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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-17.00

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) och
Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Camilla Stenlöv (S), Martina Jansson (S), Anders Gustavsson (VF),
Andreas Elamsson (C) 14.00-16.05 (§ 115-133), Anders Bengtsson (M),
Arne Larsson (SD), Sven-Eric Lilliequist (FP) och Ritva Hermanson (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson (§ 115-§ 140),
Daniel Qvarnström (§ 115), Alexander Airosto (§ 115), Leif Henriksson
(§ 116-127), Martin Karlsson (§ 118-127), Jan-Åke Karlsson (§ 119-122),
Mats Adolfsson (§ 122), Jonas Gunnarsson (§ 134-135) och Linda Norén
(§ 134-135).
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson och Carina Strömbäck

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 115-144

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Nils-Eric Olofsson

Carina Strömbäck

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-09-02

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Kommunstyrelsen

§ 115
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Dnr 2015/KA0328

Information från NTF Jönköpings län
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
NTF består idag av sjutton separata förbund i hela landet. Sedan 2008 utgår inte längre
något statligt stöd till verksamheterna. Jönköpingsförbundet har klarat den ekonomiska
omställningen bra. Nu mera finansieras verksamheten av Trafikverket, Region
Jönköpings län och kommunerna tillsammans. Verksamheten leds av en styrelse på 16
personer, ordförande är landshövdingen.
Härefter följer en information om verksamheterna och vilka tjänster förbundet kan
erbjuda. Bland annat nämns råd och stöd vid utarbetande av trafiksäkerhetsprogram,
cykelhjälmsmätningar och ett arbete med säkra skolskjutsar.
Tekniska nämnden i Vetlanda har stor nytta av organisationens insatser. Bland annat i
samband med hastighetsöversyner. Det finns ett kommunalt beslut om en resepolicy.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0291

Samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till samverkansöverenskommelse mellan Vetlanda kommun och
Polismyndigheten godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till samverkansöverenskommelse mellan Vetlanda kommun och
Polismyndigheten föreligger i bilaga.
Polisen arbetar sedan januari 2015 i en ny organisation. Polisen ska numera arbeta med
så kallade ”medborgarlöften”. Samverkan med kommunerna varierar över landet.
Uppföljningen av tidigare samverkan kan förbättras. Det är angeläget att fokusera på
effekterna av genomförda aktiviteter. Nuvarande samverkansöverenskommelse och
handlingsplaner behöver ses över och ersättas av nya.
Kopplingen mellan handlingsplan och medborgarlöften är viktigt, liksom väl fungerande
uppföljning. Poängteras att handlingsplanen måste vara enkel och tydlig till sitt innehåll.
Kommunens kontaktperson gentemot Polismyndigheten är ”kommunpolisen” enligt den
nya organisationen.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till samverkansöverenskommelse mellan Vetlanda kommun och
Polismyndigheten godkänns.

Utdrag:
Polismyndigheten
Izabell Martinsson Åberg
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Dnr 2015/KA0229

Bokslutsprognos per den 31 maj 2015
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 31 maj 2015 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 maj 2015 föreligger i bilaga.
Socialnämnden överskrider sin budget till följd av externa placeringar samt kostnader
för ensamkommande flyktingbarn.
Vård- och omsorgsnämnden har också extra höga kostnader för externa placeringar
samt hög sjukfrånvaro.
Tekniska nämndens överskridande är att hänföra till kostnader för
bostadsanpassningsbidrag och vinterväghållning.
Måltidsservice har ökade kostnader för utrustning av nya avdelningskök inom förskolan.
Beräknade årsresultatet före ianspråktagande av utvecklingsreserven uppgår till 3,4
mnkr och efter ianspråktagande av utvecklingsreserven till -5,7 mnkr.
Nämnderna prognostiserar tillsammans ett resultat på -12, 5 mnkr.
Investeringsnivån förväntas uppgå till 80,6 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 31 maj 2015 läggs till handlingarna.

