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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-16.25

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), Björn Fälth (SD), Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lennart Lööw (S), Camilla Stenlöv (S), Martina Jansson (S), Anders
Gustavsson (VF), Anders Bengtsson (M), Arne Larsson (SD), Sven-Erik
Lilliequist (FP) och Ritva Hermanson (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Christina Carlson (§ 169-171), Bengt Wellermark (§ 169178), Andreas Eliasson (§ 169-171), Marcus Tingvall (§ 169-176), Errki Lathi
(§ 169) och Pär-Olof Högstedt (§ 181-184).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Lola Frödeberg och Klas Håkanson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragraf 169-184

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Lola Frödeberg

Klas Håkanson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-11-04

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2015/KA0173

Slutredovisning av förstudie projektet ”Linje Annorlunda”
Kommunstyrelsens beslut
Slutrapporten förstudie ”Linje Annorlunda – Vägen till nyindustrialisering ” godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-08 § 67 att bevilja 73 500 kr till en förstudie
”Linje Annorlunda”. Hultsfreds kommun har arbetat fram en gemensam projektidé kring
nyindustrialisering. Projektet ska drivas gemensamt i Hultsfred, Uppvidinge och Vetlanda
kommuner.
Förstudiens syfte har varit att lyfta fram och synliggöra landsbygdens betydelse och
möjlighet inom nyindustrialisering samt att tillsammans med representanter från
respektive kommun inhämta kunskap om nationella satsningar inom nyindustrialisering.
Förstudiens syfte har också varit att undersöka intresset hos näringslivet för kreativa,
inkluderande, tvärsektoriella och entreprenöriella innovationsmiljöer. Tillsammans ska
man också arbeta fram en gemensam EU-ansökan och säkerställa att projektet kommer
med i Småland och öarnas prioriteringslista.
En slutrapport över förstudien föreligger i bilaga.
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Dnr 2015/KA0392

Bokslutsprognos per den 30 september 2015
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 30 september 2015 läggs till handlingarna.
I samband med nästa kommunstyrelsesammanträde ska HR-kontoret presentera
sjukskrivningstalen i Vetlanda kommun.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 30 september 2015 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet uppgår till 12,7 mnkr före ianspråktagande av
utvecklingsreserven och 7,5 mnkr efter ianspråktagande av utvecklingsreserven.
Totalt för kommunledningsförvaltningen prognostiseras ett något mer positivt resultat
än förra tillfället. Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett negativt resultat till
följd av många ensamkommande flyktingbarn.
Barn- och utbildningsnämnden räknar med ett positivt resultat på 4,3 mnkr till följd av
överskott inom SFI och interkommunala ersättningar på gymnasieskolan m.m.
Socialnämnden prognostiserar ett negativt resultat till följd av många externa
placeringar. Miljö- och byggnämnden räknar med ett överskott på ca 1 mnkr till följd av
ökade bygglovintäkter. Sammantaget är nämnderna på väg till ett nollresultat.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 80,3 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 30 september 2015 läggs till handlingarna.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att HR-kontoret får uppdraget att till nästa
kommunstyrelsesammanträde redovisa sjukskrivningstalen i Vetlanda kommun.

Utdrag:
Ekonomikontoret
HR-kontoret
Förvaltningschefer
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Dnr 2015/KA0353

Budget 2016 samt plan för 2017-2018 – Höglandets
räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens beslut
Budget 2016 samt plan för 2017-2018 för Höglandets räddningstjänstförbund fastställs.
Ärendebeskrivning
Budget 2016 samt plan för 2017-2018 för Höglandets räddningstjänstförbund föreligger i
bilaga. Enligt förbundsordningen ska direktionen fastställa budget för förbundet och
dess medlemsavgifter i samråd med medlemskommunerna. En fördelning av
medlemsbidraget innebär att Vetlanda kommun bidrar med 27 348 000 kr för 2016.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 36/15.
Arbetsutskottets förslag
Budget 2016 samt plan för 2017-2018 för Höglandets räddningstjänstförbund fastställs.

