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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-17.30

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF), Dan Ljungström
(C ), Helena Stålhammar (C), Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M),
Ingemar Sturesson (KD) (§ 185-209) kl. 14.00-17.20, Björn Fälth (SD) och
Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Sven-Eric Lilliequist (L) (§ 210), kl. 17.20-17.30.
Lennart Lööw (S), Camilla Stenlöv (S), Martina Jansson (S) (§ 185-187)
kl. 14.00-15.45, Anders Bengtsson (M), Sven-Eric Lilliequist (L) (§ 185-209)
kl.14.00-17.20 och Ritva Hermanson (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, (§ 185-199), Jonny Palmkvist (§ 185),
Gunnar Elmeke (§ 185), Martin Karlsson (§ 185-188), Sofie Andersson
(§ 185-188), Anders Rodewald (§ 185-188, 207), Christina Carlson (§ 158200), Linda Vestlund (§ 185-186), Laszlo Palfi (§ 185-186, 207-210),
Stewe Jonsson (§ 186-210), Patrik Olofsson (§ 185-188) och Ola Rosander
(§ 188-203).Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Andreas Granlöf och Carina Bardh

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragraf 185-210

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Andreas Granlöf

Carina Bardh

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-12-02

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2015/KA0380

Redovisning av skolrenoveringar
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i juni i år om renovering av tre skolor i kommunen.
Tekniska kontoret och barn- och utbildningsnämnden har uppdraget att fortlöpande
rapportera för kommunstyrelsen hur arbetet fortlöper.
Tekniska kontorets projektledare har för barn- och utbildningsnämnden och
verksamheterna redovisat vilka åtgärder som vidtagits och var man befinner sig i
projektet. Vissa justeringar har gjorts men huvudlinjerna ligger fast.
På Mogärdeskolan kommer grundsärskola att etableras.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0454

Redovisning av sjukskrivningstalen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Projektledare Linda Vestlund, HR-kontoret redovisar sjukfrånvaron perioden 2013-2015 i
Vetlanda kommun.
Man kan konstatera att kurvan är anmärkningsvärt lika från år till år men på en högre
nivå. 2012, 4,8 %, 2013, 5,3 % och 2014, 5,9 %.
Ett projekt benämnt ”Hälsa och rehabilitering” redovisas. Generella faktorer som
påverkar sjukskrivningstalen presenteras, liksom projektets syfte och mål. Första
delprojektet fokuserade på förskolan, där sjukskrivningstalen ligger på 7,2 %. Som en
bakgrundsfaktor inventerades de bakomliggande orsakerna till sjukfrånvaron och vilka
insatser som krävs för att åstadkomma en bättre hälsa bland personalen. Delprojekt två
kommer att avse äldreomsorgen. Resultatet av utredningen återförs till respektive
verksamhet för åtgärder och insatser.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0433

Information om mottagningsenhet i flyktingmottagandet
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Med anledning av det stora flyktingmottagandet finns anledning att starta en
mottagningsenhet inom skolans verksamhet men med hela familjen i centrum. På det
sättet skulle alla familjemedlemmar kunna få information m.m. via skolan.
Till enheten kopplas en föreskoleklass. Den lokal som planeras för verksamheten är
tidigare bvc som således hyrs av regionen. Barn- och utbildningsnämnden anställer en
samordnare som sedan anställer ytterligare personal.
Hela verksamheten som samlokaliseras berör förutom skolan även socialtjänsten och
flyktingsamordnaren.
Bakgrunden till att knyta verksamheten till skolan är att skolan ändå har ett ansvar för
att kartlägga elevernas kunskapsnivå.
Verksamheten finansieras av statliga medel för flyktingmottagandet samt de 32 mnkr
som har tillkommit den senaste tiden för verksamhet 2015 och 2016.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet och vidarebefordras till kommunstyrelsen.

