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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-17.20

Beslutande

Tommy Bohman, ordf. (S), Agneta Lindberg (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Annika Nicklasson (S), Kjell Åke Nottemark (M), Dan Lungström (C),
Börje Wilsborn (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Ingemar Sturesson
(KD), Magnus Olofsgård (FP) och Ritva Hermanson (MP).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Carina Bardh (M)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage och Andreas Eliasson.
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.

Utses att justera

Dan Ljungström och Jan Johansson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Lennart Lööw (S), Rolf Forsén (§ 56-81) 14.00-16.45, Bengt Jonzon (S),
Ingvar Andersson (C), Lola Frödeberg (VF), Marie Johansson (KD),
Björn Fälth (SD) och Carina Strömbäck (V).

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande

Paragrafer 56-82

Kristina Odelberg
Tommy Bohman

Justerare

Dan Ljungström

Jan Johansson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-04-09

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Kristina Odelberg
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2014/KA0138

Månadsprognos per den 28 februari 2014
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 28 februari 2014 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 28 februari 2014 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet före beaktande av utvecklingsreservens ianspråktagande
uppgår till 13,9 mnkr och efter ianspråktagande av utvecklingsreserven till -6,3 mnkr.
Nämnderna tillsammans redovisar en prognos på -9,6 mnkr medan finansförvaltningen
redovisar en prognos på 10 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett
överskott på grund av att man inte betalar någon hyra till en ny sporthall. För vård- och
omsorgsnämnden handlar överskridandet om ökade personalkostnader och för
socialnämnden om ökade kostnader för försörjningsstödet och externa placeringar av
såväl barn som vuxna.
Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 86,5 mnkr. Tekniska nämnden räknar
med ett överskott på 21,7 mnkr till följd av att man skjutit fram investeringar i
centralkök och Morgärdeskolan.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 28 februari 2014 läggs till handlingarna.

Utdrag:
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 57

Sammanträdesdatum

Sida

2014-04-09

3 (30)

Dnr 2014/KA0140

Attesträtt valnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchef Magnus Färjhage med kommunsekreterare Kristina Odelberg som
ersättare utses som attestant för valnämnden avseende fakturor eller annan elektronisk
attest.
Attest görs kopplad till ansvar 83, valnämndens ordförande.
Ärendebeskrivning
Valnämnden har inte någon förvaltningsorganisation där delegation att hantera löpande
kostnader finns reglerad. Ordförande i valnämnden ansvarar i nuläget för att attestera
fakturor och andra ekonomiska transaktioner, detta är inte en effektiv lösning. Kunskap
om fakturors riktighet finns genom personalen på kommunkansliet som arbetar med
valet. Valnämndens ordförande beslutar om manuell attestrutin och vad den ska
omfatta.
Arbetsutskottets förslag
Kommunchef Magnus Färjhage med kommunsekreterare Kristina Odelberg som
ersättare utses som attestant för valnämnden avseende fakturor eller annan elektronisk
attest.
Attest görs kopplad till ansvar 83 valnämndens ordförande.

Utdrag:
Magnus Färjhage
Kristina Odelberg
Rolf Forsén
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0115

Budget 2015 samt verksamhetsplan för 2016-2017 –
Höglandets kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till budget 2015 och verksamhetsplan för 2016-2017 för Höglandets
kommunalförbund godkänns.
Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen ska direktionen samråda med medlemmarna och lägga fram
förslag till budget före maj månads utgång. Efter kommunernas beslut fastställer
direktionen budgeten senast i november månad.
Förslag till budget 2015 och verksamhetsplan för 2016-2017 för Höglandets
kommunalförbund föreligger i bilaga.
Förbundets verksamheter omfattar familjerätt, IT, kompetensutveckling samt allmän
verksamhet och kanslifunktion.
Vetlanda kommuns avgift för all verksamhet exklusive HIT uppgår till 1 966 000 kr för
2015.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund 2014-03-07 § 6.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till budget 2015 och verksamhetsplan för 2016-2017 för Höglandets
kommunalförbund godkänns.