Utdrag:
Förvaltningschefer
Ekonomikontoret
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Dnr 2015/KA0267

Remissyttrande – kostnadsutjämning för individ- och familjeomsorg
respektive förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns.
Ärendebeskrivning
I två promemorior benämnda ”Delmodellen för förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet – förslag till uppdatering” samt ”Kommunal utjämning för
individ- och familjeomsorg – förslag till justeringar” föreslås en rad förändringar som bör
följas av någon form av införandebidrag för de kommuner som drabbas, i synnerhet om
förslagen införs från 2016. Även vid ett senare införande bör detta mildras för drabbade
kommuner genom någon form av införandebidrag.
Förslag till yttrande över promemoriorna har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande godkänns.

Utdrag:
Finansdepartementet
Andreas Eliasson
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Just sign
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Dnr 2015/KA0268

Redovisning av intern kontroll 2014 – tekniska nämnden, kulturoch fritidsnämnden samt kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningarna av intern kontroll 2014 från tekniska nämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt kommunstyrelsen godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2014 från tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden
samt kommunstyrelsen föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Redovisningarna av intern kontroll 2014 från tekniska nämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt kommunstyrelsen godkänns.

Utdrag:
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Måltidsservice
HR-kontoret
Ekonomikontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0270

Internkontrollplaner 2015 – kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Internkontrollplaner för kommunstyrelsens verksamheter 2015 godkänns.
Ärendebeskrivning
Internkontrollplaner för ekonomikontoret, kommunkansliet, måltidsservice och HRkontoret har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Internkontrollplaner för kommunstyrelsens verksamheter 2015 godkänns.

Utdrag:
Ekonomikontoret
Kommunkansliet
Måltidsservice
HR-kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0186

Samråd för översiktsplan 2015 – Jönköpings kommun
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inte någon erinran mot förslaget till översiktsplan för Jönköpings
kommun.
Ärendebeskrivning
En ny kommunomfattande översiktsplan för hela Jönköpings kommun är ute på samråd
under perioden 23 april 2015 t.o.m. 30 juni 2015. Vetlanda kommun har beretts tillfälle
att yttra sig över planförslaget.
Jönköpings kommun presenterar planförslaget i en digital version på sin egen webbplats
där också synpunkter och nya förslag kan lämnas direkt via webbapplikationen.
Tekniska kontoret har studerat förslaget och kommit fram till att Vetlanda kommun inte
bör ha något att erinra mot förslag till ny översiktsplan för Jönköpings kommun.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Vetlanda kommun inte har något att erinra mot
förslaget till översiktsplan för Jönköpings kommun.

Utdrag:
Tekniska kontoret
Jönköpings kommun

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 122

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-02

9 (32)

Dnr 2015/KA0262

Yttrande över anläggning för vindkraft inom fastigheten
Stora Moshult 1:12
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om uppförande av vindkraftverk inom fastigheten Stora Moshult 1:12 enligt
ingiven ansökan avstyrks. Samrådsförfarandet och informationen har enligt kommunens
uppfattning icke genomförts på ett tillfredsställande sätt.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Östergötland, miljöprövningsdelegationen, har begärt kommunens
yttrande enligt 16:4 Miljöbalken om anläggning för vindkraft. Uppförande och drift av
upp till två vindkraftverk inom fastigheten Stora Moshult 1:12 i Vetlanda kommun.
Enligt Miljöbalken får tillstånd till en anläggning endast ges om den kommun där
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.
Ansökan har inlämnats av Åkesson & Bjerkeaes AB.
Lista över fastighetsägare som protesterar mot byggandet av vindkraftverken på Stora
Moshult 1:12 föreligger i bilaga.
Verken ligger inom översiktsplanens B-områden. Dessa områden klassas i
översiktsplanen som tänkbara för mindre vindkraftsetableringar. I planen finns inte
angivet någon markanvändning som bedöms kollidera med de två vindkraftverkens
placering.
Höglandsleden går som närmast drygt 300 meter från ett av verken.
Arbetsutskottets förslag
Ansökan om uppförande av vindkraftverk inom fastigheten Stora Moshult 1:12 enligt
ingiven ansökan avstyrks. Samrådsförfarandet och informationen har enligt kommunens
uppfattning icke genomförts på ett tillfredsställande sätt.
Yrkanden
Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Helena Stålhammar (C),
Klas Håkanson (M), Carina Strömbäck (V) och Carina Bardh (M) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Länsstyrelsen i Östergötland
Tekniska kontoret
Miljö- och byggförvaltningen
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Dnr 2015/KA0255