Utdrag:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Flyktingsamordnaren

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0421

Detaljplan för skolidrottsplatsen
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i december 2014 att delfinansiera Powerhouse
framtagande av ett gestaltningsförslag över en multipark i Vetlanda tätort. Den
beräknade totala kostnaden uppgår till 100 000-200 000 kr och kommunens andel skulle
vara 50 %. Därutöver har föreningen för avsikt att söka bidrag från Allmänna arvsfonden
och att säkra sponsorpengar från en lokal aktör. Den totala kostnaden för multiparken är
beräknad till minst 4 mnkr och i vart fall lokaliseringsalternativet skolidrottsplatsen
kräver detaljplaneändring.
En lokaliseringsutredning avseende skatepark i Vetlanda har genomförts av tekniska
kontoret på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen, se bilaga.
Utredningen redovisar nio alternativa lokaliseringar för en skatepark. Initiativtagare och
projektägare är föreningen Powerhouse. Under utredningstiden har synpunkter
inhämtats från stadsarkitekten, museet, föreningar och skolor. Den färdiga utredningen
har presenterats för kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och
byggnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.
Ett förslag till hur en skatepark m.m. kan utformas föreligger också i bilaga. Förslaget kan
appliceras på flera geografiska platser. Om skolidrottsplatsen blir aktuell behöver en
VA-ledning flyttas till en merkostnad av ca 100 000 kr. Innan det slutliga
ställningstagandet är det viktigt att beakta skolans samlade behov av grönytor för
idrottsundervisningen i området.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 113/15.
Miljö- och byggnämnden § 156/15.
Kultur- och fritidsnämnden § 96/15.
Barn- och utbildningsnämnden § 104/15.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0421

Yrkanden
Dan Ljungström (C) föreslår att skateparken placeras i Norrgårdsområdet och att
tekniska kontoret får ett planuppdrag avseende den platsen.
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Dan Ljungströms förslag.
Henrik Tvarnö (S) yrkar återremiss av ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Klas Håkanson (M), Carina Strömbäck (V) och
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker återremissyrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget återremissyrkande, vilket han finner
kommunstyrelsen besluta bifalla.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0099

Finansiering av förstudie kulturlokal
Kommunstyrelsens beslut
Förstudien finansieras med medel ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov
2015 med 100 000 kr. Resterande ca 150 000 kr finansieras inom kommunstyrelsens
budget i övrigt 2015.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-18 att bifalla två motioner om
kulturlokal/kulturhus. Beslutet innebar att en politisk styrgrupp tillsattes av
kommunstyrelsen 2015-03-04. För att komma vidare i utredningsprocessen och för att
styrgruppen ska kunna fullgöra sitt uppdrag behöver en förstudie arbetas fram.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 38/15, § 39/15.
Kommunstyrelsen § 47/15.
Arbetsutskottets förslag
Förstudien finansieras med medel ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov
2015 med 100 000 kr. Resterande ca 150 000 kr finansieras inom kommunstyrelsens
budget i övrigt 2015.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att förstudien finansieras enligt följande:
100 000 kr ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2015 samt resterande
ca 150 000 kr inom kommunstyrelsens budget i övrigt 2015.
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret
Margareta Darell

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0439

Bokslutsprognos per den 31 oktober 2015
Kommunstyrelsens beslut.
Upprättad bokslutsprognos per den 31 oktober 2015 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 oktober 2015 föreligger i bilaga.
Sedan förra prognosen har måltidsservice prognos försämrats till följd av att nya
förskoleavdelningar har öppnats i Holsbybrunn och Landsbro, vilket medför extra
kostnader. Tekniska nämndens prognos har förbättrats till följd av ökade skogsintäkter.
Vård- och omsorgsnämndens prognos är bättre än tidigare. Orsakerna är flera men
placeringar är fortfarande en kostnad med stora överskridande. Miljö- och
byggnämnden prognostiserar ett ännu bättre resultat än tidigare. Satsningen på de så
kallade ”20 jobben” har inneburit att de personer som blivit föremål för den insatsen för
närvarande inte uppbär försörjningsstöd.
Sammantaget prognosisterar nämnderna nu ett positivt resultat på ca 1,2 mnkr. Det
beräknande årsresultatet före ianspråktagande av utvecklingsreserven uppgår till
14,5 mnkr och efter ianspråktagande av utvecklingsreserven till 9,5 mnkr.
Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 75,3 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 31 oktober 2015 läggs till handlingarna.