Utdrag:
Höglandets kommunalförbund
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0090

Yttrande över Skånska Energi AB:s ansökan om omprövning av
vattendom för Turefors kraftverk i Kvillsfors
Kommunstyrelsens beslut
Skånska Energi AB:s ansökan om omprövning av vattendom för Turefors kraftverk i
Kvillsfors tillstyrks.
Ärendebeskrivning
Skånska Energi AB har hos mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ansökt om
omprövning av villkoren i tidigare medgivet tillstånd för Turefors Kraftverk i Kvillsfors.
Vetlanda kommun har möjlighet att lämna synpunkter på ansökan senast den 16 april
2014. Syftet med omprövning av vattendomen är att skapa en fiskvandringsväg förbi det
vattenhinder som kraftverksdammen utgör i Emån, genom att släppa mer vatten i Lillån.
Lillån löper parallellt med Emån och kan med vissa fysiska åtgärder bli en naturlig
fiskvandringsväg förbi kraftverket. Åtgärden är en del i södra Sveriges största
naturprojekt med fokus på vatten, UC4LIFE.
Vidare yrkas dispens från strandskyddet vid Emån för byggande av fiskvägen.
Arbetsutskottets förslag
Skånska Energi AB:s ansökan om omprövning av vattendom för Turefors kraftverk i
Kvillsfors tillstyrks.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Skånska Energi AB
Pär-Olof Högstedt

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0117

Kommunarkivets årsrapport 2013 samt plan för 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunarkivets årsrapport 2013 godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunarkivets årsrapport 2013 föreligger i bilaga.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Vetlanda kommun och varje år görs en
beskrivning över arbetet som utförts under föregående år. Det finns även ett förslag till
arbete för det kommande året, i detta fall 2014.
Arbetsutskottets förslag
Kommunarkivets årsrapport 2013 godkänns.

Utdrag:
Lotta Bynert

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0118

Tillsynsrapport – verksamhetsbaserad arkivredovisning
Kommunstyrelsens beslut
En plan för införande av verksamhetsbaserad arkivredovisning med
kommunövergripande klassificeringsstruktur ska arbetas fram och redovisas under
hösten 2014.
Senast hösten 2015 påbörjas ett införande med en förvaltning som pilot.
Frågan om utökad budget med hänvisning till ökad arbetsinsats för ett sådant införande,
hänvisas till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Under 2013 har samrådsgruppen för arkivfrågor arbetat fram en klassificeringsstruktur
benämnd Klassa. Denna struktur kommer att vara grunden för flertalet av våra
kommuners nya arkivförteckning. Bakgrunden till att man förändrar sättet att förteckna
arkiv är dels att kommunernas verksamheter har förändrats men också att det gamla
sättet inte går att koppla till digital information.
För att kunna säkerställa informationen och söka i ett e-arkiv är det därför nödvändigt
att införa verksamhetsbaserad arkivredovisning. Ett aktivt arbete pågår med införandet
av e-arkiv i länet. Under januari och februari 2014 har samtliga förvaltningar och bolag
svarat på frågor angående deras dokumenthanteringsplan med mera, samt om de har
ett behov av att kunna digitalisera handlingar. Informationen är sammanställd, särskild
bilaga.
Om processen fördröjs riskerar vi ökade kostnader. En övergång till verksamhetsbaserad
arkivredovisning har påverkan på såväl arkivfunktionen som förvaltningarnas
arkivarbete.
Arbetsutskottets förslag
En plan för införande av verksamhetsbaserad arkivredovisning med
kommunövergripande klassificeringsstruktur ska arbetas fram och redovisas under
hösten 2014.
Senast hösten 2015 påbörjas ett införande med en förvaltning som pilot.
Frågan om utökad budget med hänvisning till ökad arbetsinsats för ett sådant införande,
hänvisas till budgetberedningen.

