två verkställda beslut att rapportera som tidigare är
rapporterade som icke verkställda. Dessa avser ett gynnande beslut 2013-06-12
avseende beviljande av placering i familjehem. Beslutet avser en ungdom som är
placerad på HVB Kullen. Placering har pågått fr.o.m. 2012-10-15 och gynnande beslut
innebärande placering i familjehem har verkställts 2014-03-08. Det andra ärendet avser
avbrott i pågående verkställighet. Vårdnadshavaren har 2013-09-19 sagt upp
uppdragstagaren i pågående kontaktfamiljsinsats. Vårdnadshavaren har erbjudits
kontaktfamilj under rekryteringen men tackat nej och ungdomen har haft pågående
öppenvårdsinsats. Ny uppdragstagare har rekryterats fr.o.m. 2014-03-24.

Utdrag:
socialnämnden

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0139

Årsredovisning 2013 för Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till huvudbok, bilagor, budgetavräkning och kommentarer beslutar
kommunfullmäktige följande:
•
•
•

Årsredovisning 2013 godkänns.
Årets resultat innebär en ökning av Vetlanda kommuns eget kapital med
25 130 850, 26 kronor.
Kommunen har uppnått balanskravet.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2013 för Vetlanda kommun föreligger i bilaga tillsammans med ett
särskilt personalbokslut och miljöbokslut. Därutöver föreligger även i bilagor
årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB, Vetlanda Energi och
Teknik AB, Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler.
Kommunrevisionen föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen för 2013
godkänns.
Resultatet för Vetlanda kommun 2013 uppgår till 25,1 mnkr. För Stadshuskoncernen
uppgår resultatet till 24,7 mnkr och för hela kommunkoncernen till 50,8 mnkr.
Noteras bör att finansförvaltningen redovisar ett positivt resultat till följd av att 25 mnkr
återbetalats av så kallade AFA-medel (försäkringspengar) vilket överensstämmer med
hela det positiva resultatet.
Investeringsvolymen uppgår till 126 mnkr.
De båda enskilt största investeringarna under föregående år var färdigställandet av
Ekebogården och Myresjö förskola. Övriga investeringsmedel är fördelade på många
mindre investeringar.
Det flesta av fullmäktigemålen är helt eller delvis uppfyllda.
Beträffande personalbokslutet kan i korthet sägas att antalet anställda har blivit något
färre, något yngre men med något sämre hälsa.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisningen godkänns.
Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 25 130 850, 26 kronor.
Kommunen har uppnått balanskravet.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0139

Yrkanden
Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF), Magnus Olofsgård (FP), Dan Ljungström (C),
Anders Bengtsson (M), Carina Strömbäck (V), Ritva Hermanson (MP) och Carina Bardh
(M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Utdrag:
ekonomikontoret
kommunrevisionen
Ernst & Young

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0139

Beviljande av ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
P.g.a. jäv deltar inte Carina Bardh, Tommy Bohman, Lola Frödeberg, Björn Fälth,
Andreas Granlöf, Ritva Hermanson, Carina G Hördegård, Jan Johansson,
Marie Johansson, Agneta Lindberg, Dan Ljungström, Annika Nicklasson,
Kjell Åke Nottemark, Magnus Olofsgård, Nils-Erik Olofsson, Carina Strömbäck,
Ingemar Sturesson och Börje Wilsborn i handläggningen av denna punkt.
Barn- och utbildningsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
P.g.a. jäv deltar inte Arne Ahlgren, Anita Fagerholm, Johanna Haraldsson,
Patrik Karlsson, Sven-Eric Lilliequist, Agneta Lindberg, Anette Madeland,
Margonia Påhlsson och Henrik Tvarnö i handläggningen av denna punkt.
Kultur- och fritidsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
P.g.a. jäv deltar inte Carl-Axel Bengtsson, Margonia Påhlsson och Börje Wilsborn i
handläggningen av denna punkt.
Miljö- och byggnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
P.g.a. jäv deltar inte Lena Hållinder Berglund, Sven-Olov Karlsson och Kjell Åke Nottmark
i handläggningen av denna punkt.
Socialnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.
P.g.a. jäv deltar inte Niklas Hugosson i handläggningen av denna punkt.
Tekniska nämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
P.g.a. jäv deltar inte Conny Axelsson, Percy Karlsson, Dan Ljungström och Lars-Olof
Reinfeldt i handläggningen av denna punkt.
Valnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.
P.g.a. jäv deltar inte Lola Frödeberg, Håkan Johansson, Sven-Erik Lilliequist, Nisse Norén,
Nils-Erik Olofsson och Lars-Olof Reinfeldt i handläggningen av denna punkt.
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Dnr 2014/KA0139

