Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

1 (25)

2013-02-06

Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, kl. 14.00-17.00

Beslutande

Tommy Bohman, ordf, Nils-Erik Olofsson, Klas Håkanson, Kjell-Åke Nottemark,
Gunilla Hjelm, Dan Ljungström, Jan Johansson, Lars Brihall, Ingemar Sturesson,
Magnus Olofsgård, Ritva Hermanson.

Tjänstgörande ersättare: Nils-Erik Johahnsson och Rolf Forsén.
Ersättare: Carina Bardh, Börje Wilsborn, Lola Frödeberg, Ejlon Johansson,
Björn Fälth och Carina Strömbäck.
Övriga deltagande

Magnus Färjhage, Anders Bernberg (§ 11-12), Linda Almqvist (§ 11-12),
Jonas Lööf (§ 11-12), Patrik Ivarsson (§ 11), Ulf Neuhaus (§ 11-13),
Cecilia Clausson (§ 11), Anders Bergkvist (§ 11), Jan-Åke Johansson (§ 11-15),
Gunnar Elmeke (§ 11-12), Ove Karlsson (§ 12-17), Julia Lennartsson (§ 11-12),
Ola Rosander (§ 28).
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.
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Dnr 2013/KA0045

Information om arbetsmarknadsläget
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Den öppna arbetslösheten i Vetlanda uppgår till 7,3 %, att jämföra med länet
8,5 % och riket 8,3 %. I gruppen 18-25 år är arbetslösheten 17,5 % i Vetlanda.
Från arbetsförmedlingens sida tror man på en förbättring efter sommaren 2013.
I Vetlanda bedrivs flera sysselsättningsprojekt bland annat ”Komback” som
sysselsätter ungdomar utan gymnasieutbildning. Från arbetsmarknadsenheten
finns önskemålet att kunna erbjuda kommunal anställning under en begränsad
tid, 6-12 månader, för personer med svårigheter att komma ut på den reguljära
arbetsmarknaden. Att få en lön istället för försörjningsstöd är ett bättre
alternativ av många skäl, inte minst långsiktigt ekonomiskt. Ett sådant projekt
skulle innebära att man skapar jobb som inte finns idag för att undvika
undanträngningseffekt. Kostnaden skulle med 6-månaders anställningar
innebära 4,5 mnkr. Lämpliga verksamhetsområden är vård och skola.
Från arbetsförmedlingens sida menar man att det kan finnas statliga medel att
få del av för att finansiera projektet.
---------------
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Dnr 2013/KA0018

Information om Green Charge Sydost
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchef Magnus Färjhage får uppdraget att ta fram underlag för beslut
om medverkan i projektet Green Charge Sydost.
Ärendet återkommer till kommunstyrelsen i mars eller april 2013.
Ärendebeskrivning
Inledningsvis redovisas de nationella och lokala målen för transporter ur
energisynpunkt. Därefter redovisas antalet transporter och man kan konstatera
att många korta transporter borde kunna reduceras i antal. Frågan är hur detta
ska gå till. Antalet elbilar borde kunna öka, vi ligger lågt i jämförelse med till
exempel Norge.
Projektet Green Charge Sydost arbetar för en ökad omfattning av elbilar som
ett led i minskad energianvändning. Projektet syftar till ett
marknadsgenombrott för elbilar i vår region. 22 kommuner är redan anslutna
till projektet som omfattar Småland, Blekinge och Öland. Avslutningsvis
beskrivs de kommunala åtagandena om man ansluter sig till projektet.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att kommunchef Magnus Färjhage får uppdraget
att ta fram ett beslutsunderlag för Vetlanda kommuns medverkan i projektet.
Gunilla Hjelm (C), Jan Johansson (VF) och Ritva Hermanson (MP) tillstyrker
Tommy Bohmans förslag.
---------------

Utdrag:
Anders Bernberg
Magnus Färjhage
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Dnr 2013/KA0025