Utdrag:
Lotta Bynert
Budgetberedningen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0124

Riktlinjer för specialkost inom förskola, grundskola och
gymnasieskola
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för specialkost inom förskola, grundskola och gymnasieskola antas men med
följande justering:
Sista meningen under underrubriken Specialkost av icke medicinska skäl får följande
lydelse ”Vi erbjuder inte halal kost, koshermat ej heller koster som utgår från till
exempel ekologisk odlad mat, närproducerad mat eller olika dieter.”
Ärendebeskrivning
Specialkost kan innefatta många olika varianter på koster och råvaror inte bara det som
av Livsmedelsverket definieras som specialkost. För att få en bra grund i arbetet med
specialkosten måste det finnas riktlinjer. I de specialkoster som serveras kan näring och
kvalitet följa Livsmedelsverkets råd.
Förslag till riktlinjer har utarbetats av kostchefen tillsammans med områdeschefer,
skolsköterskor och chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förslaget föreligger i
bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Riktlinjer för specialkost inom förskola, grundskola och gymnasieskola antas.
Yrkanden
Carina Bardh (M) föreslår att sista meningen under underrubriken Specialkost av icke
medicinska skäl får följande lydelse ”Vi erbjuder inte halal kost, koshermat ej heller
koster som utgår från till exempel ekologisk odlad mat, närproducerad mat eller olika
dieter.”

Utdrag:
Måltidsservice
Hemsidan

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0122

Bidrag till föreningar som ansvarar för ungdomsferieplatser
Kommunstyrelsens beslut
Bidrag införs till föreningar som ansvarar för ungdomsferieplatser.
Fördelning görs i första hand för att åstadkomma matchning mellan bostadsort för
sökande ungdom och arbetsplats som föreningen erbjuder.
Minst 10 platser erbjuds föreningar 2014.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun erbjuder ungdomspraktikplatser för ungdomar som slutar år 8 och 9
på högstadiet, alternativt år 1 och 2 på gymnasiet. Kommunen kan inte i dagsläget
erbjuda platser i hela kommunen, eftersom vi inte har kommunala verksamheter med
behov av sommarvikarier över hela kommunen. Genom att låta ideella föreningar
anordna praktikplatser och stå för arbetsgivaransvaret och arbetsledningen kan
ytterligare platser tillskapas. Bidrag lämnas till förening som anställer
ungdom/ungdomar motsvarande den lönekostnad kommunen hade haft om kommunen
istället ordnat platsen i egen regi. De platser som tillhandahålls genom föreningar ska
uppfylla samma krav som övriga kommunala platser. Förening som äskar bidrag ska
tillhandahålla handledning och utse ansvarig instruktör. Högstadieungdomar som
erhåller sommarpryo får en ersättning på 145 kr/dag (4 timmar). Gymnasieungdomar
som erhåller feriepraktik får 65 kr/timme (8 timmar/dag). Praktikperioden är 3 veckor i
båda fallen. Medel finns i budget.
Arbetsutskottets förslag
Bidrag införs till föreningar som ansvarar för ungdomsferieplatser.
Fördelning görs i första hand för att åstadkomma matchning mellan bostadsort för
sökande ungdom och arbetsplats som föreningen erbjuder.
Minst 10 platser erbjuds föreningar 2014.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S), Tommy Bohman (S), Kjell Åke Nottemark (M), Carina Bardh (M)
och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
HR-kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0141

Möjligheten att lämna synpunkter på reglementet för
Regionstyrelsen och dess tre nämnder
Kommunstyrelsens beslut
Det upprättade förslaget till reglemente för Regionstyrelsen och dess tre nämnder läggs
till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Förslag till reglemente för Regionstyrelsen och de tre nämnderna har upprättats och
föreligger i bilaga. Förslaget har nu översänts till samtliga kommuner för synpunkter.
Synpunkterna framförs senast 10 april till Agneta Jansmyr, Landstinget i Jönköpings län.
Vetlanda kommun har inga synpunkter.
Arbetsutskottets förslag
Det upprättade förslaget till reglemente för Regionstyrelsen och dess tre nämnder
tillstyrks.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD), Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (M)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Regionstyrelsen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0158

Val av ersättare i budgetberedningen
Kommunstyrelsens beslut
Kjell Åke Nottemark (M) utses att tillsvidare ersätta Klas Håkanson (M) i
budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har inga valda ersättare. Det har uppstått ett behov av att utse en
ersättare för Klas Håkanson i budgetberedningen.
Yrkanden
Carina Bardh (M) föreslår att Kjell Åke Nottemark (M) utses till Klas Håkansons ersättare
i budgetberedningen.