Utdrag:
Höglandets räddningstjänstförbund
Ekonomikontoret
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Dnr 2015/KA0395

Val av politisk referensgrupp inför livsmedelsupphandling 2017
Kommunstyrelsens beslut
En politisk referensgrupp tillsätts för livsmedelsupphandling 2017.
Gruppen ska bestå av fem representanter för majoriteten och fyra för oppositionen.
Följande ledamöter ska ingå i gruppen:
S
S
VF
VF
C
M
MP
SD

Henrik Tvarnö, Svente Knubbs väg 19, 570 13 Myresjö
Nils-Erik Olofsson, Timmervägen 10, 574 39 Vetlanda
Lars Brihall, Skirö-Byestad 6, 574 96 Vetlanda
Jan Johansson, Stipendiestigen 12, 574 39 Vetlanda
Dan Ljungström, Ljungbacka, Alseda 32, 570 15 Vetlanda
Klas Håkanson, Nygårdsvägen 8, 574 74 Ramkvilla
Ritva Hermanson, Krassaberg 2, 574 91 Vetlanda
Björn Fälth, Stenbergavägen 4, Farstorp, 574 98 Nye

Arbetsutskottet får uppdraget att tillsätta den femte platsen för majoriteten.
Avsikten är att måltidsservice och upphandlingsavdelningen ska kunna informera,
diskutera och tydliggöra delar av upphandlingsprocessen.
Ärendebeskrivning
En referensgrupp bedöms behöva utses för att politikerna ska kunna följa arbetet och
tydliggöra processen runt kommunens kommande livsmedelsupphandling 2017.
Arbetsutskottets förslag
En politisk referensgrupp tillsätts för livsmedelsupphandling 2017.
Gruppen ska bestå av fyra representanter för majoriteten och tre för oppositionen.
Avsikten är att måltidsservice och upphandlingsavdelningen ska kunna informera,
diskutera och tydliggöra delar av upphandlingsprocessen.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att gruppen får följande sammansättning: Fem representanter
från majoriteten och fyra representanter från oppositionen.
Jan Johansson (VF), Björn Fälth (SD), Dan Ljungström (C) och Klas Håkanson (M)
tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Utdrag:
Upphandlingsavdelningen, de valda, måltidsservice, lönekontoret
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Dnr 2015/KA0004, 2015/KA0071

Redovisning av delegationsbeslut för 3:e kvartalet 2015
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för 3:e kvartalet 2015 föreligger i bilaga.

Utdrag:
Ove Karlsson
Margareta Darell
Anders Bernberg
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-28 och 2015-10-07.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2015-09-16.
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2015-09-22
Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan 2015-09-04
Länsstyrelsen Östergötland, miljöprövningsdelegationen – Beslut om avslag av
Åkesson & Bjerknaes AB:s ansökan om tillstånd till uppförande och drift av
gruppstation för vindkraft på fastigheten Stora Moshult 1:12 i Vetlanda kommun.
Dnr 2015/KA0262
Höglandets kommunalförbund: Delårsrapport 2015-06-30.
Dnr 2015/KA0350
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund: Delårsrapport med
budgetuppföljning 2015.
Dnr 2015/KA0354
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Framtagande av ett konsveratorprogram inför lagning av inre tak i Sollinska villan,
Vetlanda socken och kommun. Byggnadsminne
Dnr 2015/KA0387
Styrelseprotokoll Vetab 2015-09-17
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Dnr 2013/KA0395

Nytt verksamhetsområde för vatten och spillavlopp Aspö, Alseda
och Tallåsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nytt verksamhetområde för vatten och spillvatten i Aspö, Alseda och Tallåsen fastställs
enligt bifogad karta.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun föreslås upprätta verksamhetsområde för vatten och spillavlopp med
stöd av 6 § vattentjänstlagen. Något föreläggande från länsstyrelsen finns inte men det
finns ett kommunalt uppdrag att utöka verksamhetsområdena och de nu aktuella är
först i raden.
Idag sker spillvattenrening genom enskilda anläggningar. Vid en inventering 2011
konstaterades att 60 % av anläggningarna var underkända. Utsläpp av otillräckligt renat
spillvatten medför att näringsämnen läcker ut i vattendrag, vilket skapar övergödning.
Området ligger nära Emån vars miljö är så pass unik att den klassas som ett natura
2000-område. Närheten mellan enskilda avloppsanläggningar och enskilda
dricksvattentäkter gör att det kan finnas risk för att dricksvattnet förorenas.
Den samlade bebyggelsen utgörs av 64 fastigheter med behov av VA-tjänster. 75 % är
permanentboende och 25 % används som fritidsboende. Anslutning av området
finansieras med anslutningsavgifter enligt gällande taxa vid upprättandet av
förbindelsepunkter. Förslaget till nytt verksamhetsområde har tagits fram i samråd med
berörda fastighets- och stugägare.
Områdets utbredning framgår av bifogad karta.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa nytt verksamhetområde för vatten och spillvatten
i Aspö, Alseda och Tallåsen enligt bifogad karta.
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Dnr 2015/KA0393