Utdrag:
Ekonomikontoret
Förvaltningschefer

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0228

Kommunstyrelsens budget 2016
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till budget för kommunstyrelsen 2016 godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till budget för kommunstyrelsens verksamheter har upprättats och föreligger i
bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till budget för kommunstyrelsen 2016 godkänns.

Utdrag:
Kommunkansliet

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0435

Ansökan om lån – Vetlanda Bågskytteklubb
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar utlämnande av ett lån om 120 000 kr till Vetlanda
Bågskytteklubb.
Ekonomichefen får uppdraget att fastställa villkoren för utlåningen samt att förhandla
dessa med klubben.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Bågskytteklubb har tidigare bedrivit sin verksamhet i hyrda lokaler. För några
år sedan uppkom frågan om att bygga egna lokaler för verksamheten och med hjälp av
medel från allmänna arvsfonden, egen ekonomisk insats samt banklån har en
nybyggnation kunnat genomföras i området runt Vetlanda Motorstadion. I anslutning till
byggnaden finns även föreningens utomhusbana för bågskytte.
Föreningen har ett samarbete med Ädelfors folkhögskola där elever med
funktionsnedsättning erbjuds att utöva bågskytte. Man har även framgångrika
medlemmar med funktionsnedsättning.
Den nybyggda lokalen har därför utformats med hög tillgänglighet. Under byggnationens
gång har merkostnader tillstött för bland annat egen avloppsanläggning och ventilation
och föreningen har därför hamnat i ekonomiskt trångmål. Föreningen har inte kunnat
utöka banklånet eftersom byggnaden står på ofri grund (kommunens mark). Föreningen
ansöker därför om att få låna 120 000 kr av kommunen för att klara de sista
betalningarna för byggnationen. Föreslagen amorteringstid är 5 alternativt 10 år. Den
här typen av utlåning bör inte ske mer än i undantagsfall.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beviljar utlämnande av ett lån om 120 000 kr till Vetlanda
Bågskytteklubb.
Ekonomichefen får uppdraget att fastställa villkor för utlåningen samt att förhandla
dessa med klubben.
Yrkanden
Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Klas Håkanson (M), Lars Brihall (VF),
Björn Fälth (SD) och Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Vetlanda Bågskyttesklubb
Andreas Eliasson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0438

Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden fr.o.m.
2016-01-01
Kommunstyrelsens beslut
1.

2.

3.

4.

Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar ska fr.o.m. 2016-01-01 ske
av ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i
förening med ekonomiadministratör Frida Peterson eller ekonomihandläggare
Annelie Peterson eller ekonomiadministratör Linda Nilsson, eller i händelse av
förhinder för endera av dem kommunchef Magnus Färjhage i den förhindrades
ställe.
Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnd
eller förvaltning, ställd check, postväxel, giro- eller postanvisning, ska tillkomma
ekonomikontoret på samma sätt som ovan beskrivs.
Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen
eller någon nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av
kontorsvaktmästare Desiree Jonasson med Kristina Gustavsson, Lotta Bynert,
Margareta Darell, Magnus Färjhage eller Kristina Odelberg som ersättare.
Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med HR chef, ekonomichef eller biträdande
ekonomichef som ersättare, äger rätt att beslutsattestera löneutbetalningar.

Ärendebeskrivning
Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden ska beslutas årligen. Förslag
framgår av bilaga.
Arbetsutskottets förslag
1. Disposition av kommunens bank- och plusgiroräkningar ska fr.o.m. 2016-01-01 ske
av ekonomichef Andreas Eliasson eller biträdande ekonomichef Christina Carlson i
förening med ekonomiadministratör Frida Peterson eller ekonomihandläggare
Annelie Peterson eller ekonomiadministratör Linda Nilsson, eller i händelse av
förhinder för endera av dem kommunchef Magnus Färjhage i den förhindrades
ställe.
2. Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnd
eller förvaltning, ställd check, postväxel, giro- eller postanvisning, ska tillkomma
ekonomikontoret på samma sätt som ovan beskrivs.
3. Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen
eller någon nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av
kontorsvaktmästare Desiree Jonasson med Kristina Gustavsson, Lotta Bynert,
Margareta Darell, Magnus Färjhage eller Kristina Odelberg som ersättare.
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Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0438

4. Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med HR chef, ekonomichef eller biträdande
ekonomichef som ersättare, äger rätt att beslutsattestera löneutbetalningar.