Utdrag:
Klas Håkanson
Kjell Åke Nottemark

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0145

Val av ombud till föreningsstämma med Mitt i Småland
Kommunstyrelsens beslut
Jan Johansson (VF) utses att representera Vetlanda kommun vid föreningsstämma med
Mitt i Småland den 22 april 2014.
Ärendebeskrivning
Föreningen Mitt i Småland ska hålla stämma den 22 april 2014. Vetlanda kommun har
att utse ombud vid stämman.
Arbetsutskottets förslag
Jan Johansson (VF) utses att representera Vetlanda kommun vid föreningsstämma med
Mitt i Småland den 22 april 2014.
Yrkanden
Kjell Åke Nottemark (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Jan Johansson
Mitt i Småland

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0159

Redovisning av delegationsbeslut för 3:e och 4:e kvartalet 2013 och
1:a kvartalet 2014
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut från 3:e och 4:e kvartalet 2013 och 1:a kvartalet 2014.

Utdrag:
Margareta Darell

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2014-02-24, 2014-03-10 och 2014-03-17.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2014-02-25.
b) Protokoll från Höglandets kommunalförbund, direktionen 2014-03-07.
c) Styrelseprotokoll från Vetab 2013-10-21, 2013-11-07, 2013-12-12 och 2014-02-21.
d) Styrelseprotokoll från Witalabostäder AB 2013-11-14, 2013-12-12 och 2014-02-20.
e) Styrelseprotokoll från Vetlandamuttern Fastighets AB 2013-02-19, 2013-03-18,
2013-06-17, 2013-08-19, 2013-10-28, 2013-12-16 och 2014-02-12.
f)

Styrelseprotokoll från AB Vetlanda Industrilokaler 2013-02-19, 2013-03-18, 2013-0617, 2013-08-19, 2013-10-28, 2013-11-07, 2013-12-16 och 2014-02-12.

g) Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2014-02-27.
h) Protokoll från Läns-LAKO 2014-02-14.
i)

Växjö tingsrätt: Beslut från mark- och miljödomstolen angående vindkraft på
fastigheterna Harshult 3:2, 3:4, Sjösås 2:5 m.fl. Växjö kommun samt Hörjesås 1:10
m.fl. i Vetlanda kommun.
Dnr 2011/KA0364

j)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Redovisning av uppdrag 65 i länsstyrelsernas
regleringsbrev för år 2013.
Dnr 2013/KA0186

k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till kamerövervakning vid Länsförsäkringars
kontor i Vetlanda.
Dnr 2014/KA0040
l)

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
förläggning av kabel på fastigheten Hjerkanstorp 1:7 i Vetlanda kommun.
Dnr 2014/KA0083

m) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till installation av ny värmeanläggning och
styr- och reglerutrustning i Nye kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö
stift. Dnr 2014/KA0084
n) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till installation av ny värmeanläggning och
styr- och reglerutrustning i Lemnhults kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län,
Växjö stift. Dnr 2014/KA0085

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till installation av ny värmeanläggning och
styr- och reglerutrustning i Näshults kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö
stift. Dnr 2014/KA0086
p) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
förläggning av kabel på fastigheten Holma 1:13 i Vetlanda kommun.
Dnr 2014/KA0098
q) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
förläggning av kabel mellan Årset 1:2 och Hökhult 3:3 i Vetlanda kommun.
Dnr 2014/KA0106
r) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förbud att utan Länsstyrelsens tillstånd vidta
åtgärder inom fastigheten Säby 1:2 i Vetlanda kommun.
Dnr 2014/KA0107
s) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om förläggning
av kabel mellan Björnhult 2:5 och Granshult 3:4 i Vetlanda kommun.
Dnr 2014/KA0109
t) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Ändring av Länsstyrelsens beslut med diarienummer
525-1556-2014 gällande förläggning av kabel mellan Björnhult 2:5 och Granshult 3:4
i Vetlanda kommun.
Dnr 2014/KA0109
u) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Kulturmiljö, kommunens resurs, information om
projektet med att utveckla arbetet med kulturmiljöns värde.
Dnr 2014/KA0126
v) Utdrag från protokoll från Höglandets räddningstjänstförbund § 4/14 angående
revidering av investeringsbudget 2014.
Dnr 2014/KA0128
w) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
förläggning av kabel mellan Granshult och Brandstorp i Vetlanda kommun.
Dnr 2014/KA0133
x) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken samt
strandskyddsdispens för åtgärder i Lillån på fastigheten Ökna-Kvill 1:3, Vetlanda
kommun. Dnr 2014/KA0134
y) Synpunkter på parkeringsövervakning och biltvätt från anonym.
Dnr 2014/KA0142