Fullmäktiges ställningstagande till AB Vetlanda Industrilokalers
fastighetsförvärv avseende Vetlanda Trucken 4
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att AB Vetlanda Industrilokaler förvärvar
fastigheten Vetlanda Trucken 4, enligt överlåtelseavtal undertecknat 2015-10-07.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 3 kap. 17 §, ska fullmäktige få ”ta ställning” innan sådana beslut
fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det
nu aktuella fastighetsförvärvet är att betrakta som ett sådant ärende.
Fastighetsöverlåtelseavtal undertecknat 2015-10-07 avseende Vetlanda Trucken 4
föreligger i bilaga. Avtalet innebär att Sapa Profiler AB säljer fastigheten Vetlanda
Trucken 4 till AB Vetlanda Industrilokaler för en krona.
AB Vetlanda Industrilokaler konstaterar att det finns intressenter för lokalerna.
Beslutsunderlag
Styrelsen för AB Vetlanda Industrilokaler § 28/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås ställa sig positiv till att AB Vetlanda Industrilokaler
förvärvar fastigheten Vetlanda Trucken 4, enligt överlåtelseavtal undertecknat
2015-10-07.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M),
Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
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Dnr 2015/KA0391

Policy för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av
privata utförare
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till policy med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av
verksamheter som utförs av privata utförare antas med den justering att punkten 2:3 på
sid. 2 får följande lydelse:
”Kontroll och uppföljningsarbete av verksamhet som bedrivs av privata utförare ska
utformas på liknande sätt som motsvarande verksamhet som bedrivs i egen regi.”
Ärendebeskrivning
Enligt ny lagstiftning ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett så kallat
program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.
Syftet med förändringarna är dels att förbättra uppföljning och kontroll av privata
utförare och dels att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. I framtiden
kan programmet även komma att gälla offentligt driven verksamhet.
Policyn upptar sju riktlinjer för kommunens verksamheter och gäller i vart fall
inledningsvis specifikt när verksamheter upphandlas, men innehåller även strategier för
den egna verksamheten. Policydokumentet omfattar all verksamhet med undantag av
skolan som hanteras i särskild ordning. Förslag till policydokument föreligger i bilaga.
Det bedöms angeläget att i framtiden föra samman det nu aktuella policydokumentet
med policyn för alternativa driftformer till ett gemensamt dokument.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta upprättat förslag till policy med mål och riktlinjer för
uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att punkten 2:3 på sid. 2 får följande lydelse:
”Kontroll och uppföljningsarbete av verksamhet som bedrivs av privata utförare ska
utformas på liknande sätt som motsvarande verksamhet som bedrivs i egen regi.”
Jan Johansson (VF), Carina Bardh (M), Klas Håkanson (M), Carina Strömbäck (V) och
Björn Fälth (SD) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.
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Dnr 2015/KA0411

Policy för delegering av beslut i personalfrågor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till policy för delegering av beslut i personalfrågor godkänns.
Företag i kommunkoncernen uppmanas att se över sina delegationsordningar så att de
följer policyn.
Ärendebeskrivning
Förslag till policy för delegering av beslut i personalfrågor har upprättats och föreligger i
bilaga.
Nuvarande delegation behöver uppdateras och dessutom har fullmäktige beslutat om
nya reglementen för samtliga nämnder på uppmaning av Sveriges Kommuner och
Landsting.
Policyn förtydligar delegationsnivåerna och reglerar dessutom ett större antal frågor än
tidigare.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Godkänna förslaget till policy delegationsordning i personalfrågor.
Uppmana företagen i kommunkoncernen att se över sina delegationsordningar så att de
följer policyn.
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Dnr 2015/KA0394