Samråd avseende försäljning av Korsberga-Löneberg 3:44
– Witalabostäder AB
Kommunstyrelsens beslut
Samråd har skett med kommunstyrelsen avseende försäljning av
Korsberga-Löneberg 3:44.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2012 § 67, bland annat att
Witalabostäder i samband med försäljning i enlighet med sin handlingsplan ska
beakta hur tänkt köpare bedöms kunna trygga fortsatt tillhandahållande av
bostäder av god kvalitet på orten samt att samråda med kommunstyrelsen inför
den aktuella försäljningen av en fastighet.
Witalabostäder har nu efter en längre försäljningsprocess och budgivning nått
en överenskommelse med Lars Anderås som innebär att han förvärvar
fastigheten Korsberga-Löneberg 3:44 till en överenskommen köpeskilling på
950 000 kr och med tillträde 2013-03-01.
Taxeringsvärdet uppgår till 850 000 kr, marknadsvärdet är bedömt till
1 500 000 kr och underhållsbehovet uppgår till ca 2 000 000 kr.
Fastigheten består av 8 lägenheter med tillhörande garage. Lars Anderås har för
avsikt att fortsätta driva och förvalta hyresfastigheten i samma anda som
Witalabostäder. Lars Anderås avsikt är att utveckla ett lokalt fastighetsbestånd
och har därför visat intresse även för andra fastigheter som idag ägs av
Witalabostäder och som är till försäljning.
Arbetsutskottets förslag
Försäljning av hyresfastigheten Korsberga-Löneberg 3:44 med adress
Österängsvägen 5 i Korsberga till Lars Anderås till en köpeskilling om
950 000 kr godkänns.
---------------

Utdrag:
Witalabostäder AB
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Dnr 2011/KA0331

Samordnad övervakning av luftkvalitén i Jönköpings län
Kommunstyrelsens beslut
Avtal tecknas med Jönköpings läns luftvårdsförbund för samordnad
övervakning av luftkvalitén i Jönköpings län från med den 13 februari 2013 till
och med 31 december 2015.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov med
max 75 000 kr för 2013. För de båda följande åren som avtalet avser hänskjuts
finansieringen till budgetarbetet avseende 2014 och framåt.
Ärendebeskrivning
Kommunen är enligt miljöbalken och tillhörande lagstiftning skyldig att
kontrollera att miljökvalitetsnormer för utomhusluft uppfylls inom den egna
kommunen. Lagstiftningen möjliggör för kommuner att bedriva kontrollen av
miljökvalitetsnormerna i samverkan, vilket innebär ekonomiska fördelar då
antalet mätningar blir färre. Jönköpings läns luftvårdsförbund erbjuder
Vetlanda kommun att ingå i ett samverkansområde för luftkvalitémätningar
inom Jönköpings län. Avtalsperioden är 13 februari 2013 till och med
31 december 2015. Erbjudandet innebär att övervakningen av luftkvalitén samt
inrapportering och utvärdering av luftkvalitén i länet sker i enlighet med
gällande lagstiftning. Kostnaden för Vetlanda kommuns medverkan är
beräknad till max 75 000 kr/år. Kostnaden för luftkvalitémätning i egen regi
beräknas till minst 250 000 kr/år.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2011 § 160 att lämna ett positivt
förhandsbesked på intresseförfrågan att medverka i gemensamma mätningar.
Miljö- och byggnämnden ska enligt sitt reglemente svara för kommunens
tillsynsverksamhet enligt miljöbalken. Det är därför inte lämpligt att nämnden
också är ansvarig för åtgärder som kan behövas vidtas med anledning av
kontrollerna. Ansvaret för att kommunen lever upp till lagens krav och vidtar
åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister som uppdagas i
provtagningen åvilar tekniska kontoret och nämnden där också kompetensen på
området finns. Själva genomförande av provtagningen i kommunen som
troligen kommer att ske cirka vart femte år, bör vara möjligt att lägga på miljöoch byggförvaltningen att vara behjälplig med. Avtal föreligger i bilaga.
Övriga kommuner i länet har godkänt avtalet.
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Dnr 2011/KA0331