Just sign
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Dnr 2014/KA0160

Val av ombud till bolagsstämma med Smålands Turism AB
Kommunstyrelsens beslut
Dan Ljungström (C) utses till Vetlanda kommuns ombud vid bolagsstämma med
Smålands Turism AB den 11 april 2014 i Jönköping.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har att utse ombud till 2014 års bolagsstämma med Smålands Turism
AB.

Utdrag:
Dan Ljungström
Smålands Turism AB

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0431

Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Dokumentet ”Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län” samt det
Vetlandaspecifika tillägget antas.
Nu gällande ”Anslutningspolicy” reviderad 2004-11-25 upphävs.
Ärendebeskrivning
Avloppsreningsverken är anpassade för att rena avloppsvatten från hushållen men kan
ta emot industrispillvatten om det är reningsbart och inte innehåller skadliga ämnen för
processen. En grundtanke är att samtliga kommuner i länet ska ha samma
förhållningssätt gentemot industrispillvatten.
Ett nytt gemensamt dokument för länets alla kommuner har arbetats fram tillsammans
med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Dokumentet föreligger i bilaga och är ett
anslutningsråd för VA-huvudmannen gentemot påkopplade industrier.
Vetlanda kommun har sedan tidigare en egen anslutningspolicy med Vetlandaspecifika
anslutningsråd. Till förslaget till länsgemensam policy finns också knutet ett
Vetlandaspecifikt tillägg.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse § 7/14.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: Dokumentet ”Anslutning till kommunalt
avlopp i Jönköpings län” samt det Vetlandaspecifika tillägget antas.
Nu gällande ”Anslutningspolicy” reviderad 2004-11-25 upphävs.
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Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0123

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden - programperioden
2014-2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun uttalar som en viljeinriktning att man vill ansluta sig till nuvarande
leaderområde Linné inför nästa programperiod.
Ärendebeskrivning
Inför nästa programperiod har Vetlanda kommun att ansluta sig till ett nytt
leaderområde eftersom det nuvarande inte kommer att finnas kvar. Leaderområde
Linné har bildats av ett antal kommuner i närområdet och Sävsjö kommun har redan
beslutat ansluta sig.
Tidplan för bildande av nytt leaderområde:
Leaderområde Linné lämnar in sin intresseanmälan till Jordbruksverket i maj 2014. I
september 2014 lämnas en formell ansökan in. Därefter utarbetas en strategi som
lämnas in 1 december 2014. Jordbruksverket beslutar i mars-april 2015 efter ett urval av
strategier. Formellt kan arbetet påbörjas i juni 2015.
Varje område kan uppgå till max 150 000 invånare och tätorter upp till 20 000 invånare
kan ingå.
I Leaderområde Linné ingår idag Alvesta, Växjö, Älmhult, Ljungby, Markaryd och
Värnamo kommuner.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun uttalar som en viljeinriktning att man vill ansluta sig till nuvarande
leaderområde Linné inför nästa programperiod.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) och Kjell Åke Nottemark (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2014/KA0139

Årsredovisning 2013 för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2013 för Vetlanda kommun godkänns.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2013 för Vetlanda kommun har upprättats och föreligger i bilaga.
Årsredovisningen har fått en ny utformning och miljöbokslutet och den
personalekonomiska bokslutet presenteras i separata bilagor.
Resultatet för 2013 uppgår till 25,1 mnkr. Notera dock att det positiva resultatet beror
på återbetalning av AFA-pengar med samma belopp. Investeringsvolymen uppgår till
126 mnkr. De två enskilt största investeringarna under förra året var nya Ekebogården
och Myresjö nya förskola. De flesta fullmäktigemålen är helt eller delvis uppfyllda.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2013 för Vetlanda kommun.
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Dnr 2014/KA0157