Reglemente för kommunala rådet för funktionshindrade
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till reglemente för kommunala rådet för funktionshindrade godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till reglemente för kommunala rådet för funktionshindrade föreligger i bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunala rådet för funktionshindrade § 17/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till reglemente för kommunala
rådet för funktionshindrade.
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Dnr 2015/KA0070

Svar på motion om hundrastgård
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 18 februari 2015 lämnade Anita Fagerholm (V) in en motion om hundrastgård och
med förslaget att Vetlanda kommun utreder förutsättningarna för att inrätta en
kommunal hundrastgård som är centralt belägen.
Motionen remitterades till tekniska kontoret för yttrande.
Av yttrandet framgår att nämnden i samverkan med en intresseföreningen för
hundägare utrett förutsättningarna för att anlägga en hundrastgård i centralorten.
Föreningen är beredd att ta på sig ansvaret för tillsyn och städning.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 94/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och ge tekniska kontoret uppdraget att
utreda de närmare förutsättningarna för etablering av en hundrastgård i centrala
Vetlanda.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) yrkar avslag på motionen.
Nils-Erik Olofsson (S) och Carina Strömbäck (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Carina Bardh (M), Helena Stålhammar (C), Björn
Fälth (SD), Klas Håkanson (M), Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker Dan Ljungströms
avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Nils-Erik Olofssons och Carina Strömbäcks
bifallsyrkande och Dan Ljungströms avslagsyrkande.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka Dan Ljungströms förslag.
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Dnr 2015/KA0070

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på motionen. Nej-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster mot 2 nej-röster besluta kommunstyrelsen föreslå att motionen avslås.
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Dnr 2015/KA0165

Svar på motion om inrättande av folkhälsoråd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till folkhälsoråd.
Ärendebeskrivning
Den 9 april 2015 lämnade Dan Ljungström (C), Klas Håkanson (M), Ejlon Johansson (FP)
och Ingemar Sturesson (KD) in en motion om att inrätta ett folkhälsoråd med förslaget
att ett folkhälsoråd inrättas i Vetlanda kommun.
Motionen remitterades till parlamentariska kommittén och Höglandets
räddningstjänstförbund för yttrande. Yttranden föreligger i bilagor.
Höglandets räddningstjänstförbund är positiva till förslaget att inrätta folkhälsoråd för
att på det sättet stärka de folkhälso- och också brottsförebyggande frågorna i
kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan utgöra folkhälsoråd med uppgift att
prioritera insatserna och följa upp folkhälsoprogrammet.
Parlamentariska kommittén instämmer i att arbetsutskottet mycket väl kan utgöra
folkhälsoråd. Rådets ordförande bör vara kommunstyrelsens ordförande.
Beslutsunderlag
Parlamentariska kommittén § 5/15.
Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund § 37/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och utse kommunstyrelsens arbetsutskott
till folkhälsoråd.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Carina Bardh (M),
Helena Stålhammar (C) och Lars Brihall (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0396

Sammanträdestider 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2016 fastställs enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2016 fastställs enligt
bilaga.
Ärendebeskrivning
Sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
arbetsutskottet föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2016, fastställs enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa sina sammanträdesdagar för 2016 enligt bilaga.
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Dnr 2015/KA0228

Skattesatsen 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-17 § 128 då man bland annat fastställde
utdebiteringen (skattesatsen) för 2016 till 21,51 % ska kvarstå.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige ska fastställa skattesatsen för 2016 före november månads utgång.
Yrkanden
Carina Strömbäck (V) föreslår att skattesatsen höjs med 50 öre för 2016.
Jan Johansson (VF) yrkar avslag på Carina Strömbäcks förslag och föreslår en oförändrad
skattesats i förhållande till kommunfullmäktiges juni-beslut.
Klas Håkanson (M), Björn Fälth (SD), Dan Ljungström (C) och Carina Bardh (M) tillstyrker
Jan Johanssons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Strömbäcks förslag att höja skatten 2016 med
50 öre och Jan Johanssons avslagsyrkande.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka Jan Johanssons förslag.
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