Utdrag:
Ekonomikontoret
Löneavdelningen
HR-kontoret
Kommunkansliet

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 194

Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-02

13 (29)

Dnr 2015/KA0437

Firmatecknare för 2016
Kommunstyrelsens beslut
Till firmatecknare fr.o.m. 2016-01-01 för Vetlanda kommun utses kommunalrådet
Henrik Tvarnö eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jan Johansson eller
2:e vice ordförande Dan Ljungström i förening med kommunchef Magnus Färjhage eller
ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe biträdande ekonomichef Christina
Carlson.
Till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och utmätning samt att
företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären haft
invändningar mot fordran utses fr.o.m. 2016-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller
biträdande ekonomichef Christina Carlson.
Till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser som förvaltas av
Vetlanda kommun utses fr.o.m. 2016-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller
biträdande ekonomichef Christina Carlson.
Ärendebeskrivning
Firmatecknare för Vetlanda kommun ska utses årligen.
Arbetsutskottets förslag
Till firmatecknare fr.o.m. 2016-01-01 för Vetlanda kommun utses kommunalrådet
Henrik Tvarnö eller kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jan Johansson eller
2:e vice ordförande Dan Ljungström i förening med kommunchef Magnus Färjhage eller
ekonomichef Andreas Eliasson, eller i dennes ställe biträdande ekonomichef Christina
Carlson.
Till firmatecknare vad gäller ansökan om betalningsföreläggande och utmätning samt att
företräda kommunen vid domstol i mål om mindre värden där gäldenären haft
invändningar mot fordran utses fr.o.m. 2016-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller
biträdande ekonomichef Christina Carlson.
Till firmatecknare vad gäller placering av stiftelsemedel för de stiftelser som förvaltas av
Vetlanda kommun utses fr.o.m. 2016-01-01 ekonomichef Andreas Eliasson eller
biträdande ekonomichef Christina Carlson.

Utdrag:
Henrik Tvarnö, Jan Johansson, Dan Ljungström
Magnus Färjhage; Andreas Eliasson, Christina Carlson
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Dnr 2015/KA0386

Fortsatt samordnad övervakning av luftkvalitén i Jönköpings län
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun tecknar avtal med Jönköpings läns luftvårdsförbund om fortsatt
samordnad övervakning av luftkvalitén i Jönköpings län
2016-01-01 - 2017-12-31.
Miljö- och byggförvaltningen samordnar under avtalstiden mätningarnas genomförande
med Jönköpings läns luftvårdsförbund. Redovisning sker till miljö- och byggnämnden
samt berörda tjänstemän.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har under perioden 2013-02-13 t.o.m. 2015-12-31 ett avtal med
Jönköpings läns luftvårdsförbund avseende samverkansområde för mätningar av
luftkvalité.
Varje kommun är enligt miljöbalken, luftkvalitetsförordningen och naturvårdsverkets
föreskrifter om kontroll av luftkvalitet skyldiga att kontrollera att miljökvalitetsnormerna
för utomhusluft uppfylls inom den egna kommunen. Genom att delta i
samverkansområdet uppfyller Vetlanda kommun lagstiftningens krav och kostnaderna
för mätningarna kan hållas nere genom att dessa inte behöver ske i varje kommun i
länet.
Miljö- och byggförvaltningen och miljösamordnaren är positiva till fortsatt samordnad
övervakning av luftkvalitén i länet.
Kostnaderna finns i budget för 2016 och 2017 med ca 38 000 kr/år.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun beslutar teckna avtal med Jönköpings läns luftvårdsförbund om
fortsatt samordnad övervakning av luftkvalitén i Jönköpings län
2016-01-01 - 2017-12-31.
Miljö- och byggförvaltningen samordnar under avtalstiden mätningarnas genomförande
med Jönköpings läns luftvårdsförbund. Redovisning till miljö- och byggnämnden samt
berörda tjänstemän.

