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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, kl. 14.00-17.25

Beslutande

Tommy Bohman ordf (jäv § 183), Agneta Lindberg, Nils-Erik Olofsson, Annika
Nicklasson, Klas Håkanson (jäv § 183), Kjell Åke Nottemark, Gunilla Hjelm
(§ 169-187), (jäv § 183), Dan Ljungström, Jan Johansson (jäv § 183), Lars Brihall
(jäv § 181), Ingemar Sturesson, Ritva Hermanson.

Tjänstgörande ersättare: Rolf Forsén (ordf. § 183), Bengt Jonzon (§ 183), Carina
Bardh (§ 183), Carina Strömbäck (§ 183), Ejlon Johansson, Börje Wilsborn
(§ 166-168), 14.00-15.15, Marie Johansson (§ 181).
Ersättare: Rolf Forsén, Bengt Jonzon, Carina Bardh, Börje Wilsborn (§ 168-178),
15.15-16.50, Lola Frödeberg (§ 166-178) 14.00-16.50, Marie Johansson,
Björn Fälth och Carina Strömbäck.
Övriga deltagande

Magnus Färjhage, Leif Henriksson (§ 166-177), Christina Carlson,
Lena Ottosson (§ 166), Jessica Hed (§ 166-169), Annelie Jönsson (§ 166-169),
Jonny Palmqvist (§ 166-167), Petra Gummeson (§ 166-168), Bengt Ericsson
(§ 166-168), Andreas Eliasson (§ 166-187), Bengt Wellermark (§ 171-172),
Eva-Lott Karlsson (§ 169-179), Anders Ritzman (§ 171-185), Jan-Åke Johansson
(§ 171-185) och Markus Tingvall (§ 169-179).
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.

Utses att justera

Lars Brihall och Agneta Lindberg

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf

166-187

Kristina Odelberg
Ordförande

Tommy Bohman

Rolf Forsén

(§166-182, 184-187)

(§ 183)

Justerare

Lars Brihall

Marie Johansson Agneta Lindberg

(§ 166-180, 182-187)

(§ 181)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2013-11-06

Dnr 2012/KA0271

Information/uppföljning av måltidsservice
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Chefen för måltidsservice Lena Ottosson redovisar erfarenheterna av den nya
organisationen inom måltidsservice som gäller sedan 1 januari 2013, det vill
säga knappt ett år. Hon redovisar såväl positiva som negativa erfarenheter,
bland annat upplevs det som mycket positivt med en sammanhållen
organisation med chefer kunniga inom området. Den nya organisationen
upplever att man ibland fått ett något negativt rykte när man tvingas fatta
obekväma beslut till följd av de ekonomiska förutsättningarna. Under det första
året har det genomförts ett omfattande övergripande arbete som berör hela
organisationen. Härefter följer en redovisning av olika åtgärder som vidtagits
inom de olika enheterna enligt en förutbestämd etappindelning. Vidare kan
man konstatera att kraven från kunderna ökar inom olika områden med
avseende på utbudet av måltider. Man måste i samband med
verksamhetsutökningar inom såväl äldreomsorg som skolans område betänka
att fler äldre eller barn också har konsekvenser på måltidsverksamheten. Under
året har antalet tjänster reducerats med netto 4,8.
---------------

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun
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2013-11-06

Dnr 2013/KA0405

Månadsprognos per den 30 september 2013
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 30 september 2013 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 30 september 2013 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet uppgår till 18,7 mnkr. Den största enskilda
förändringen är att lönerevisionspotten lämnar ett överskott på 6,8 mnkr. Vårdoch omsorgsnämnden gör ett något bättre resultat än tidigare prognostiserat.
Socialnämnden däremot prognostiserar ett större överskridande, delvis
beroende på att man inte kompenseras för flyktingmottagandet i tillräcklig
utsträckning. Finansförvaltningen redovisar en bättre prognos än tidigare med
nästan 7 mnkr. Beräknade årsresultatet exklusive utvecklingsreserven uppgår
till 35 mnkr. Ianspråktagandet av reserven uppgår till 16,3 mnkr. Tekniska
nämnden beräknar ett överskridande på investeringsbudgeten med 9,8 mnkr.
Ekonomikontoret redovisar stora realisationsvinster. Kultur- och
fritidsnämnden räknar med att budgeterade medel för inköp av ny bokbuss
behöver föras över till nästa år.
Den beräknade investeringsvolymen uppgår därmed till 116,3 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 30 september 2013 läggs till handlingarna.
---------------