Arbetsutskottets förslag
Avtal tecknas med Jönköpings läns luftvårdsförbund för samordnad
övervakning av luftkvalitén i Jönköpings län från med den 13 februari 2013 till
och med 31 december 2015.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov med
max 75 000 kr för 2013. För de båda följande åren som avtalet avser hänskjuts
finansieringen till budgetarbetet avseende 2014 och framåt.
Yrkanden
Jan Johansson (VF), Gunilla Hjelm (C ), Ingemar Sturesson (KD) och
Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
Jönköpings läns luftvårdsförbund
ekonomikontoret
Margareta Darell
miljö- och byggförvaltningen
tekniska kontoret
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Dnr 2013/KA0026

Remissyttrande avseende uppdatering av riksintresse vindbruk
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommuns yttrande innebär att man inte har några synpunkter på de
kriterier som ligger till grund för utpekandet av riksintresseområden eller det
resultat kriterierna har lett fram till vad gäller utpekade områden.
Ärendebeskrivning
Energimyndigheten har tagit fram ett förslag till revidering av riksintresse
vindbruk. I utpekandet av riksintresseområden för vindbruk har
Energimyndigheten använt sig av en uppdaterad vindkartering från 2011 som
är mer noggrann än den som tidigare gjordes, vilket ger ett bättre underlag. I
och med Energimyndighetens förslag på nya riksintresseområden anges
riksintresse vindbruk på ett enhetligt sätt över hela landet. Länsstyrelsen har
skickat förslaget till länets kommuner för synpunkter och yttrande senast
1 mars 2013. En sammanfattning av Energimyndighetens överväganden
framgår av särskild bilaga.
Konsekvenserna för Vetlanda kommun innebär att det inom vår kommun inte
föreslås några riksintresseområden för vindbruk. Vid framtagande av
kommunens vindbruksplan gjordes en egen kommunal bedömning av
prioriterade områden för större vindkraftsetableringar med följden att vissa av
de av staten utpekade riksintresseområdena ligger i områden som kommunen
vill freda från vindbruk. I och med det nya förslaget försvinner alla
riksintresseområden för vindbruk inom Vetlanda kommun, alltså även de
områden som idag är riksintressen och som i vår vindbruksplan ligger utanför
de områden som är prioriterade för större vindkraftsetableringar.
Vindbruksplanen blir nu entydig och kommunen behärskar själv frågan om
lämpliga vindbruksområden.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommuns yttrande innebär att man inte har några synpunkter på de
kriterier som ligger till grund för utpekandet av riksintresseområden eller det
resultat kriterierna har lett fram till vad gäller utpekade områden.
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Dnr 2013/KA0026

Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
tekniska kontoret
miljö- och byggförvaltningen

Just sign
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Dnr 2012/KA0039

Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid webbpublicering
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till riktlinjer för behandling av personuppgifter vid
webbpublicering godkänns.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun blev våren 2012 föremål för Datainspektionens tillsyn enligt
personuppgiftslagen. Fokus var inställt på webbpublicering av personuppgifter.
Datainspektionens beslut innebar att man konstaterade att kommunen saknade
dels skriftliga instruktioner för hantering av personuppgifter i samband med
webbpublicering och dels rutiner för att informera registrerade om
publiceringen av personuppgifter.
Förslag till riktlinjer har med utgångspunkt i Datainspektionens beslut
upprättats och föreligger i bilaga. Riktlinjerna innehåller också rutiner för hur
information ska lämnas till de registrerade.
Förslaget är kommunicerat med personuppgiftsombuden i kommunen.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till riktlinjer för behandling av personuppgifter vid
webbpublicering godkänns.
---------------