Utdrag:
Miljö- och byggförvaltningen
Jönköpings läns luftvårdsförbund
Anders Bernberg
Ekonomikontoret

Just sign
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Dnr 2015/KA0443

Medlemskap i styrgruppen för länsprojektet ”Kraftsamling
biogas II”
Kommunstyrelsens beslut
Miljösamordnare Anders Bernberg utses till medlem i styrgruppen med
kommunstyrelsens uppdrag att säkerställa projektet enligt styrgruppens uppdrag.
Återrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott vid viktigare beslut.
Ärendebeskrivning
Sedan 2013 har Vetlanda kommun och Vetab tillsammans drivit frågan om etablering av
biogastankstation i Vetlanda. Den frågan är nu lyft till länsnivå med stöd från
landshövdingen, klimatrådet och energikontoret Norra Småland. För att nå fram med en
etablering i Vetlanda krävs ett bredare arbetssätt och Jönköpings bedöms vara lämplig
storlek för att säkerställa framgång i arbetet.
En sammanfattning av projektet ”Kraftsamling biogas II” framgår av bilaga, liksom
projektorganisationen.
Vetlanda kommun och Vetab är idag medfinansiärer av projektet, dels med pengar och
dels med arbetstid. Vetab är positiva till fortsatt medverkan. Projektet pågår under 3 år
och fyra månader mellan 2015-05-27 t.o.m. 2018-09-28. Vetlanda kommun och Vetab
bidrar tillsammans med 20 000 kr/år, plus arbetstid. Övriga finansiärer är EU:s regionala
strukturfond för Småland och öarna via Tillväxtverket samt Region Jönköpings län,
Jönköpings Energi, Jönköpings Länstrafik, FordonsGas Sverige, EON och Energikontor
Norra Småland.
Arbetsutskottets förslag
Miljösamordnare Anders Bernberg utses till medlem i styrgruppen med
kommunstyrelsens uppdrag att säkerställa projektet enligt styrgruppens uppdrag.
Återrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott vid viktigare beslut.

Utdrag:
Anders Bernberg
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Dnr 2015/KA0297

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
flyktingmottagande och integration”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
flyktingmottagande och integration” godkänns.
Ärendebeskrivning
Granskningsrapporten ”Granskning av flyktingsmottagande och integration” föreligger i
bilaga.
Kommunrevisionen har identifierat ett antal utvecklingsområden för kommunen att
arbeta vidare med. Dessa specificeras i elva punkter och revisionen önskar kommentarer
senast den 10 december 2015.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
flyktingmottagande och integration” godkänns.

Utdrag:
Åselotte Andersson
Kommunrevisionen
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Dnr 2015/KA0405

Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings
län
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun yttrar sig över förslaget till Regionalt trafikförsörjningsprogram i
enlighet med upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län föreligger i bilaga.
Region Jönköpings län vill ha Vetlanda kommuns synpunkter senast den
23 december 2015.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun yttrar sig över förslaget till Regionalt trafikförsörjningsprogram i
enlighet med upprättat förslag.

Utdrag:
Peter Lundgren
Jönköpings Länstrafik
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-26 och 2015-11-09.
Personal- och organisationsutskottet 2015-10-21.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 200

Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-02

19 (29)

Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
5.
6.

Protokoll från Höglandets kommunalförbund, direktionen 2015-0923
Sammanträdestider för direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund,
2015-11-11
7. Tekniska nämnden: Redovisning av intern kontroll 1:a halvåret 2015
Dnr 2015/KA0404
8. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Remiss över Bostadsplaneringskommitténs
betänkande
Dnr 2015/KA0403
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till konservering av medeltida puts i
Ramkvilla kyrka Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift
Dnr 2015/KA0409
10. Bergsstaten: Förlängning av giltighetstiden för delar av undersökningstillståndet
Holmasjön nr 1 i Vetlanda kommun, Jönköpings län
Dnr 2012/KA0310
11. Revisionsrapport – Uppföljning av granskningar genomförda år 2013, Vetlanda
kommun
Dnr 2015/KA0417
12. Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund: Budgetuppföljning 2015
§ 48/15.
Dnr 2015/KA0425
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Dnr 2015/KA0445