Utdrag:
samtliga förvaltningar
ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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2013-11-06

Dnr 2013/KA0057

Information om behovet av utökning inom Landsbro, Mogärde och
Withala skolor
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i september i år att renovera Mogärdeskolan.
Sedan dess har en utredning påbörjats inom tekniska kontoret för hur detta ska
genomföras. Under den senaste tiden har dessutom frågan uppkommit om hur
stort behovet egentligen är i åldersgruppen år F-6. Med anledning av att en
noggrannare prognoser behöver färdigställas har den tekniska utredningen lagts
på is. Det förefaller som om trycket på centralorten inte är lika stort som man
tidigare beräknat. Istället ökar behovet på andra orter i kommunen.
2014 förväntas många nya barn komma in i verksamheten, men perioden 20152018 är bedömningen att inte lika många elever som man tidigare trott kommer
att börja skolan. Om detta visar sig stämma i den noggrannare prognosen,
innebär det således att inget direkt närliggande behov av utökning av platser
föreligger för den aktuella åldersgruppen i centralorten.
---------------

Utdrag:
barn- och utbildningsförvaltningen
tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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2013-11-06

Dnr 2013/KA0095

Revidering av grafisk profil
Kommunstyrelsens beslut
Den reviderade grafiska profilen för Vetlanda kommun som framgår av bilaga,
antas.
Den grafiska profilen ska gälla för hela kommunkoncernen.
De helägda bolagen ska ta fram en plan för succesivt införande av den
reviderade grafiska profilen.
Eventuell framtida särprofilering beslutas av kommunstyrelsen.
Särskilt uttalande
Jan Johansson (VF) understryker att beslutet inte får innebära extra kostnader
för nämnder och förvaltningar.
Ärendebeskrivning
I investeringsbudgeten för 2013 finns 400 000 kr avsatt för varumärkesarbete.
En fungerande grafisk profil är stommen i ett varumärkesarbete och Vetlanda
kommuns nuvarande grafiska profil härrör från 2003/2004. Under flera år har
det funnits behov av förändring. Idag används tre olika uttryck när kommunen
kommunicerar, dels kommunvapnet, dels Eva Magnussons litografi och dels
VETLANDA i vitt och rött på svart botten. Därutöver har de helägda
kommunala bolagen egna logotyper.
Med en enhetlig grafisk profil kan man stärka kommunens identitet och öka
trovärdigheten. Syftet är att förenkla för medarbetarna och stärka vi-andan
genom att tydliggöra att kommunens förvaltningar, verksamheter och bolag
alla tillsammans är Vetlanda kommun. Uppdraget att utarbeta den nya grafiska
profilen har utförts av Kompago, numera Yellon. Resultatet framgår av bilaga.
Den grafiska profilen kommer att implementeras succesivt. Digitala medier
prioriteras. Allt befintligt material kommer att användas tills det är slut.
Arbetsutskottets förslag
Den reviderade grafiska profilen för Vetlanda kommun som framgår av bilaga,
antas.
Den grafiska profilen ska gälla för hela kommunkoncernen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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2013-11-06

Dnr 2013/KA0095

De helägda bolagen ska ta fram en plan för införande samt ha infört den
grafiska profilen fullt ut inom två år.
Eventuell framtida särprofilering beslutas av kommunstyrelsen.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag med den förändring att
3:e stycket får följande lydelse:
De helägda bolagen ska ta fram en plan för succesivt införande av den
reviderade grafiska profilen.
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Tommy Bohmans förslag.
---------------

Utdrag:
kommunikatörerna
samtliga förvaltningar
de kommunala bolagen

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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Dnr 2013/KA0393

Sociala och etiska krav i upphandling
Kommunstyrelsens beslut
Höglandets Affärsstrategiska Råds rekommendation godkänns innebärande
följande:
•

Kommunen kommer att ställa sociala och etiska krav i de upphandlingar
där detta är lämpligt.