Vård- och omsorgsnämnden samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
P.g.a. jäv deltar inte Carina Bardh, Carl-Axel Bengtsson, Stig-Göran Fransson,
Jan-Erik Josefsson och Carina Strömbäck i handläggningen av denna punkt.
Överförmyndare samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
P.g.a. jäv deltar inte Anders Bengtsson i handläggningen av denna punkt.
Valberedningen samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
P.g.a. jäv deltar inte Ingvar Andersson, Björn Fälth, Carina G Hördegård, Anker Iskov
Christensen, Jan Johansson, Jan-Erik Josefsson, Percy Karlsson, Agneta Lindberg,
Kjell Åke Nottemark, Lars-Olof Reinfeldt och Carina Strömbäck i handläggningen av
denna punkt.
Ärendebeskrivning
Revisionsberättelse för 2013 med följande bilagor föreligger:
•
•
•

Revisorernas redogörelse.
De sakkunnigas rapporter.
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna.

Kommunrevisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder
och genom utsedda lekmannarevisorer också den verksamhets som bedrivits i
kommunens företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut, riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och årsredovisning till
kommunfullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamheten, intern kontroll och räkenskaper samt
att pröva om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt
kommunallagen, god revisionsed i kommunal verksamhet och kommunens
revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
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Dnr 2014/KA0139

Bedömningen är sammantaget att styrelsen, nämnder och beredningar i Vetlanda
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
och att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.
Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som kommunfullmäktige ställt upp.
Kommunrevisionen tillstyrker därför att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelsen, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter vid dessa organ för
verksamhetsåret 2013.

Utdrag:
ekonomikontoret
kommunrevisionen
Ernst & Young
styrelse och nämnder

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§ 89

Sammanträdesdatum

Sida

2014-05-21

21 (33)

Dnr 2014/KA0151

Lokala föreskrifter för Vetlanda kommun avseende skydd av
människors hälsa och miljö
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till lokala föreskrifter för Vetlanda kommun avseende skydd av
människors hälsa och miljö fastställs att gälla fr.o.m. 1 juli 2014.
Ärendebeskrivning
Förslag till lokala föreskrifter för Vetlanda kommun avseende skydd av människors hälsa
och miljö har upprättats och föreligger i bilaga.
Föreskriften föreslås börja gälla fr.o.m. 1 juli 2014.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 33/14.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättat förslag till lokala föreskrifter för Vetlanda kommun avseende skydd av
människors hälsa och miljö fastställs att gälla fr.o.m. 1 juli 2014.
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miljö- och byggnämnden
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Dnr 2014/KA0152

Skyddsföreskrifter för ytvattentäkt i sjön Örken i Vetlanda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättat förslag till skyddsföreskrifter för ytvattentäkt i sjön Örken fastställs att gälla
fr.o.m. 1 juli 2014.
Ärendebeskrivning
Skyddsföreskrifter för ytvattentäkt i sjön Örken i Vetlanda kommun föreligger i bilaga.
Skyddsföreskrifterna har tidigare ingått i Vetlanda kommuns lokala
hälsoskyddsföreskrifter som nu är föremål för revidering. Enligt förslaget har dessa
brutits ut och läggs i en egen föreskrift som föreslås börja gälla fr.o.m. 1 juli 2014.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 34/14.
Kommunstyrelsens förslag
Upprättat förslag till skyddsföreskrifter för ytvattentäkt i sjön Örken fastställs att gälla
fr.o.m. 1 juli 2014.
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Dnr 2013/KA0434