Riktlinjer för uppvaktning av föreningar, företag och organisationer
m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Nya riktlinjer för uppvaktning av föreningar, företag och organisationer m.m. antas.
Tidigare beslut i kommunstyrelsen 2014-12-01, § 166 upphävs.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har sedan 2005 en riktlinje som bl.a. reglerar uppvaktningar i olika
sammanhang. Den gäller både medarbetare, förtroendevalda och föreningar men
innefattar också flaggning både i stadshuset och ute i kommunen.
Förslaget innebär att riktlinjen delas i två olika dokument. Det som nu föreligger
innefattar hur kommunen ska uppvakta föreningar, företag och organisationer m.m. I
sak innebär den ingen förändring förutom ett tillägg avseende flaggning för ledamöter i
kommunfullmäktige som avlider.
Arbetsutskottets förslag
Nya riktlinjer för uppvaktning av föreningar, företag och organisationer m.m. antas.
Tidigare beslut i kommunstyrelsen 2014-12-01, § 166 upphävs.

Utdrag:
HR-kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/0329

Riktlinje för uppvaktning av medarbetare/förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut
Ny riktlinje för uppvaktning av medarbetare/förtroendevalda godkänns.
Kommunstyrelsens tidigare beslut från 2005-09-23 upphävs.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har sedan 2005-09-23 en riktlinje som berör hur medarbetare,
förtroendevalda och föreningar ska uppvaktas vid olika typer av händelser. Denna
riktlinje är en blandning av hur personal, förtroendevalda och föreningar m.m. ska
uppvaktas. Riktlinjen är uppbyggd på ett antal värdeord som är motsägelsefulla och
svårtydda.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om ny riktlinje för uppvaktning av
medarbetare/förtroendevalda.
Föreslå kommunstyreslen att upphäva tidigare beslut från 2005-09-23.

Utdrag:
Personal- och organisationsutskottet
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Dnr 2015/KA0294

Redovisning av delegationsbeslut för 2:a kvartalet 2015
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 2, 2015, föreligger i bilaga.

Utdrag:
Ove Karlsson
Margareta Darell
Magnus Färjhage

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 2015-05-25, 2015-06-08, 2015-06-22 och 2015-08-10.
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Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 127

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-02

14 (32)

Dnr

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

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län: Protokoll från årsstämma
2015-05-05
Primärkommunalt samverkansorgan: Protokoll 2015-05-29
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Angående installation av styr- och reglersystem i
Korsberga kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift.
Dnr 2015/KA0159
Hultsfreds kommun: Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2015-06-09 § 124,
Projekt linje annorlunda
Dnr 2015/KA0173
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Dispens från biotopsskyddet enligt 7 kap 11 b §
miljöbalken (1998:808) för att ta bort 35 meter stenmur på fastigheten Mossgård
1:62 i Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0239
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
nyanläggning av sjö- och markkabel mellan Ramkvilla 2:13 och Hallsnäs 1:6 i
Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0240
Demensförbundet: Upprop till Sveriges samtliga kommuner om att våra äldre har
rätt till utevistelse varje dag
Dnr 2015/KA0244
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion
enligt 12 kap. 9 § miljöbalken på fastigheten Kullboarp 1:7, Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0245
Folkpartiet Liberalerna Vetlanda: Redovisning av kommunalt partistöd avseende
verksamhetsåret 2014
Dnr 2015/KA0252
Länsstyrelsen Östergötland: Protokoll från inspektion av överförmyndaren i
Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA 0261
Boverket: Beslut om bidrag till Korsberga bygdegårdsförening gällande fastighet
Vetlanda Löneberg 3:41
Dnr 2015/KA0263
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om föreskrifter om upphävande av
hastighetsgränser på väg 31, Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0278
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan avseende förläggning av ledning i sjön Flen
på fastigheten Buskebo S:2 i Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0295