•

Kommunen ansluter sig till SKI:s kontrollsystem för sociala och etiska
krav.

•

Finansiering av anslutningsavgiften 23 150 kr/år, sker för 2014 via
kommunstyrelsens oförutsedda medel. (Överförs till verksamhet 92022.)

Upphandlingsavdelningen får uppdraget att inarbeta regler om sociala och
etiska krav i upphandling i Vetlanda kommuns upphandlingspolicy.
Ärendebeskrivning
Höglandets Affärsstrategiska Råd har bland annat till uppgift att arbeta med
strategiska frågor inom inköps- och upphandlingsområdet. Sociala och etiska
krav i upphandlingar har under en längre tid diskuterats i rådet och en särskild
skrivelse har därför utformats och skickats till samtliga kommunstyrelser i
höglandskommunerna.
Lagstiftningen på upphandlingsområdet ger möjlighet att beakta miljöhänsyn
och sociala hänsyn om upphandlingens art motiverar detta. Vad som utgör
dessa typer av hänsyn varierar från upphandling till upphandling.
Det är angeläget att överväga konsekvenserna som olika former av
kravställande kan få i varje enskild upphandling. Det är inte tillåtet att ställa
krav som det i praktiken är omöjligt att kontrollera om leverantören följer eller
inte. Det är därför viktigt att om sociala och etiska krav ska ställas så måste
kommunerna ha tillgång till kontrollsystem för att kunna följa upp om ställda
krav följs. Det finns möjlighet att ansluta kommunen till SKL Kommentus
Inköpscentrals kontrollsystem (SKI).

Just sign

Utdragsbestyrkan
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2013-11-06

Dnr 2013/KA0393

Arbetsutskottets förslag
Höglandets Affärsstrategiska Råds rekommendation godkänns innebärande
följande:
•

Kommunen kommer att ställa sociala och etiska krav i de upphandlingar
där detta är lämpligt.

•

Kommunen ansluter sig till SKI:s kontrollsystem för sociala och etiska
krav.

•

Finansiering av anslutningsavgiften 23 150 kr/år, sker för 2014 via
kommunstyrelsens oförutsedda medel.

Upphandlingsavdelningen får uppdraget att inarbeta regler om sociala och
etiska krav i upphandling i Vetlanda kommuns upphandlingspolicy.
Yrkanden
Gunilla Hjelm (C), Jan Johansson (VF) och Tommy Bohman (S) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
upphandlingsavdelningen
ekonomikontoret
Margareta Darell

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun
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Dnr 2013/KA0394

Policy för miljöanpassad upphandling
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun antar den reviderade länspolicyn gällande miljöanpassad
upphandling och att denna ska tillämpas inom ramen för kommunens
upphandlingspolicy.
Ärendebeskrivning
Sedan ett antal år finns en gemensam länspolicy gällande miljöanpassad
upphandling. Policyn har utarbetats på uppdrag av länets inköpsgrupp.
Policydokumentet har därefter antagits av respektive kommun och i gällande
anvisningar och rutiner till upphandlingspolicyn finns länspolicyn
implementerad.
Policyn har nu reviderats och uppdaterats varför ett nytt beslut behöver fattas.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun antar den reviderade länspolicyn gällande miljöanpassad
upphandling och att denna ska tillämpas inom ramen för kommunens
upphandlingspolicy.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Gunilla Hjelm (C), Ritva Hermanson (MP), Kjell Åke
Nottemark (M) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
upphandlingsavdelningen

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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Dnr 2013/KA0030

Riktlinjer för näringslivspolicy
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till riktlinjer för näringslivspolicyn godkänns.
Ärendebeskrivning
I maj 2013 antog fullmäktige en näringslivspolicy för Vetlanda kommun.
Följduppdraget blev att konkretisera policyn i en handlingsplan.
Förslag till riktlinjer 2013 till och med 2016 med avseende på
näringslivspolicyn har därför utarbetats och föreligger i bilaga.
Riktlinjerna är kopplade till de fyra profilområdena som presenteras i policyn,
nämligen:
1. Näringslivsservice och näringslivsklimat.
2. Kommunikationer, fysisk planering och infrastruktur.
3. Kompetens, utveckling och samverkan.
4. Livsmiljö och attraktion.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till riktlinjer för näringslivspolicyn godkänns.
Yrkanden
Gunilla Hjelm (C), Tommy Bohman (S), Klas Håkanson (M), Jan Johansson
(VF) och Kjell Åke Nottemark (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
Bengt Wellermark