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Planen syftar till att möjliggöra etablering av bilservice för lastbilar i området. I
närområdet finns sedan tidigare bilprovning, drivmedelsförsäljning och biltvätt.
Planområdet är tilltaget så att det finns möjlighet att bygga ut i samband med att
verksamheten expanderar. Området är beläget norr om Slättelundsvägens vändplan i
västra utkanten av Vetlanda centralort. Planområdet gränsar i norr mot ett område med
fornminnen och en motionsstig, i väster i anslutning ner mot en bäck/vattenflöde och
bilprovningen i söder och mot Västerleden i öster.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att
genomförandet av denna detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan och att
behovet av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger.
Samråd har skett under tiden 3 februari t.o.m. 3 mars 2014. Inkomna yttranden har
sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2014-03-05. Planförslaget har därefter
varit utställt för granskning under tiden 24 mars t.o.m. 14 april 2014. Framförda
synpunkter från granskningen är sammanställda i ett granskningsutlåtande daterat
2014-04-16.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 200/13, 257/13, 23/14 och 63/14.
Kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda antas.
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Dnr 2014/KA0057

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Östanå 3:1,
korthålsbana golf, Vetlanda
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för del av Östanå 3:1, korthålsbana golf, Vetlanda antas.
”Särskild sammanställning av miljöbedömning” offentliggörs.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun vill utveckla Östanåområdet sydväst om Vetlanda genom att skapa
förutsättningar för Vetlanda golfklubb att anlägga en korthålsbana för golf i anslutning
till den befintliga golfbanan. Golfbanan planeras anläggas och anpassas för
rörelsehindrade. I området planeras även för en ny gångstig för allmänheten längs
Grumlan. Vidare planeras en damm inom golfområdet, dels för hantering av
dräneringsvatten och dels som hinder i golfspelet.
För rekreation och friluftsliv innebär planförslaget att området utvecklas och nya värden
tillförs. Nya grupper får möjlighet att prova att spela golf och tillgängligheten ökar
genom anläggandet av gångstigen.
Området är beläget väster om Östanå Värdshus mot sjön Grumlan. Avgränsningen följer
sjökanten, befintlig väg i norr och befintlig övningsbana.
En särskild miljökonsekvensbeskrivning finns upprättad.
Klubben har genom nyttjanderättsavtal upplåtit befintligt område till Vetlanda
Golfklubb. Större delen av området är redan idag ianspråktaget för golf med
huvudinriktning träningsbana.
Samråd har skett under tiden 17 februari t.o.m. 17 mars 2014. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse daterad 2014-03-20. Planförslaget har därefter
varit utställt för granskning under tiden 2 april t.o.m. 23 april 2014. Framförda
synpunkter från granskningen är sammanställda i granskningsutlåtande daterad
2014-04-16. Föreligger också en särskild sammanställning av miljöbedömningen daterad
2014-04-25.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32/14 och 72/14.
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Dnr 2014/KA0057

Kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för del av Östanå 3:1, korthålsbana golf, Vetlanda antas.
”Särskild sammanställning av miljöbedömning” offentliggörs.
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Dnr 2014/KA0184

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Broby 9:132
Kommunfullmäktiges beslut
Försäljning av del av fastigheten Vetlanda Broby 9:132 till Landsbrostugan AB godkänns
till ett pris av 367 500 kronor.
Jäv
Sven-Olov Karlsson (VF).
Ärendebeskrivning
Landsbrostugan AB utövar verksamhet i fastigheten Vetlanda Broby 47:4. Köparen är i
behov av mer lokalyta, vilket gör att markköp har aktualiserats.
Förslag till köpekontrakt har upprättats avseende del av Vetlanda Broby 9:132. Avtalet
innebär bl.a. följande:
Vetlanda kommun säljer till Landsbrostugan AB del av Vetlanda Broby 9:132, cirka
3 675 m² som snedstreckats på bifogad karta. Köpeskilling 367 500 kronor. Köparen
tillträder senast 15 augusti 2014. Köpet ska genomföras genom fastighetsreglering med
köparens fastighet Vetlanda Broby 47:4. Avtalet är bindande för båda parter under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner det.
Kommunstyrelsens förslag
Försäljning av del av fastigheten Vetlanda Broby 9:132 till Landsbrostugan AB godkänns
till ett pris av 367 500 kronor.