Reviderade bolagsordningar för Vetlanda Stadshus AB, Vetlanda
Energi och Teknik AB, Witalabostäder AB, AB Vetlanda
Industrilokaler och Vetlandamuttern fastighets AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till reviderade bolagsordningar för Vetlanda Stadshus AB, Vetlanda
Energi och Teknik AB, Witalabostäder AB, AB Vetlanda Industrilokaler och
Vetlandamuttern fastighets AB fastställs.
Ärendebeskrivning
Från och med 1 januari 2013 träder en ny lagstiftning i kraft som bland annat syftar till
att öka ägarstyrningen i de kommunala bolagen och möjliggöra att kommun och
kommunala bolag handlar med varandra utan att tillämpa lagen om offentlig
upphandling förutsatt att de så kallade Tecalkriterierna är uppfyllda.
Förslag till reviderade bolagsordningar har upprättats och föreligger i bilaga.
Syftet är att i bolagsordningarna föra in följande:
1.
2.
3.

Det kommunala ändamålet.
Tillämpliga kommunalrättsliga principer.
Kravet på fullmäktiges ställningstagande i viktiga beslut.

Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att det upprättade förslaget till nya bolagsordningar
godkänns.
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Dnr 2014/KA0157

Reviderade ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB, Vetlanda Energi
och Teknik AB, Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättade förslag till reviderade ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB, Vetlanda Energi
och Teknik AB, Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler fastställs.
Ärendebeskrivning
Från och med 1 januari 2013 träder en ny lagstiftning i kraft som bland annat syftar till
att öka ägarstyrningen i de kommunala bolagen och möjliggöra att kommun och
kommunala bolag handlar med varandra utan att tillämpa lagen om offentlig
upphandling förutsatt att de så kallade Tecalkriterierna är uppfyllda.
Förslag till reviderade ägardirektiv har upprättats och föreligger i bilaga.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår att det upprättade förslaget till nya ägardirektiv godkänns.
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Dnr 2014/KA0099

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen godkänns.
Ärendebeskrivning
Från och med 1 januari 2013 trädde en ny lagstiftning i kraft som bland annat syftar till
att öka ägarstyrningen i de kommunala bolagen. Förslag till nya reviderade
bolagsordningar och ägardirektiv har upprättats och förelagts fullmäktige. De nya
lagreglerna innebär också en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen för
kommunstyrelsen. Detta ska bekräftas i årliga kommunstyrelsebeslut som överlämnas
till fullmäktige tillsammans med årsredovisningen. Underlag för ett sådant beslut bör
finnas i bolagens årsredovisningar och lekmannarevisorernas granskningsrapporter.
Den förstärkta uppsiktsplikten ska framgå av kommunstyrelsens reglemente och därför
ha ett reviderat förslag utarbetats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen.
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Dnr 2014/KA0120

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Karlslund 2:1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Försäljning av del av fastigheten Vetlanda Karlslund 2:1 (ca 8 000 m²) till Liljedahl Group
Fastighets AB till ett pris av 700 000 kr godkänns.
Ärendebeskrivning
Köpeavtal har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Liljedahl Group
Fastighets AB såsom köpare, avseende del av Vetlanda Karlslund 2:1 (ca 8 000 m²).
Avtalet innebär bland annat att kommunen överlåter till köparen del av fastigheten
Vetlanda Karlslund 2:1 (ca 8 000 m²).
Köpeskilling 700 000 kr.
Köpet ska genomföras som fastighetsreglering med köparens fastighet Vetlanda
Slättelund 3.
Avtalet är bindande för båda parter under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner det och att områdets blivande detaljplan vinner laga kraft.
Köparen har för avsikt att bygga och hyra ut till Finnveden Lastvagnar. Inom fastighetens
yta 8 000 m², är ca 1000 m² en hög slänt som inte kan bebyggas eller användas som
kommunikationsyta. Parterna är överens om att betalning därför görs för 7000 m².
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna försäljning av del av fastigheten Vetlanda
Karlslund 2:1 (ca 8 000 m²) till Liljedahl Group Fastighets AB till ett pris av 700 000 kr.
Yrkanden
Kjell Åke Nottemark (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2013/KA0255