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun
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Dnr 2013/KA0406

Samarbete inom överförmyndarverksamheten – Höglandets
kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun uttalar sig positiv till samverkan inom
överförmyndarverksamheten och ställer sig bakom ytterligare utredning dock
är det inte aktuellt med en sammanslagning av verksamheterna som skett med
till exempel familjerätten.
Ärendebeskrivning
I samband med beslut om ny organisation för överförmyndarverksamheten i
Vetlanda kommun skickades också en förfrågan om samverkansmöjligheter till
Höglandets kommunalförbund. Förfrågan har resulterat i en tjänsteskrivelse
från förbundet där man efterfrågar medlemskommunernas inställning till
samarbete kring överförmyndarverksamheten. Redan i dag finns ett informellt
samarbete mellan överförmyndare och handläggare på Höglandet. Ett visst
praktiskt samarbete föreligger också mellan Sävsjö och Vetlanda kommuner.
Om ett djupare samarbete ska bli effektivt behöver kommunerna arbeta igenom
och likrikta arbetsprocesserna samt titta på möjligheterna att använda ett
gemensamt verksamhetsstöd.
Vetlanda kommun är positiv till samarbete under förutsättning att tillräckligt
många kommuner medverkar och att de deltagande kommunerna försöker hitta
gemensamma arbetssätt som grund för att skapa effektivitet i någon form av
samverkanslösning. Det är inte aktuellt med en sammanslagning av
verksamheterna som skett med till exempel familjerätten.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun uttalar sig positiv till samverkan inom
överförmyndarverksamheten och ställer sig bakom ytterligare utredning.
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Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0406

Yrkanden
Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag dock med följande
tillägg:
Dock är det inte aktuellt med en sammanslagning av verksamheterna som skett
med till exempel familjerätten.
Tommy Bohman (S), Ingemar Sturesson (KD), Gunilla Hjelm (C), Klas
Håkanson (M) och Ejlon Johansson (FP) tillstyrker Dan Ljungströms förslag.
---------------

Utdrag:
Höglandets kommunalförbund
överförmyndarverksamheten

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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Dnr 2013/KA0231

Remissyttrande – klimatlöften och åtgärdsförslag för klimatrådets
organisationer
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad skrivelse daterad 2013-10-14 godkänns som Vetlanda kommuns
remissyttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län avseende åtgärdsförslag för
att uppnå klimat och energistrategin i länet samt föreslagna klimatlöften.
Ärendebeskrivning
Klimatrådets fokusgrupper har tagit fram förslag på kommande åtgärdsförslag
och förslag till ”klimatlöften” för klimatrådets medlemmar.
Remissen avser fyra åtgärdsförslag och tre klimatlöften. Vetlanda kommuns
kommentarer framgår av skrivelse daterad 2013-10-14. Sammanfattningsvis
kan man säga att Vetlanda kommun avser att se åtgärdsförslagen och
klimatlöftena som en inriktning på det fortsatta arbetet. Att ingå några
bindande löften anser vi oss inte kunna göra. Åtgärderna och de så kallade
klimatlöftena kommer att vara en beskrivning av vår ambition och färdriktning
för det fortsatta arbetet.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad skrivelse daterad 2013-10-14 godkänns som Vetlanda kommuns
remissyttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län avseende åtgärdsförslag för
att uppnå klimat och energistrategin i länet samt föreslagna klimatlöften.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anders Bernberg

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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Dnr 2013/KA0395