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr

14. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om anläggande av våtmark/damm på
fastigheten Kullboarp 1:7 i Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0296
15. Sammanträdesprotokoll för direktionen Höglandets kommunalförbund 2015-08-20
16. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Undantag från gällande förbud mot körning i terräng
för endurotävling den 4 oktober 2015 på fastigheterna Gudmundsås 2:7, 2:5 och
2:9 i Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0300
17. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark i produktion på
fastigheten Broby 22:1 i Vetlanda kommun
Dnr 2015-KA0299
18. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av VA-ledning mellan Holsby
och Tallåsen i Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0303
19. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd om förläggning av kabel mellan Kvarnö och
Buskebo i Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0316
20. Länsstyrelsen i Jönköpings län: Undantag från gällande förbud mot parkering och
körning i terräng med motorfordon på fastigheterna Näshults-Kullebo 1:16, 1:17
och 1:18 i Vetlanda kommun. Undantaget gäller i samband med orienteringstävling.
Dnr 2015/KA0315

Just sign
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Dnr 2015/KA0325

Personalpolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till ny personalpolicy godkänns.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har haft ett personalpolitiskt program för perioden 2008-2013, som
nu är i behov av revidering. Ett nytt förslag har genomarbetats vid en workshop 18 juni
2014 tillsammans med förvaltningschefer, presidiet och bolagschefer.
Förslag till ny personalpolicy har därefter utarbetats och föreligger i bilaga.
Personalpolicyn bedöms viktig i det interna arbetet för att visa vision och riktning i
arbetet med personalfrågor, men policyn ska även användas i marknadsföringssyfte.
Nästa revidering ska ske under 2020.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta om ny
personalpolicy.
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Dnr 2015/KA0265

Policy för internt skydd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till policy för internt skydd antas.
Säkerhetspolicy beslutad av kommunfullmäktige 1997-05-21, § 67 upphävs.
Kommunfullmäktige ställer sig bakom fortsatt arbete med riktlinjer och rutiner.
Ärendebeskrivning
Nuvarande säkerhetspolicy antogs av kommunfullmäktige 1997. Internt skydd omfattar
säkerheten för kommunens egendom och verksamhet exempelvis brand, inbrott,
skadegörelse samt hot och våld men även försäkringar och informationssäkerhet. Plan
för internt skydd består av en kommunövergripande policy, områdesspecifika riktlinjer
och förvaltningsspecifika rutiner kring säkerhet. En förvaltningsövergripande
arbetsgrupp har utarbetat förslag till ny policy för internt skydd. Förslaget föreligger i
bilaga. Arbetet har kontinuerligt stämts av med kommunchefens ledningsgrupp och
centrala säkerhetsgruppen.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta policy för internt skydd.
Säkerhetspolicy beslutad av kommunfullmäktige 1997-05-21, § 67 upphävs.
Kommunfullmäktige ställer sig bakom fortsatt arbete med riktlinjer och rutiner.
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Dnr 2015/KA0264

Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun antas som ett styrdokument
för folkhälsoarbetet för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag.
Ärendebeskrivning
Höglandets räddningstjänstförbund har av kommunchefen fått uppdraget att utarbeta
ett folkhälsopolitiskt program med syfte att ange mål och organisation för
folkhälsoarbetet i kommunen. En arbetsgrupp för folkhälsa tillsattes 2013 under
centrala säkerhetsgruppen. Uppdraget var att ta fram en lokal folkhälsopolicy samt delta
som kommunala representanter i Region Jönköpings län framtagande av regional
strategi för en jämlik hälsa. Förslag till Folkhälsopolicy föreligger i bilaga. Förslaget har
förankrats i centrala säkerhetsgruppen och kommunledningsgruppen. Under 2015
kommer, förutom policy, även en handlingsplan och ett hälsobokslut att utarbetas.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta anta Folkhälsopolicy för Vetlanda kommun som
styrdokument för folkhälsoarbetet för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD), Carina Bardh (M) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2014/KA0282