Detaljplan för Broby 54:1 m.fl. Landsbro
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Broby 54:1 m.fl. Landsbro antas efter genomförd sanering av
planområdet.
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för
förskoleverksamhet och anläggande av tillhörande lekytor och trafiklösningar.
En ombyggnad av befintliga lokaler skapar förutsättningar för en etablering av fyra
förskoleavdelningar. Utbyggnadsmöjlighet tillskapas för en femte avdelning.
Området är beläget inom centrumdelen av Landsbro samhälle. Centrumområdet utgörs
av blandad bebyggelse. En större byggnad återfinns söder om området på andra sidan
Brobygatan. Idag finns förskoleverksamhet i en del av den byggnaden men
verksamheten är planerad att flyttas till nu aktuellt planområde. Direkt väster om Broby
54:1 finns en äldre industrifastighet som idag nyttjas som förråd. Tillfart till
centrumområdet och aktuellt planområde sker via Brobygatan.
Samråd har skett under tiden 2 december till och med 30 december 2013. Synpunkter
inkomna under samrådstiden redovisas i Samrådsredogörelse daterad 2014-01-15.
Planförslaget har därefter varit tillgängligt för granskning under tiden 20 januari till och
med 10 februari 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts i Granskningsutlåtande
daterat 2014-03-05.
Tidigt i planprocessen genomfördes markundersökningar som påvisade förekomsten av
föroreningar inom planområdet. Ytterligare undersökningar genomfördes parallellt med
fortsatt planläggning. I granskningsförslaget föreslog kommunen att sanering av massor
ner till ett djup av 0,7 meter genomförs inom på plankartan redovisade områden där
föroreningar påträffats. En bestämmelse infördes därför om att saneringen skulle
genomföras innan bygglov kan ges. Länsstyrelsen har också meddelat under
granskningstiden att kommunen inte bör anta detaljplanen förrän marken sanerats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/13 och § 264/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för Broby 54:1 m.fl. Landsbro efter
genomförd sanering av planområdet.
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Dnr 2014/KA0018

Svar på motion om kontanthantering i Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ekonomichefen får uppdraget att följa utvecklingen inom området inför kommunens
kommande upphandling av banktjänster och motionen får därmed anses besvarad.
Ärendebeskrivning
2014-01-17 lämnade Ingemar Sturesson (KD) in en motion om kontanthanteringen i
Vetlanda kommun med förslaget att kommunen utreder vilka möjligheter som finns att i
samband med kommunens egen upphandling av banktjänster även beakta invånarnas
olika önskemål om förbättrad kontantservice.
Förslag till svar på motionen har upprättats av ekonomichefen Andreas Eliasson och
föreligger i bilaga. Av yttrandet framgår att det finns problem med att beakta
kommuninvånarnas olika önskemål om förbättrad kontantservice i samband med
kommunens egen upphandling av banktjänster. Dels kan det uppfattas som
diskriminerande mot de banker som idag har en uttalad inriktning mot kontantlöshet
och dels uppstår en gränsdragningsproblematik gentemot olika bankers kunder.
Sammantaget är bedömningen att det varken är realistiskt eller affärsmässigt att ställa
de krav som motionären föreslår.
Samtidigt pågår debatten i frågan på flera håll i samhället och då kommunens avtal
rörande banktjänster har ett antal månander kvar till det är dag för ny upphandling så
bör utvecklingen på området följas.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta ge ekonomichefen uppdraget att följa utvecklingen
inom området inför kommunens kommande upphandling av banktjänster. Motionen får
därmed anses besvarad.
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Dnr 2012/KA0038