Uppdrag om upprättande av nya verksamhetsområden för vatten
och avlopp – Alseda, Aspö, Ädelfors, Repperda, Kristinelund,
Hallsnäs och Vilan
Kommunstyrelsens beslut
Vetab får uppdraget att upprätta verksamhetsområde för Alseda, Aspö,
Ädelfors och Repperda samt Kristinelund, Hallsnäs och Vilan.
Ärendebeskrivning
Enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ordna
vattentjänster. Tillsynsmyndighet för att detta utförs på rätt sätt är länsstyrelsen
och om kommunen inte fullgör sitt uppdrag utfärdar länsstyrelsen föreläggande
på områden som berörs.
Inom Vetlanda kommun har VA-huvudmannen Vetab tillsammans med miljöoch byggförvaltningen undersökt vilka områden som kan vara aktuella enligt
6 § i lagen om allmänna vattentjänster och lokaliserat följande potentiella
objekt:
1. Alseda, Aspö, Ädelfors och Repperda
2. Kristinelund
3. Hallsnäs och Vilan
Anslutningar av ovanstående omvandlingsområden ryms inom befintlig taxa
och särtaxa är inte aktuellt. Preliminär tidplan finns upprättad.
Arbetsutskottets förslag
Vetab får uppdraget att upprätta verksamhetsområde för Alseda, Aspö,
Ädelfors och Repperda samt Kristinelund, Hallsnäs och Vilan.
---------------

Utdrag:
Vetab

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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Dnr 2013/KA0428

Delegationsbeslut för 3:e kvartalet 2013
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för 3:e kvartalet 2013 föreligger i bilaga.
---------------

Utdrag:
Ove Karlsson

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen

§ 177
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2013-09-23, 2013-10-07 och 2013-10-21.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2013-09-25.
---------------

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel från Sjölund till Gunnarstorp i
Vetlanda kommun.
Dnr 2013/KA0340
b) Protokoll från Läns-LAKO 2013-09-25
c) Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2013-09-12
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur
produktion enligt 12 kap. 9 § miljöbalken på fastigheten Sälleryd 1:6 i
Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0355
e) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om underhållsröjning och kantträdsavverkning av 40kV
kraftledning mellan länsgränsen Kalmar och Pauliström i Vetlanda
kommun
Dnr 2013/KA0354
f) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör
fornlämning RAÄ-nr 125 i Lannaskede socken på fastigheten Lannaskede
1:1
Dnr 2013/KA0358
g) Bergsstaten: Avslag av ansökan om undersökningstillstånd för området
Rika Gruvfält nr 2 i Vetlanda kommun, Jönköpings län
Dnr 2013/KA0236
h) Kultur- och fritidsnämnden: Kulturpolitiskt program
i) Protokoll från Höglandets kommunalförbund, direktionen 2013-09-27
j) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Erikshester 1:3 och Stora
Snärle 1:9 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0366
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Dnr

k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. 11
§ miljöbalken (1998:808) för avverkning av alléträd på fastigheterna
Hällinge 1:12 och Hällinge 1:14, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0365
l) Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet 2013-09-17
m) Regionbildningskommitténs slutdokument/Beslutsförslag 2013-09-27, samt
protokoll från sammanträdet 2013-09-27
Dnr 2013/KA0029
n) Sammanträdesprotokoll från Vetlanda Stadshus AB 2013-09-23
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur
produktion enligt 12 kap. 9 § miljöbalken på fastigheten FröderydHuluboda 1:3, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0374
p) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan av vattenverksamhet enligt 11
kap. 9 § miljöbalken på fastigheterna Skärbäck 1:4, 1:6, 1:7 och 1:8 i
Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0378
q) Sammanträdesprotokoll från Witalabostäder 2013-09-26
r) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör
fornlämning RAÄ-nr 315 och 331 i Vetlanda socken på fastigheten
Tällerda 1:2
Dnr 2013/KA0380
s) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör
fornlämning RAÄ-nr 2 i Ramkvilla socken på fastigheten RamkvillaPerstorp 1:8
Dnr 2013/KA0379
t) Bergsstaten: Undersökningstillståndet för Näshult nr 1 har upphört att gälla
den 23 september 2013
Dnr 2008/KA0287
u) Bergsstaten: Undersökningstillståndet för Nye-Ryd nr 1 har upphört att
gälla den 23 september 2013
Dnr 2008/KA0288
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Dnr

v) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) för utbyggnad av mobiltelefonmastanläggning på fastigheten
Gunnarshult 1:2, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0397
w) Bergsstaten: Avslag på ansökan om undersökningstillstånd enligt
minerallagen (1991:45) för området Rika Gruvfält nr 3 i Vetlanda
kommun, Jönköpings län
dnr 2013/KA0398
---------------
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Dnr 2011/KA0064

Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp – Flugeby och
Byestad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp Flugeby och Byestad, fastställs.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har förelagt kommunen att anordna allmän
vatten- och avloppsanläggning vid Flugeby och Byestad. Vetlanda kommun
ska enligt föreläggandet upprätta verksamhetsområde för vatten och avlopp vid
Flugeby och Byestad, där den samlade bebyggelsen utgörs av 45 tillkommande
fastigheter varav några redan har kommunalt vatten och några utöver dessa 45
redan är anslutna till både vatten och spillvattennätet.
Förslaget till nytt verksamhetsområde har tagits fram i samråd med berörda
fastighets- och stugägare. Sträckningen av det nya verksamhetsområdet
framgår på bifogad karta.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta fastställa föreslagna verksamhetsområde
för vatten och avlopp Flugeby och Byestad.
---------------
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Dnr 2012/KA0276

Svar på motion om att upprätta en miljöplan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls i första delen innebärande att en miljöplan ska utarbetas, men
avslås i andra delen. Ansvaret för arbetet läggs istället på miljösamordnaren.
Ärendebeskrivning
Den 26 september 2012 lämnade Ritva Hermanson (MP) och Lars-Olof
Reinfeldt (MP) in en motion om att upprätta en miljöplan och med följande
förslag:
1. En miljöplan framställs snarast.
2. Nuvarande utvecklingsstrateg, genom sin speciella kompetens inom
målarbete, formar denna miljöplan i samarbete med berörda nämnder,
förvaltningar och bolag.
Motionen remitterades till miljösamordnaren, samtliga nämnder och
kommunala bolag för yttrande.
Yttrande har kommit in och föreligger i bilagor.
Samtliga remissinstanser med undantag av Vetab uttalar sig positivt till en
miljöplan. Vetab anser att miljöfrågorna ska vara en naturlig del i
verksamheten och inte behöver hanteras i en särskild plan.
Däremot anser remissinstanserna att det är miljösamordnaren och inte
utvecklingsstrategen som bör ha den samordnade rollen och ansvaret för
utformningen av planen.
Vidare påpekas att fullmäktige har antaget ett effektmål som säger att
samspelet mellan folkhälsa och miljö ska uppmärksammas. Dessutom anges i
översiktsplanen att kommunen ska upprätta en miljöplan med lokala miljömål
och aktivt medverka till miljöförbättringar samt planera för en hållbar
utveckling.
Slutligen talas i en del remissyttrande också om behovet av en arbetsgrupp med
representation från förvaltningar och bolag för arbetet med planen samt en
politisk styrgrupp som beslutar om prioriteringar, målsättningar och riktlinjer.
Arbetsgruppen utformas och tillsätts i samråd med miljösamordnaren.
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Dnr 2012/KA0276

Beslutsunderlag
Skrivelse från miljösamordnaren Anders Bernberg daterad 2013-01-02.
Skrivelse från Vetab daterad 2013-06-25.
Skrivelse från Witalabostäder AB.
Tekniska nämnden § 71/13.
Miljö- och byggnämnden § 111/12.
Kultur- och fritidsnämnden § 6/13.
Vård- och omsorgsnämnden § 20/13.
Socialnämnden § 370/12.
Barn- och utbildningsnämnden § 93/12.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen i första delen innebärande att en
miljöplan ska utarbetas, men avslås i andra delen. Ansvaret för arbetet läggs
istället på miljösamordnaren.
---------------
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Dnr 2012/KA0047