Utdrag:
Landsbrostugan AB
ekonomichefen
lantmäteriet
tekniska kontoret
planteknikerna
Sven-Åke Karlsson
pärm
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Dnr 2014/KA0185

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Ramkvilla 2:48
Kommunfullmäktiges beslut
Försäljning av fastigheten Vetlanda Ramkvilla 2:48 till Magnus och Maria Lamme,
Ramkvilla godkänns till ett pris av 1 250 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Fastigheten Vetlanda Ramkvilla 2:48 har ägts av kommunen sedan 1989. Totalt inryms
245 m² kontorslokaler och 85 m² övriga ytor som i dagsläget är vakanta. Makarna
Lamme har anmält intresse av att köpa fastigheten och har idéer om att utveckla och
förädla den.
Enligt oberoende värderingsföretag är fastigheten värderad till 1 250 000 kronor.
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Magnus och
Maria Lamme såsom köpare. Avtalet innebär bl.a. följande:
Kommunen överlåter och säljer fastigheten Vetlanda Ramkvilla 2:48 enligt
snedstreckning på bifogad karta till Magnus och Maria Lamme
Köpeskilling: 1 250 000 kronor
Tillträde: 1 juli 2014
Köparen övertar gällande hyresavtal för fastigheten
Avtalet är bindande för båda parter under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner det.
Kommunstyrelsens förslag
Försäljning av fastigheten Vetlanda Ramkvilla 2:48 till Magnus och Maria Lamme,
Ramkvilla godkänns till ett pris av 1 250 000 kronor.

Utdrag:
Magnus och Maria Lamme
ekonomichefen
tekniska kontoret
planteknikerna
Sven-Åke Karlsson
pärm
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Dnr 2014/KA0186

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Famnen 1
Kommunfullmäktiges beslut
Försäljning av fastigheten Vetlanda Famnen 1 till Berne och Maria Fridell godkänns till
ett pris av 675 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Fastigheten är belägen i Norra Kråkegården och har nyttjats som kommunal förskola
från 1984 och fram till för något år sedan. Fastigheten har en tomtyta om 593 m² och en
enplansbyggnad på 140 m². Byggnaden har ett omfattande behov av både löpande och
periodiskt underhåll. Kommunen friskriver sig från alla fel och brister i fastigheten
inklusive dolda fel.
Köpekontrakt har upprättats innebärande att Vetlanda kommun säljer till Berne och
Maria Fridell fastigheten Vetlanda Famnen 1 till ett pris av 675 000 kronor. Tillträdesdag
13 juni 2014. Köpet är gällande för båda parter under förutsättning att det godkänns av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag
Försäljning av fastigheten Vetlanda Famnen 1 till Berne och Maria Fridell godkänns till
ett pris av 675 000 kronor.

Utdrag:
Berne och Maria Fridell
ekonomichefen
tekniska kontoret
planteknikerna
Sven-Åke Karlsson
pärm
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Dnr 2014/KA0187

Ändring av ramen för kommunal borgen - Vetab
Kommunfullmäktiges beslut
Vetlanda kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vetlanda Energi och Teknik
AB:s låneförpliktelser och andra förpliktelser som kräver säkerhet till ett högsta belopp
om 570 mnkr jämte därpå löpande räntor och kostnader.
Ärendebeskrivning
Vetabs ram för kommunal borgen omfattar idag 795 mnkr. Ramen har byggts upp
successivt i samband med beslut om de investeringar som genomförts under senare år.
Framför allt finansieringslösningen av kraftvärmeverket har medfört att behovet av
kommunal borgen minskat eftersom kommunen lånar ut direkt till leasinggivaren SEB
istället för att Vetab lånar från extern part. Detta minskar behovet av borgensram med
167 mnkr. Det faktum att några större investeringar blivit billigare att genomföra i
kombination med det kassaflöde som bolaget haft under senare år samt att vissa
investeringar skjutits framåt i tiden medför en möjlig sänkning av borgensramen med
ytterligare 58 mnkr och det nya behovet uppgår därför till 570 mnkr. Nivån innefattar
det behov som finns för planerade investeringar under de närmaste åren.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2014-03-26, § 30.
Kommunstyrelsens förslag
Vetlanda kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vetlanda Energi och Teknik
AB:s låneförpliktelser och andra förpliktelser som kräver säkerhet till ett högsta belopp
om 570 mnkr jämte därpå löpande räntor och kostnader.