Utdrag:
Annelie Jönsson
Vinna
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Dnr 2013/KA0009

Ansökan om serveringstillstånd – Hultanäs Sport Fritidsklubb
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan beviljas.
Ärendebeskrivning
Hultanäs Sport Fritidsklubb har hos Vetlanda kommun ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, andra jästa
alkoholdrycker, vin och sprit på Hultanäsgården, Hultanäs.
Serveringstillståndet är avsett att gälla för slutet sällskap. Serveringen kommer
att äga rum på Hultanäsgården, Hultanäs vid följande datum under 2013:
9 februari, 30 april, 18 maj, 13 juli och 5 oktober, kl. 20.00-01.00
16 november, kl. 16.00-01.00.
De arrangemang som sökande har för avsikt att bedriva är endast för
medlemmar. Tillställningarna är trubadurafton, sommarfest, enklare pubafton.
Föreningen har en teatergrupp som även kommer att göra framträdande vid
några arrangemang. Julbord kommer också att anordnas.
Sökande har tidigare haft serveringstillstånd till slutna sällskap utan kända
anmärkningar.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
---------------

Utdrag:
Hultanäs Sport och Fritidsklubb
Alkoholinspektör
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Dnr 2012/KA0383

Remissyttrande avseende promemorian (Ds 2012:55)
Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län
Kommunstyrelsens beslut
Följande remissyttrande över promemorian (Ds 2012:55) Det regionala
utvecklingsansvaret i Jönköpings län överlämnas till Socialdepartementet:
Vetlanda kommun ser med tillfredsställelse på förslaget att Lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska omfatta även Jönköpings län.
Förslaget har en stark lokal och regional förankring då det gemensamma målet
är en samlad demokratisk arena för regional utvecklings- och tillväxtpolitik.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i
Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun för insatser
för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Dessa landsting
ansvarar även för att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Jönköpings läns landsting har 2011-12-30 lämnat in en ansökan till regeringen
om att nuvarande Jönköpings län från och med 2015 får bilda en
regionkommun med regionalt utvecklingsansvar enligt ovan nämnda
lagstiftning. I promemorian (Ds 2012:55) Det regionala utvecklingsansvaret i
Jönköpings län föreslås att nämnda lagstiftning ändras så att den även omfattar
Jönköpings län.
Förslaget är föremål för ett remissförfarande till bland annat länets kommuner
samt regionförbund, landsting och länsstyrelser i Jönköpings och
omkringliggande län. Remissyttrande ska ha inkommit till Socialdepartementet
senast den 4 mars 2013.
Arbetsutskottets förslag
Följande remissyttrande över promemorian (Ds 2012:55) Det regionala
utvecklingsansvaret i Jönköpings län överlämnas till Socialdepartementet:
Vetlanda kommun ser med tillfredsställelse på förslaget att Lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska omfatta även Jönköpings län.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen

§ 18 forts.

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

12

2013-02-06

Dnr 2012/KA0383

Förslaget har en stark lokal och regional förankring då det gemensamma målet
är en samlad demokratisk arena för regional utvecklings- och tillväxtpolitik.
---------------

Utdrag:
Socialdepartementet
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Dnr 2012/KA0367

Reviderad attestförteckning för kommunkansliet
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till attestförteckning för kommunkansliet att gälla från och
med 1 mars 2013 godkänns.
Ärendebeskrivning
Det nyligen införda ekonomisystemet kräver att varje beslutsattestant har minst
en ersättare. Dessutom införs nya ansvars- och verksamhetskoder, vilket
innebär att kommunkansliets attestförteckning måste kompletteras och justeras.
Det bifogade förslaget har därför ”fyllts på” med ersättare för
beslutsattestanterna. Koderna för ansvar och verksamhet har översatts i
enlighet med den nya kodplanen.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till attestförteckning för kommunkansliet att gälla från och
med 1 mars 2013 godkänns.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
kommunkansliet