Borgen för AB Sävsjö Energi
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun ingår såsom för egen skuld utökad solidarisk borgen för
Sävsjö Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
40 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Jäv
Lars Brihall (VF).
Ärendebeskrivning
Vetlanda Energi och Teknik AB förvärvade tidigare under 2013 50 % av
Sävsjö Energi AB. I samband med beslutet om förvärvet togs också ett beslut
där Vetlanda kommun gick in och utökade Vetabs borgensram med 50 % av
Sävsjö Energi AB:s befintliga låneförpliktelser. Dessa uppgick till 40 mnkr vid
tillfället och borgensramen för Vetab utökades således med 20 mnkr. När de
befintliga lånen nu ska omsättas godtar inte alla långivare en lösning där
Vetlanda kommun är borgensman för Vetab som sedan i sin tur står som
borgensman för Sävsjö Energi AB. Vetlanda kommun behöver därför ta ett
borgensbeslut där man tillsammans med Sävsjö kommun som äger resterande
50 %, solidariskt går i borgen för samtliga Sävsjö Energi AB:s skulder.
En översyn av Vetlanda Energi och Teknik AB:s borgensram ska samtidigt
göras så att den anpassas till de verkliga behoven. En återreglering av tidigare
lämnat borgensutrymme bör vara möjligt.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå utökad
solidarisk borgen för Sävsjö Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen

§ 182

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

24

2013-11-06

Dnr 2013/KA0362

Utökad borgen – Höglandets kommunalförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun ingår såsom för egen skuld utökad solidarisk borgen för
Höglandets kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 85 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari 2010 har Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda
kommuner en gemensam IT-organisation under namnet Höglandets IT (HIT).
Organisationen är en del av Höglandets kommunalförbund och ansvarar för
drift och support av fem kommuners IT-stöd. De fem kommunerna har sedan
tidigare ingått solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbund upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 38 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Under senaste åren har HITs verksamhet genomgått en kraftig expansion med
en dubblerad omsättning. HIT står numera för en allt större del av
medlemskommunernas investeringar i infrastruktur och verksamhetssystem.
Avsikten är att verksamheten framöver ska finansieras genom
tjänstedebitering, vilket innebär att den kommunen som har behov av förändrat
eller utökat IT-stöd får bära sina egna kostnader. HIT gör investeringar istället
för kommunerna och debiterar sedan en månadsavgift som ska täcka
kostnaderna inklusive avskrivningar och kapitalkostnad. Investeringarna bör
framledes finansieras med lån som tas upp mot bakomliggande kommunal
borgen. Detta innebär att det nuvarande borgensutrymmet är otillräckligt och
behöver höjas till 85 mnkr. För att även Kommuninvest i Sverige AB ska
kunna ge lån till Höglandets kommunalförbund krävs att varje
medlemskommun beslutar om solidarisk borgen för hela beloppet. I
kommunalförbundets förbundsordning finns inskrivet regresskrav.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun såsom för egen
skuld ingå utökad solidarisk borgen för Höglandets kommunalförbunds
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 85 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
---------------
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Dnr 2013/KA0363

Godkännande av delårsrapport per 2013-06-30 – Höglandets
kommunalförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapporten för Höglandets kommunalförbund per 2013-06-30 godkänns.
Jäv
Tommy Bohman (S), Klas Håkanson (M) och Gunilla Hjelm (C) och
Jan Johansson (VF).
Ärendebeskrivning
Delårsrapport per 2013-06-30 från Höglandets kommunalförbund föreligger i
bilaga.
I delårsrapporten beskrivs en rad viktiga händelser under 1:a halvåret 2013,
bland annat förändrad förbundsordning, organisationsutveckling och införandet
av tidrapportering. Projektet ”Jag vill ha förälder” har slutförts och
återcertifiering av teknikcollege är godkänd. Inom IT-området har en rad större
projekt slutförts.
Likviditeten i förbundet är ansträngd. Allt fler investeringar har finansierats
med externa finansavtal. En återgång till finansiering i egen regi med
kommunal borgen är att föredra.
Driftsresultatet per halvåret på 4,8 mnkr förklaras till stor del av att man valt att
aktivera egen nedlagd tid i olika projekt och att denna senare kommer att tas ut
av medlemskommunerna i form av tjänstedebitering.
Helårsprognosen pekar på ett positivt resultat i storleksordningen 1,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund § 30/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsrapport för Höglandets
kommunalförbund per 2013-06-30.
---------------
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Dnr 2013/KA0392