Detaljplan för Tändhatten 4 m.fl. fastigheter, Ölandsgatans förskola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Tändhatten 4 m.fl. Ölandsgatans förskola antas.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av förskoleverksamheten vid
Ölandsgatans förskola från tre avdelningar till sex avdelningar. Förslaget syftar också till
att i största möjliga utsträckning bevara grönytor som finns i direkt anslutning till den
befintliga förskolan samt säkerställa att goda kommunikationer till förskolan blir möjlig
och att gång- och cykelförbindelser upprätthålls.
Planområdet utgörs dels av den befintliga förskoleverksamheten vid Ölandsgatan och
dels av grönområden i direkt anslutning. Planområdet är beläget i området
Tomaslunden i västra delen av Vetlanda tätort.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.
Som grund för planarbetet ligger tidigare upprättat planprogram med tillhörande
samrådsredogörelse. Samråd har skett under tiden 20 april 2015 t.o.m. 11 maj 2015.
Under denna tid inkomna synpunkter behandlas i Samrådsredogörelse daterad
2015-05-28.
Planförslaget har därefter varit tillgängligt för granskning under tiden
15 juni 2015 t.o.m. 13 juli 2015. Synpunkter inkomna under granskningsskedet
behandlas i Granskningsutlåtande daterat 2015-08-10.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/14, § 215/14, § 30/15, § 68/15 och § 121/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås anta upprättad detaljplan för Tändhatten 4 m.fl.
Ölandsgatans förskola.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Klas Håkanson (M),
Lars Brihall (VF) och Carina Strömbäck (V) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0308

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Brunnsgård 6:1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:1, ca 5 000 m², säljs till Joakim Karlsson
Skog och Mark AB till ett pris av 500 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Joakim
Karlsson Skog och Mark AB såsom köpare, avseende del av Vetlanda Brunnsgård 6:1,
bilaga.
Avtalet innebär att kommunen överlåter och säljer till köparen den del av fastigheten
Vetlanda Brunnsgård 6:1 om ca 5 000 m² som snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskilling 500 000 kr.
Köparen har förköpsrätt till och med 2016-12-31 på den del av fastigheten Vetlanda
Brunnsgård 6:1, ca 5 500 m² som rutmarkerats på bilagd karta. Pris 100 kr/m².
Avtalet är bindande för båda parter under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner det.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås sälja del av fastigheten Vetlanda Brunnsgård 6:1,
ca 5 000 m², till Joakim Karlsson Skog och Mark AB till ett pris av 500 000 kr.
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Dnr 2015/KA0309

Fastighetsförsäljning – del av Vetlanda Norrby 3:1
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Del av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1, ca 7 000 m², säljs till Swe Cap Fastighets AB till
ett pris av 875 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och
Swe Cap Fastighets AB såsom köpare avseende del av Vetlanda Norrby 3:1, bilaga.
Avtalet innebär att kommunen överlåter och säljer till köparen den del av fastigheten
Vetlanda Norrby 3:1 om ca 7 000 m² som snedstreckats på bifogad karta.
Köpeskilling 875 000 kr.
Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
det.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås sälja del av fastigheten Vetlanda Norrby 3:1, ca 7 000 m²,
till Swe Cap Fastighets AB till ett pris av 875 000 kr.
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Dnr 2015/KA0305

Halvårsbokslut per den 30 juni 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat halvårsbokslut per den 30 juni 2015 godkänns.
Ärendebeskrivning
Halvårsbokslut per den 30 juni 2015 föreligger i bilaga.
Balansräkning och resultaträkning för perioden redovisas. Kommunens resultat per den
30 juni 2015 uppgår till -26,7 mnkr, vilket är en fördubbling i jämförelse med
halvårsbokslutet 2014. Halvårsresultatet för hela kommunkoncernen uppgår till
-11 mnkr. Den totala budgetavvikelsen prognostiseras till -2,3 mnkr före
ianspråktagande av utvecklingsreserven och till +1,3 mnkr efter ianspråktagande av
utvecklingsreserven.
Investeringsvolymen beräknas uppgå till 80 mnkr. Kommunen klarar balanskravet men
inte att självfinansiera investeringarna. Sammanfattningsvis kan sägas att ekonomin är
svag men att vi klarar balanskravet. Avslutningsvis följer en genomgång av
måluppfyllelsen inom alla områden och man kan konstatera att många är delvis
uppfyllda efter halva året.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna halvårsbokslutet per den 30 juni 2015.
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Dnr 2015/KA0292