Just sign
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Dnr 2013/KA0044

Redovisning av återbesättningsprövning/nyrekrytering
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Samtliga förvaltningar ska månadsvis till kommunstyrelsen redovisa nya lediga
befattningar samt vilka åtgärder förvaltningen vidtagit gällande tidigare
ledigförklarade tjänster. För ändamålet finns en särskild blankett framtagen.
Redovisning föreligger från vård- och omsorgsförvaltningen.
---------------

Utdrag:
vård- och omsorgsförvaltningen
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Dnr 2013/KA0043

Redovisning av delegationsärenden 2012
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsärenden för 2012 föreligger i bilaga.
---------------

Utdrag:
Magnus Färjhage
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Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2013-01-14.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2012-12-19.
---------------
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Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Personal- och organisationsutskottet: Information om pensionsavtalet
§ 83/12
b) Höglandets kommunalförbund: Sammanträdesprotokoll, direktionen
2012-11-30
c) Landstinget i Jönköpings län: Regionalt trafikförsörjningsprogram i
Jönköpings län
Dnr 2012/KA0058
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till ombyggnad av Korsberga
kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift
Dnr 2011/KA0257
e) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Broby 47:4 och Broby 9:131 i
Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0002
f) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förlängning av tillstånd till allmän
kameraövervakning
Dnr 2010/KA0022
g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande som vigselförrättare i
Vetlanda kommun
Dnr 2012/KA0371
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till ändring av byggnadsminnet
Vallby Säteri, Vallby 1:1, Vetlanda kommun i Jönköpings län
Dnr 2012/KA0243
i) Överklagan gällande tillståndsbeslut 2012-12-04, dnr 551-4755-12, enligt 9
kap. 6 § miljöbalken att driva vindkraftsanläggning på fastigheterna
Hörjesås 1:10, 1:6 och 1.7 i Vetlanda kommun
Dnr 2011/KA0364
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j) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur
produktion enligt 12 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) på fastigheten Klev
1:1, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0004
k) Socialnämnden: Revisionsrapport ”Vetlanda kommun Placerade barn och
unga”
Dnr 2012/KA0290
l) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Haddarp 3:2 och Kejsarkulla
1:4 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0003
m) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Holmesberg 1:4 och
Appelhester 9:1 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0005
n) Regionförbundet Jönköpings län: Verksamhetsplan och budget 2013
Dnr 2012/KA0209
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur
produktion enligt 12 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) på fastigheten
Åmjölkesbo 4:2, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0010
p) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Kejsarkulla 3:1 och Lilla
Häradsskögle 3:1 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0021
q) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om linbyte och förläggning av kabel i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0024
r) Personal- och organisationsutskottet: Utdata, uppgifter om övertid/mertid
och arbetade timmar för januari-december månad 2012. Uppgifterna
jämförs med motsvarande period 2011
---------------
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Dnr 2012/KA0313

Ny förbundsordning för Höglandets kommunalförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Direktionens förslag till förbundsordning för Höglandets kommunalförbund
godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till ny reviderad förbundsordning för Höglandets kommunalförbund
har upprättats och föreligger i bilaga.
Föreslagna förändringar är i huvudsak en anpassning till den utveckling som
förbundet haft. Nya verksamheter såsom IT, familjerätt och telefoni är
inarbetade. Förslaget innehåller också reglering som innebär att det ska vara
minst tre av kommunerna som samarbetar kring en verksamhet som
överlämnas till förbundet.
Ett arbetsutskott inrättas och ordförandeval genomförs vartannat år för att få en
bättre kontinuitet i förbundets allt mer omfattande verksamhet.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund § 46/12.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta direktionens förslag till förbundsordning för
Höglandets kommunalförbund.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------
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Dnr 2012/KA0300