Renhållningsavgifter fr.o.m. 1 januari 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Renhållningsavgifterna höjs med 4,2 % fr.o.m. 1 januari 2016.
Strukturella och avgiftsrelaterade ändringar utförs i föreskrifterna om
renhållningsavgifter.
Ärendebeskrivning
Förslag till renhållningsavgifter för Vetlanda kommun att gälla från och med
1 januari 2016 föreligger i bilaga.
Vid utformningen av de nya avgifterna har målsättningen varit att avgiften för respektive
tjänst så långt som möjligt ska återspegla den verkliga kostnaden som finns för att utföra
tjänsten samt att åstadkomma identiska taxor för både Sävsjö och Vetlanda kommuner.
Det senare motiveras med att båda kommunerna har gemensam renhållningsorganisation, samma entreprenörsavtal med samma prissättningar och en geografisk
likhet ur avfallsinsamlingens perspektiv. Avgifterna föreslås höjas med totalt 4,2 %, vilket
innebär att vissa tjänster blir billigare och andra dyrare.
För en villa med den vanligaste sopkärlsstorleken (140 l med tömning varannan vecka)
innebär den nya taxan en kostnadsökning med 11 kr/år.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2015-10-22, § 106.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta höja renhållningsavgifterna med 4,2 %.
Strukturella och avgiftsrelaterade ändringar utförs i föreskrifterna om
renhållningsavgifter.
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Dnr 2015/KA0444

Taxor för vatten och avlopp fr.o.m. 1 januari 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
VA-taxans brukningsdel höjs med 3 % fr.o.m. 1 januari 2016.
Ärendebeskrivning
Till följd av Vetlanda kommuns geografi har Vetabs VA-verksamhet ett relativt stort antal
vattenverk, avloppsreningsverk och separata nät i relation till antalet VA-kunder. Det
finns en ambition att öka reinvesteringstakten för att även i framtiden kunna
vidmakthålla ett hållbart system. Dagens utbytestakt av VA-nät uppgår till ca 300 år och
ambitionen är att kunna etablera en utbytestakt på 100 år.
För att möte de kostnadsökningar som verksamheten står inför föreslås en ökning av
brukningstaxan med 3 %. För en normalvilla innebär det en kostnadsökning på 135 kr
inklusive moms per år.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2015-10-22, § 104.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta höja VA-taxans brukningsdel med 3 %.
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Dnr 2015/KA0441

Utökning av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2016
med anledning av återtagande av driften av bad- och
simverksamheten i egen regi
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ett principbeslut fattas om utökning av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget
2016 med anledning av återtagandet av driften av bad- och simverksamheten i egen
regi.
Ärendebeskrivning
Sedan 1 september 2003 har driften av Myresjö simhall och Vetlanda badhus varit utlagt
på entreprenad till Medley AB. I samband med att nuvarande avtal löper ut, har en
utredning om kostnadsläget gjorts inför eventuell ny upphandling. Kultur- och
fritidsförvaltningen har tagit fram beslutsunderlag som presenterades för nämnden den
16 juni 2015. Därefter har en kalkyl över kostnaden för att driva bad- och
simverksamheten samt gymverksamheten vid Myresjö simhall och Vetlanda badhus
utarbetats. Beräkningarna som bland annat bygger på statistik från Medley AB visar att
ett återtagande av bad- och simverksamheten skulle spara 300 000 kr för Vetlanda
kommun jämfört med nuvarande driftavtal, förutsatt att inga nyanställningar krävs.
Inom den kommunala organisationen kan hela overheadkostnaden justeras till noll,
vilket innebär att kommunen sparar ytterligare 699 000 kr.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att återta driften av bad- och simverksamheten i
egen regi. Det innebär dock att investeringsbehov föreligger i gymutrustning, vilket
kräver ytterligare investeringsmedel.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 120/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fatta ett principbeslut om utökning av kultur- och
fritidsnämndens investeringsbudget 2016 med anledning av återtagandet av driften av
bad- och simverksamheten i egen regi.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF) och Carina Strömbäck (V)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0440

Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och
utveckling samt arbetsordning för Kommunalt forum
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling samt
arbetsordning för kommunalt forum godkänns enligt bilagor daterade 2015-09-17.
Ärendebeskrivning
Förslag till verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling
samt arbetsordning för Kommunalt forum har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna verksamhetsavtal avseende primärkommunal
samordning och utveckling samt arbetsordning för kommunalt forum enligt bilagor
daterade 2015-09-17.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 205

Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-02

24 (29)

Dnr 2015/KA0052

Svar på motion om eldsjälar inom integration
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Kommunledningsförvaltningen får uppdraget att tillsätta och leda en grupp med
representation från den egna förvaltningen, socialförvaltningen samt kultur- och
fritidsförvaltningen.
Gruppen ska utarbeta förslag till kriterier för att erhålla priset, vad priset ska bestå i och
hur det ska delas ut m.m. Resultatet ska återföras till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendebeskrivning
Den 4 februari 2015 lämnade Almuth Holmqvist (MP) och Carina Strömbäck (V) in en
motion om eldsjälar inom integration och med förslaget att Vetlanda kommun
överväger att införa en utmärkelse för eldsjäl/eldsjälar inom integrationens område.
Motionen remitterades till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt
flyktingsamordnaren för yttrande. Samtliga remissinstanser tillstyrker motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från flyktingsamordnaren 2015-10-06.
Kultur- och fritidsnämnden § 61/15.
Socialnämnden § 404/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och uppdra till
kommunledningsförvaltningen att tillsätta och leda en grupp med representation från
den egna förvaltningen, socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.
Gruppen ska utarbeta förslag till kriterier för att erhålla priset, vad priset ska bestå i och
hur det ska delas ut m.m. Resultatet ska återföras till kommunstyrelsen för beslut.
Yrkanden
Carina Strömbäck (V) och Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0442

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun antas.
IT-säkerhetsplan beslutad av fullmäktige § 66/01 upphävs.
De helägda bolagen anmodas följa det ramverk som rekommenderas av Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inom ISO 27000-serien (LIS-ledningssystem för
informationssäkerhet).
Ärendebeskrivning
Förslag till informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun föreligger i bilaga.
Den nuvarande IT-säkerhetsplanen är daterad 2001 och behöver revideras. Sedan
1 januari 2010 finns en gemensam samverkansplattform för Höglandskommunerna för
drift och underhåll av IT-verksamheten inom Höglandets Kommunalförbund.
Informationssäkerhet är en del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som ska
bidra till att informationssystem kan användas på avsett sätt och med avsedd
funktionalitet. Informationssäkerhetsarbetet bör följa det ramverk som rekommenderas
av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inom ISO-27000-serien, även
kallat LIS (Ledningssystem för Informationssäkerhet).
Kommunens informationstillgångar ska skyddas på ett sätt som tillgodoser legala krav,
medborgarintressen och verksamhetsmässiga mål. Det övergripande ansvaret för
kommunens informationssäkerhet har kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska leda
och samordna den övergripande styrningen av kommunens informationssäkerhet.
Verksamhetsansvariga, systemägare, systemansvariga, nämnderna och IT-strategen har
alla olika roller i detta arbete.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy för
Vetlanda kommun.
IT-säkerhetsplan beslutad av fullmäktige § 66/01 upphävs.
De helägda bolagen anmodas följa det ramverk som rekommenderas av Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inom ISO 27000-serien (LIS-ledningssystem för
informationssäkerhet).
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Dnr 2014/KA0060