Ny avgiftsnivå för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Inkomsttaket för förskole- och fritidshemsavgifter i Vetlanda kommun ska följa
avgiftsnivån för maxtaxa enligt förordningen om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem (2001:160).
De nya reglerna med indexreglering av inkomsttaket ska gälla från och med 2015-10-01.
Ärendebeskrivning
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshem har förändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexregleras. Detta i
sin tur innebär att avgiftsintäkterna kommer att förändras årligen. De nya
avgiftsnivåerna genererar ökade avgiftintäkter till kommunerna och därför kommer
statsbidraget minskas i motsvarande omfattning.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 77/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att inkomsttaket för förskole- och
fritidshemsavgifter i Vetlanda kommun ska följa avgiftsnivån för maxtaxa enligt
förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och
fritidshem (2001:160).
De nya reglerna med indexreglering av inkomsttaket ska gälla från och med 2015-10-01.
Yrkanden
Carina Bardh (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0254

Finansiering av åtgärd mot fukt i väggar, Bäckseda skola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
5,4 mnkr tillförs i investeringsmedel till tekniska nämnden för åtgärder med anledning av
fukt i väggar i Bäckseda skola.
Ärendebeskrivning
Bäckseda skolas gula byggnad är från 1970-talet. I nederdelen av väggarna möter
träkonstruktionen betonggrunden och där finns fuktskador som dessutom ger
luktproblem. Det är nödvändigt att omgående åtgärda problemet genom att byta ut det
fuktskadade delarna. Konstruktionen ändras därmed till dagens byggnorm.
Ytskikten invändigt i skolan, såväl väggar som golv, är i stort behov av åtgärder och
kommer därför att bytas ut i sin helhet.
Arbetet påbörjas i september 2015 och beräknas vara klart under vårterminen 2016.
Eleverna kommer under tiden att flyttas till annan plats i skolan.
Kostnaderna är beräknade till totalt 5,4 mnkr.
Problemen är dessutom anmälda till Arbetsmiljöverket.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås tillföra 5,4 mnkr i investeringsmedel till tekniska nämnden
för åtgärder med anledning av fukt i väggar i Bäckseda skola.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0269

Finansiering av fler arbetsplatser i Stadshuset
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Investeringsmedel flyttas från ombyggnation av f.d. Oasen i Bäckagården till
ombyggnation i Stadshuset i tekniska nämndens budget.
Ärendebeskrivning
Det finns ett stort behov av att skapa nya permanenta arbetsplatser i Stadshuset för
socialförvaltningen. En möjlighet är att omvandla Blå utbildningssal till
kontorsarbetsrum. Ny placering av utbildningssal utreds. En sådan förändring skulle
sammantaget ge bättre nyttjande av kommunens lokalbestånd och en bättre arbetsmiljö
för berörda medarbetare.
I investeringsbudgeten finns 1,6 mnkr för ombyggnad av f.d. Oasen i Bäckagården till
demensboende och för ombyggnad för daglig verksamhet på Norrgården. Dessa medel
kommer inte att användas fullt ut eftersom beslutet om demensboende har återtagits.
Del av medlen har använts för att iordningställa daglig verksamhet på Norrgården och
för ensamkommande flyktingbarn på f.d. Oasen. Resterande medel kan användas för
ombyggnation i Stadshuset.
En preliminär kostnadsbedömning är att ombyggnationen kostar ca 1 mnkr inklusive
iordningställande av ny utbildningssal.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta flytta investeringsmedel från ombyggnation av f.d.
Oasen i Bäckagården till ombyggnation i Stadshuset.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 138