Utökad budget för socialnämnden 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens begäran om utökning av budgetramen för 2013 avslås.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i skrivelse daterad 2012-10-03 begärt utökad budgetram
2013 med 6 600 000 kr för ökade kostnader för försörjningsstöd.
Vid den budgetprocess som föregick fullmäktiges beslut om budgetramar i juni
2012 beaktades frågan om att tilldela socialnämnden extra medel för
försörjningsstödet men beslutet blev att inte utöka budgeten för det ändamålet.
Budgetsituationen inför 2013 har inte förbättrats sedan kommunfullmäktiges
junibeslut, det finns därför inte något utrymme för att tilldela socialnämnden
ytterligare medel.
Kostnaden för 2012 uppgår till totalt 15 233 000 kr.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 289/12.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå socialnämndens begäran om utökning av
budgetramen för 2013.
---------------
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Dnr 2012/KA0078

Svar på motion om äldres rätt att själva bestämma om sitt boende
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Behovsprövning ska även fortsättningsvis göras efter ansökan från den
enskilde.
Ärendebeskrivning
Den 7 mars 2012 lämnade Lisa Arvidsson in en motion om äldres rätt att själva
bestämma om sitt boende med följande förslag:
Medborgaren själv ska få fatta beslutet om sitt boende till exempel ett
äldreboende eller eget boende med hjälp av hemtjänst.
Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden och kommunala
pensionärsrådet för yttrande.
Yttranden har inkommit.
Vård- och omsorgsnämnden uppger i sitt yttrande att tillgången till en viss
boendeform kan vara behovsprövad eller inte. Om en individ har rätt till
bistånd enligt Socialtjänstlagen är det kommunens skyldighet att verkställa.
Utan behovsbedömning och därmed utan dokumentation blir det svårt att
säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda.
Vid en biståndsbedömning är det den enskildes egna upplevelser av sitt liv och
sitt boende som ska vara avgörande inte anhörigas oro och upplevelser. En
helhetssyn kring individens situation ska ligga till grund för bedömningen.
Sammantaget är det nämndens uppfattning att rätten till särskilt boende ska
vara behovsprövat efter ansökan från individen.
Kommunala pensionärsrådet instämmer i förvaltningens förslag till nya
riktlinjer för behovsbedömningen av insatser enligt Socialtjänstlagen. Dessa
förtydligar den enskildes möjlighet att själv välja när och hur stöd och hjälp ska
ges samt önskemål om boende.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 154/12.
Kommunala pensionärsrådet § 17/12.
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Dnr 2012/KA0078

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen och att behovsprövning även
fortsättningsvis ska göras efter ansökan från den enskilde.
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Dnr 2013/KA0027

Renhållningsavgifter för hushållsavfall inklusive tömning av
enskilda avloppsbrunnar från och med 1 mars 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Dokumentet Renhållningsavgifter för Vetlanda kommun justeras enligt Vetabs
förslag, vilket innebär att avgiftsnivån är oförändrad från 2012 till 2013.
Bilagda renhållningsföreskrifter fastställs att gälla från och med 1 mars 2013.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommuns avgifter för renhållning ska enligt förslaget vara helt
oförändrade från 2012 till 2013. De ändringar som föreslås i bifogade
handlingar kan anses som redaktionella. Syftet med de föreslagna justeringarna
är att göra dokumentet ”Renhållningsavgifter för Vetlanda kommun” mer
tydligt och lättförståeligt för kommunens invånare.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Vetlanda Energi & Teknik AB 2012-10-04 § 111.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Dokumentet Renhållningsavgifter för Vetlanda kommun justeras enligt Vetabs
förslag, vilket innebär att avgiftsnivån är oförändrad från 2012 till 2013.
Bilagda renhållningsföreskrifter fastställs att gälla från och med 1 mars 2013.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------
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Dnr 2012/KA0047