Detaljplan för kv Spinnaren m.fl. fastigheter, Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för kv. Spinnaren m.fl. fastigheter, Vetlanda antas.
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att förnya kvarteret Spinnare genom att riva befintlig bebyggelse,
sanera marken och uppföra ny bebyggelse inom kvarteret. Planen syftar vidare till att
reglera markanvändning, bygghöjd samt exploateringsgrad inom planområdet för att
bebyggelsen ska passa in i stadsbilden.
Främst ska planområdet användas till bostadsbyggnation med tillhörande innegård samt
parkeringsplatser. Gatuplanet utmed Vitalagatan ska innehålla berikande
gatuplansverksamhet enligt centrumplanen. Vetlandabäcken som idag är överdäckad
ska öppnas upp och Kanalgatan ska inom planområdet göras om till gång- och cykelväg.
På det sättet skapas en attraktiv allmän plats i Vetlanda centrum.
Planområdet omfattar kvarteret Spinnaren, den idag överdäckade Vetlandabäcken samt
intilliggande Spinnaregränd och delar av Kanalgatan och Vitalagatan. Planområdet
avgränsas av kvarteret Trekanten i söder, kvarteret Lunden i öster, Kyrkogatan i norr och
kvarteret Brogärde i väster.
Ett planprogram för kvarteret Spinnaren m.fl. har godkänts. Förslaget till detaljplan
kräver ingen miljökonsekvensbeskrivning.
Samråd har skett under tiden 18 maj t.o.m. 8 juni 2015. Inkomna yttranden under
samrådstiden finns sammanställda i en Samrådsredogörelse daterad 2015-10-05.
Planförslaget har därefter varit utställt för granskning under perioden 29 oktober t.o.m.
19 november 2015. Framförda synpunkter sammanställda i Granskningsutlåtande
daterat 2015-11-20.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/14, § 217/14, § 31/15, § 96/15 och § 200/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för kv. Spinnaren m.fl. fastigheter,
Vetlanda.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S),
Lars Brihall (VF) och Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
-----------------------------
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Dnr 2015/KA0414

Biblioteksplan
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kultur- och fritidschefen för komplettering.
Ärendet behandlas på nytt vid ett extra kommunstyrelsesammanträde före
kommunfullmäktige den 16 december 2015.
Ärendebeskrivning
Förslag till biblioteksplan 2015-2019 föreligger i bilaga.
Planen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av medarbetare från kultur- och
fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Planen anger hur Vetlanda
kommuns biblioteksverksamhet ska utvecklas under de närmaste åren.
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner och landsting ha biblioteksplaner för sin
verksamhet. Planen ska vara ett politiskt styrdokument för politiker och tjänstemän i
utvecklingsarbetet med biblioteksverksamheten. I planen beskrivs hur verksamheten
fungerar i nuläget, vilka mål som finns och strategier för att nå målen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 103/15.
Kultur- och fritidsnämnden § 92/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta upprättat förslag till biblioteksplan daterad
2015-09-10.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att ärendet återremitteras till kultur- och fritidschefen för
komplettering av beslutsunderlaget.
Dan Ljungström (C), Nils-Erik Olofsson (S), Björn Fälth (SD) och Carina Bardh (M)
tillstyrker Jan Johanssons återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet, vilket han finner
kommunstyrelsen besluta bifalla.

Utdrag:
Stewe Jonsson
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Dnr 2015/KA0436

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden 2016 annonseras i Vetlanda Posten.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska varje år besluta om i vilken eller vilka ortstidningar tid och plats
för fullmäktiges sammanträden ska annonseras.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta annonsera sina sammanträden 2016 i Vetlanda
Posten.
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Dnr 2015/KA0453

Förlängt förordnande för kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchef Magnus Färjhages förordnande som kommunchef förlängs med ett år
t.o.m. 2016-10-31 och med 6 månaders uppsägningstid.
Ärendebeskrivning
Kommunchefens nuvarande förordnande löper ut 2015-12-31. Om inget annat beslut
fattas så förlängs förordnandet med fyra år.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att kommunchef Magnus Färjhages förordnande förlängs med
ett år t.o.m. 2016-10-31 och med en uppsägningstid på 6 månader.
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Carina Strömbäck (V), Klas Håkanson (M),
Dan Ljungström (C) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
HR-kontoret
Löneavdelningen
Magnus Färjhage

Just sign
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