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-02

26 (32)

Dnr 2015/KA0257

Diverse budetäskanden för 2015 – tekniska nämnden,
socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Socialnämnden beviljas en utökad investeringsbudget 2015 med 300 tkr för inventarier
och vissa lokalmässiga anpassningar avseende nytt boende för ensamkommande barn
enligt socialnämndens äskande § 103/15.
Övriga äskanden om utökning av befintlig driftbudget avslås med hänvisning till det
ekonomiska läget.
Ärendebeskrivning
Under slutet av 2014 och första delen av 2015 har flera nämnder äskat utökad budget
för såväl drift som investeringar. Berörda nämnder är
vård- och omsorgsnämnden
tekniska nämnden
socialnämnden
barn- och utbildningsnämnden

5 mnkr
9,5 mnkr
500 tkr
4,6 mnkr samt därutöver för tillfälliga
lokaler med odefinierat belopp

Med det prognostiserade utfallet för 2015 är bedömningen att det inte finns möjlighet
att tillgodose äskandena. Kommunen ser ut att gå mot ett negativt driftresultat.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 168/14
Socialnämnden § 103/15
Tekniska nämnden § 121/14
Barn- och utbildningsnämnden § 7/15 och § 65/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta ge socialnämnden en utökad investeringsbudget
2015 med 300 tkr för inventarier och vissa lokalmässiga anpassningar avseende nytt
boende för ensamkommande barn enligt socialnämndens äskande § 103/15.
Övriga äskanden om utökning av befintlig driftbudget avslås med hänvisning till det
ekonomiska läget.
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Dnr 2015/KA0306

Underhåll finansierat med investeringsmedel
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska nämnden medges täcka de underhållsåtgärder som prioriterats under 2015,
men som inte ryms inom befintlig driftbudget, upp till 2,2 mnkr inom beslutad
investeringsram. I första hand ska budgeterade medel för centrumåtgärder användas.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under senare år haft ett godkännande att åtgärda eftersatt
underhåll av fastigheter, gator och vägar mot den så kallade resultatutjämningsreserven.
Trots att en hel del underhållsåtgärder genomförts har kommunen inte haft ett negativt
resultat, varför uttag ur reserven inte genomförts. Under 2015 är den ekonomiska
utvecklingen inte så svag att ett uttag från reserven kan medges enligt regelverket.
Tekniska nämnden har dock planerat underhållsverksamhet för 2015 med utgångspunkt
i att man även detta år kommer att få disponera medel från resultatutjämningsreserven,
vilket alltså inte är aktuellt. Någon tilläggsbudget kan inte medges eftersom det
budgeterade resultatet är mycket lågt. Efter omprioriteringar inom tekniska nämnden
återstår akuta åtgärder som måste genomföras 2015 motsvarande en kostnad på
2,2 mnkr. Att ianspråkta investeringsmedel för underhållsåtgärder har tidigare inte varit
möjligt men den ståndpunkten är nu under omprövning i och med införandet av så
kallade komponentavskrivning. Därmed kan även vissa underhållsåtgärder betraktas
som investeringar.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 75/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att tekniska nämnden medges täcka de
underhållsåtgärder som prioriterats under 2015, men som inte ryms inom befintlig
driftbudget, upp till 2,2 mnkr inom beslutad investeringsram. I första hand ska
budgeterade medel för centrumåtgärder användas.
Yrkanden
Dan Ljungström (C) föreslår att sista meningen i arbetsutskottets förslag stryks.
Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Dan Ljungströms förslag.
Han finner att kommunstyrelens besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
---------------------------

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 140

Sammanträdesdatum

Sida

2015-09-02

28 (32)

Dnr 2015/KA0217

Årsredovisning för Stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens
donationsfond 2013 och 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2013 och 2014 för Stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens
donationsfond godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2013
och 2014.
Ärendebeskrivning
Årsredovisningar för 2013 och 2014 för Stiftelsen Anette Wilhelmina von Liewens
donationsfonds föreligger i bilagor.
Årsredovisningarna har överlämnats för godkännande och beslut om ansvarsfrihet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
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Dnr 2015/KA0034