Vetlanda Energi & Teknik AB:s förvärv av 50 % av aktierna i
Sävsjö Energi AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Vetlanda Energi & Teknik AB:s förvärv av 50 % av aktierna i Sävsjö
Energi AB godkänns.
2. Konsortialavtal mellan Sävsjö kommun och Vetlanda Energi & Teknik AB
godkänns enligt bilaga.
3. Bolagsordning för Sävsjö Energi AB godkänns enligt bilaga.
4. Avsiktsförklaring avseende Vetlanda kommuns delägande fastställs enligt
bilaga.
5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi & Teknik AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 795 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.
Ärendebeskrivning
Diskussioner har förts mellan kommunledningarna i Vetlanda och Sävsjö
kommuner samt Vetlanda Energi & Teknik AB angående möjligheterna att
fördjupa samarbetet inom det kommunaltekniska området. Sävsjö Energi AB
ägs till hälften av Sävsjö kommun och till hälften av Kalmar Energi.
Kalmar Energi har beslutat sälja sin halva av bolaget. Vetlanda Energi &
Teknik AB har uttalat intresse att gå in som aktieägare och har efter avslutade
förhandlingar tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med Kalmar Energi. Avtalet är
villkorat med att kommunfullmäktige i Vetlanda godkänner förvärvet. Köpet är
kopplat till ambitionerna att utöka samarbetet över kommungränsen med syfte
att stärka båda bolagen. Köpeskillingen för 50 % av aktierna i
Sävsjö Energi AB uppgår till 33,7 mnkr.
Före affärens fullständiga genomförande ska ett antal beslut fattas av
kommunfullmäktige i de båda kommunerna. Konsortialavtalet tecknas för att
tydliggöra aktieägarnas ambitioner med bolagets förvaltning och utveckling.
Bolagsordningen revideras för att så långt det är möjligt överensstämma med
Vetlanda Energi & Teknik AB:s bolagsordning. Styrelseledamöter utses av
kommunfullmäktige som också ska tillsätta styrelseordförande för bolaget.
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§ 28 forts.

Dnr 2012/KA0047

Vidare ska styrelsesuppleant och lekmannarevisor utses, liksom ombud att
företräda ägaren på bolagsstämman.
En enkel avsiktsförklaring mellan de båda kommunerna har tagits fram för att
tydliggöra viljan angående utökat samarbete inom det kommunaltekniska
området.
För att finansiera aktieköpet och även som säkerhet för halva Sävsjö Energi
AB:s skulder behöver Vetlanda Energi & Teknik AB:s borgensram utökas.
Sävsjö Energi AB har skulder på totalt 40 mnkr och för dessa ska säkerhet i
form av kommunal borgen från Vetlanda kommun på halva beloppet utfästas.
Av köpeskillingen för aktierna behöver 30 mnkr finansieras genom upplåning
och därmed utökad borgen. Sammanfattningsvis innebär det att Vetlanda
Energi & Teknik AB:s borgensram behöver utökas med 50 mnkr till 795 mnkr.
Planerat tillträdesdatum är 2013-03-27.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Vetlanda Energi & Teknik AB 2013-01-15 § 4.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår följande:
1. Vetlanda Energi & Teknik AB:s förvärv av 50 % av aktierna i Sävsjö
Energi AB godkänns.
2. Konsortialavtal mellan Sävsjö kommun och Vetlanda Energi & Teknik AB
godkänns enligt bilaga.
3. Bolagsordning för Sävsjö Energi AB godkänns enligt bilaga.
4. Avsiktsförklaring gällande Vetlanda kommuns delägande fastställs enligt
bilaga.
5. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vetlanda Energi & Teknik AB:s
låneförpliktelser upptill totalt högsta lånebelopp om 795 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.
Dan Ljungström (C), Tommy Bohman (S), Lars Brihall (VF), Ingemar
Sturesson (KD), Gunilla Hjelm (C), Klas Håkanson (M) och
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Jan Johanssons förslag.
---------------
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