Fastighetsförvärv – Vetlanda Caroline 5
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun förvärvar fastigheten Vetlanda Caroline 5 av Rör Karlsson
Fastigheter i Vetlanda AB:s konkursbo till ett pris av 1 000 000 kr.
Finansiering sker i verksamhet köp fastigheter.
Ärendebeskrivning
I fastigheten Vetlanda Caroline 5 i Bäckseda har det sedan 70-talet bedrivits
dagligvaruhandel under många år. På senare år har även ett ostföretag, liksom
en rörfirma bedrivit verksamhet i fastigheten. Fastigheten är nu utbjuden till
försäljning genom konkursförvaltare.
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunen lämnat anbud
på fastigheten. Inom fastighetens område och intilliggande mark kan man
tillskapa en detaljplan som möjliggör byggandet av 10 bostadslägenheter.
Vidareförsäljning av tomtmarken ska finansiera inköpet, rivning och
plankostnad.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förvärv av fastigheten Vetlanda
Caroline 5 av Rör Karlsson Fastigheter i Vetlanda AB:s konkursbo till ett pris
av 1 000 000 kr.
Finansiering sker i verksamhet köp fastigheter.
---------------
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Dnr 2012/KA0340

Detaljplan för Huskvarn 1:43 m.fl. Holsbybrunn
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Huskvarn 1:43 m.fl. Holsbybrunn antas.
Ärendebeskrivning
En ny förskola ska byggas i Holsbybrunn under 2014. Den nya förskolan
kommer att ersätta befintliga förskolelokaler. Lokaliseringen blir i anslutning
till skolområdet i Holsbybrunn.
Detaljplanen omfattar det planområde som beräknas tas i anspråk av den
förskola samt den mark som kommer tillfalla Ädelfors folkhögskola.
Detaljplanen har till uppgift att ange planområdets användning, begränsa
byggnadshöjden inom planområdet till en våning samt vika ett stycke mark till
naturmark längs med förskolans skolgård.
Planområdet är beläget i slutet av Kunskapens väg i Holsby. Området
begränsas i öster mot Holsby skola, i söder mot Ädelfors folkhögskola och i
norr skiljs planområdet med en skogsremsa från villorna längs Rudingatan.
Ytterligare ett område söder om Ädelfors folkhögskola är också en del av
detaljplanen.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att
behovet av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger.
Samråd har skett under tiden 3 juni till och med 1 juli 2013. Under denna tid
inkomna synpunkter har behandlats i Samrådsredogörelse daterad 2013-08-22.
Planförslaget har därefter varit tillgängligt för granskning 16 september till och
med 7 oktober 2013. Inkomna synpunkter har sammanställts i
Granskningsutlåtande daterat 2013-10-15.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 185/12, § 116/13 och § 195/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Huskvarn 1:43 m.fl.
Holsbybrunn.
---------------
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Dnr 2013/KA0029

Avveckling av Regionförbundet fr.o.m. 1 januari 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Regionförbundet Jönköpings län avvecklas senast 2014-12-31.
Regionförbundets kvarstående medel efter att samtliga avvecklingskostnader
reglerats överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala
utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.
Ärendebeskrivning
Riksdagens beslut innebär formellt att landstinget från och med 2015 övertar
det regionala utvecklingsansvaret och därmed de uppgifter som
Regionförbundet i Jönköpings län svarar för.
Regionbildningskommittén arbetar med den framtida regionkommunens
innehåll och organisation. Förankring sker succesivt mellan samtliga
gruppledare i landstinget och samtliga kommunstyrelseordförandena.
Resurser och kompetens inom området regional utveckling finns inom såväl
regionförbundet som landstinget. Arbetet med de praktiska förberedelserna
inför bildandet av regionkommunen leds av landstingsdirektören i samråd med
regionförbundets ledning. I regionförbundets förbundsordning beskrivs hur en
avveckling av förbundet ska ske. Beträffande fråga om hur tillgångarna ska
skiftas redovisar regionkommittén ett förslag som avviker från
förbundsordningen och som innebär att kvarstående medel överförs till
regionkommunen.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Regionförbundet Jönköpings län avvecklas senast 2014-12-31.
Regionförbundets kvarstående medel efter att samtliga avvecklingskostnader
reglerats överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala
utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.
---------------
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Dnr 2013/KA0407

Sammanträdestider 2014
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till sammanträdesordning godkänns beträffande
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesordning för kommunfullmäktige godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesordning 2014 har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till sammanträdesordning godkänns beträffande
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna sammanträdesordningen för
kommunfullmäktige.
---------------
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