Utdrag:
Vetlanda Energi och Teknik AB
ekonomikontoret
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Dnr 2014/KA0116

Årsredovisning 2013 – Höglandets kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
Jäv
Jan Johansson (VF) och Tommy Bohman (S).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2013 för Höglandets kommunalförbund föreligger i bilaga.
Under 2013 har en reviderad förbundsordning antagits och ett omfattande arbete kring
organisation och arbetssätt har genomförts. De IT-tjänster som levererats har under året
paketerats i en tjänstekatalog med påföljande tjänstedebitering. Projektet med en
gemensam IT-plattform har slutförts. Återcertifiering av teknikcollege har också
genomförts och inom familjerätten har fortsatt utveckling av ett gemensamt arbetssätt
skett och de tekniska lösningarna blir allt bättre. Verksamheterna i förbundet är
Höglandets IT, Gymnasiesamverkan, Vuxnas lärande, Konsument Höglandet och Bidrag
till brottsofferjouren.
Driftresultatet uppgår till 0,7 mnkr.
Årets investeringar uppgår till 20,3 mnkr.
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund 2014-03-07, § 4.
Kommunstyrelsens förslag
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Utdrag:
Höglandets kommunalförbund
revisorerna
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Dnr 2014/KA0127

Årsredovisning 2013 – Höglandets räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.
Årsredovisningen godkänns.
Jäv
Nils-Erik Olofsson (S) och Patrik Karlsson (VF).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2013 för Höglandets räddningstjänstförbund föreligger i bilaga.
Verksamheten under året har framför allt påvisat värdet av uttalade mål och ett
utvecklat samarbete för att kunna hantera de situationer som uppstår exempelvis
oljeutsläppet i Nässjös dricksvattentäkt Spexhultasjön samt problem med
dricksvattenförsörjningen till Vetlanda tätort p.g.a. torka.
Årets resultat uppgår till 1 941 000 kronor och är en positiv avvikelse i förhållande till
budget. Orsaken till det positiva utfallet är framför allt vakanser på heltidssidan samt
minskad semester- och komptidsskuld. Lägre kapitaltjänstkostnader på grund av
senarelagda investeringar påverkar också resultatet positivt.
Under året har investeringsvolymen uppgått till 1,4 mnkr. En del investeringar som
planerades att genomföras under 2013 har skjutits fram till 2014.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 2014-03-12, § 3.
Kommunstyrelsens förslag
Ledamöterna i direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.
Årsredovisningen godkänns.

Utdrag:
Höglandets räddningstjänstförbund
revisorerna
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Dnr 2014/KA0136

Årsredovisning 2013 – Höglandets samordningsförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
Jäv
Carina Bardh (M) och Helena Stålhammar (C).
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Höglandets samordningsförbund 2013 föreligger i bilaga. Förbundets
ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, landstinget och medlemskommunerna. Insatserna inom den
finansiella samordning ska avse individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och syfta till att dessa personer uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra ett förvärvsarbete. Största delen av verksamheten består av
ersättning till kommunerna för jobbcoacher inom projektet ”Jobb istället för
aktiveringsersättning”. Andra verksamheter där man bidragit till finansieringen är
Projekt IT-spåret och KUR-projektet.
Årets resultat blir -300 000 kronor. För andra året i rad redovisas ett negativt resultat
vilket inte är långsiktigt hållbart. För att erhålla balans mellan kostnader och intäkter
måste, under kommande år, intäkterna öka eller kostnaderna minskas.
Kommunstyrelsens förslag
Ledamöterna i styrelsen för Höglandets samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Utdrag:
Höglandets samordningsförbund
revisorerna
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Dnr 2014/KA0148

Årsredovisning 2013 – Mediacenter Jönköpings län
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 2013 godkänns.
Direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet
för 2013.
Jäv
Nisse Norén.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 2013 föreligger i
bilaga.
2013 års resultat uppgår till 420 000 kronor. Resultatet överstiger det budgeterade
resultatet med 25 000 kronor. Omsättningen för teknik och installationer har varit på
samma nivå som föregående år. Marknaden för AV-teknisk utrustning har samtidigt ökat
något. Försäljningen av surfplattor har tagit fart under det gångna året. Det som ökar
mest är utbildning och information runt användandet av interaktiva tavlor. Även inom
området surfplattor ses en ökning av utbildningsinsatserna.
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för direktionen.
Kommunstyrelsens förslag
Årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 2013 godkänns.
Direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet
för 2013.
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