Svar på motion om att göra Vetlanda till en Fairtrade City
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Då det visat sig att intresset bland berörda näringsidkare är lågt så finns i nuläget inte
förutsättningar att förankra konceptet Fairtrade City i Vetlanda, därmed kan inte heller
en ansökan göras om att bli utsedd till Fairtrade City.
När det finns tillräckligt intresse och förslag på hur arbetet med Fairtrade City ska
organiseras och bedrivas ska frågan aktualiseras av kommunstyrelsen. Därmed anses
motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Den 10 februari 2012 lämnade Gisela Brumme (S), Ritva Hermanson (MP) och Ingemar
Sturesson (KD) in en motion om att göra Vetlanda kommun till en Fairtrade City och med
förslaget att Vetlanda kommun ansöker om att bli Fairtrade City.
Motionen remitterades till upphandlingsavdelningen för yttrande i samråd med berörda
förvaltningar. Yttranden har inkommit från såväl upphandlingsavdelningen som Nuvab,
bilaga. Genom Nuvab har intresset för Fairtrade bland våra näringsidkare inventerats
och man har kunnat konstatera att intresset inte finns. Ett första steg mot Fairtrade City
är att bilda en lokal styrgrupp med bred bas och god förankring i näringslivet.
Kommunen kan därmed inte säga sig leva upp till samtliga fem kriterier som är en
förutsättning för att göra en ansökan.
Beslutsunderlag
Yttrande från upphandlingsavdelningen 2014-01-15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen eftersom intresset bland berörda
näringsidkare i kommunen inte finns. Då finns inte heller förutsättningar att förankra
konceptet Fairtrade City i Vetlanda.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) föreslår följande:
Då det visat sig att intresset bland berörd näringsidkare är lågt så finns i nuläget inte
förutsättningar att förankra konceptet Fairtrade City i Vetlanda, därmed kan inte heller
en ansökan göras om att bli utsedd till Fairtrade City.
När det finns tillräckligt intresse och förslag på hur arbetet med Fairtrade City ska
organiseras och bedrivas ska frågan aktualiseras av kommunstyrelsen.
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Dnr 2012/KA0038

Ingemar Sturesson (KD) föreslår att motionen återremitteras för ytterligare beredning så
att Vetlanda handel ges möjlighet att yttra sig över motionen.
Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker Tommy Bohmans förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Sturessons återremissyrkande, vilket han
finner kommunstyrelsen besluta avslå.
Han ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och Tommy Bohmans
förslag. Han finner att kommunstyrelsen besluta i enlighet med Tommy Bohmans
förslag.
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Dnr 2012/KA0393

Svar på motion om ungdomssatsning i Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med hänvisning till en sammanställd redovisning av pågående projekt och aktiviteter för
ungdomar får motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2012 lämnade Magnus Olofsgård (FP) och Ola Axeland (FP) in en
motion om ungdomssatsning i Vetlanda kommun med följande förslag:
1.
2.

Vetlanda kommun ska återigen göra en ungdomssatsning.
Vetlanda kommun ska undersöka möjlig omfattning och inom vilka
verksamhetsområden satsning ska ske.

Kommunstyrelsen har redan beslutat om en satsning som innebär att 40 personer ska
erbjudas kommunal anställning under ett år. Den satsningen riktar sig till alla åldrar men
berör alltså även ungdomar över 18 år.
En inventering av pågående projekt, åtgärder och insatser för att skapa sysselsättning
för olika ungdomsgrupper har sammanställts i särskild bilaga.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Motionen ska anses besvarad med tillägget att socialförvaltningen ska beakta även
ungdomars behov av anställning.
Förvaltningens arbetsmarknadsenhet uppmanas säkerställa att ett stor antal ungdomar
anställs i projektet ”Arbete i stället för socialbidrag”.
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Dnr 2014/KA0119

Förändringar i arkivreglementet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreslagna förändringar i arkivreglementet godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till reviderat arkivreglemente föreligger i bilaga.
Ett förtydligande har gjorts gällande dokumenthanteringsplan. Beslut om gallring av
allmänna handlingar är ett myndighetsbeslut. Vilken media handlingarna lagras på bör
också vara ett myndighetsbeslut på grund av risk och kostnad. Övrig information i en
dokumenthanteringsplan är arbetsmaterial för tjänstemännen. Med utgångspunkt i
detta kommer det att finnas dels en gallringsplan som myndigheten tar beslut om och
dels en dokumenthanteringsplan med tillägg för tjänstemännens vardagliga arbete.
Begreppet centralarkivet ersätts med kommunarkivet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagna förändringar i arkivreglementet.

Just sign

Utdragsbestyrkan