Svar på motion om svenska djurskyddskrav
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Den 28 januari 2015 lämnade Dan Ljungström (C) in en motion om svenska
djurskyddskrav vid upphandling med förslaget att
Vetlanda kommun vid nästa livsmedelsupphandling av animaliska produkter ställer
djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning.
Motionen remitterades till måltidsservice och upphandlingsavdelningen för yttrande. Ett
gemensam yttrande har kommit in och föreligger i bilaga.
Av yttrandet framgår bl.a. att det inte finns något generellt förbud mot att ställa den typ
av krav som motionären föreslår, men man måste kunna kontrollera och följa upp de
krav man väljer att ställa. Konkurrensverket menar att kommunen genom att använda
KKVs hållbarhetskriterier för djurskydd går så långt som för närvarande är möjligt inom
ramen för LOU i avsikt att tillgodose den djurhållning som överensstämmer med svensk
lagstiftning på området. Hållbarhetskriterierna är utformade så att de inte diskriminerar
utländska produkter. Ökade kvalitetskrav kräver ökade ekonomiska resurser, dels för att
följa upp och kontrollera, men också föra tt konkurrensen begränsas och därmed
produkterna blir dyrare.
Beslutsunderlag
Yttrande från upphandlingschef och kostchef daterat 2015-06-03.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Yrkanden
Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Jan Johanson (VF), Nils-Erik Olofsson (S),
Lars Brihall (VF) och Klas Håkanson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0127

Svar på motion om policy för hantering av toppning inom
ungdomsidrotten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen får anses besvarad med uppgiften att kultur- och fritidsnämnden redan
påbörjat en utredning om möjligheterna och konsekvenserna av införandet av ett
villkorat föreningsbidrag enligt motionärens förslag.
Ärendebeskrivning
Den 16 mars 2015 lämnade Carina Strömbäck (V) in en motion om policy för hantering
av toppning inom ungdomsidrotten och med förslaget att
förutsättningen för att, när en förening söker och får föreningsbidrag från Vetlanda
kommun bör/ska idrottsföreningen upprätta en handlingsplan eller policy för hantering
av toppning inom ungdomsidrotten.
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrande har kommit
in och föreligger i bilaga. Av nämndens yttrande framgår att nämnden beslutat ge
förvaltningen uppdraget att sammankalla ett råd bestående av ungdomsansvariga för
ett antal lagidrottsföreningar. Förvaltningen ska också se om det går att integrera High
Fives koncept i detta sammanhang.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 77/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen får anses besvarad med uppgiften att
kultur- och fritidsnämnden redan påbörjat en utredning om möjligheterna och
konsekvenserna av införandet av ett villkorat föreningsbidrag enligt motionärens
förslag.
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Dnr 2015/KA0137

Svar på motion om snöröjningsutrustning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls och ärendet överlämnas till budgetberedningen för beaktande i nästa
års budgetarbete inför 2017.
Ärendebeskrivning
Den 18 mars 2015 lämnade Arne Larsson (SD) in en motion om snöröjningsutrustning
med förslaget att Vetlanda kommun anslår medel samt ger tekniska kontoret i uppdrag
att inför nästa vinter införskaffa minst ett aggregat för testkörning i lämpligt område
samt att efter vintern utvärdera utfallet.
Motionen remitterades till tekniska kontoret för yttrande. Av yttrandet framgår att
användandet av den förslagna typen av maskin i Sverige förutsätter en kombination med
en begränsad mängd vägsalt, vilket provats på andra håll med positivt resultat.
Maskinen kan även användas på sommaren som sopmaskin. Behovet av sandning
vintertid minskar och det manuella arbetet sommartid reduceras. Tekniska nämnden är
positiv till inköp av en mindre sopmaskin med utrustning för snösopning förutsatt
fullmäktige tillskjuter nödvändiga medel beräknat till ca 900 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 79/15.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och överlämna ärendet till
budgetberedningen för beaktande i nästa års budgetarbete inför 2017.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S), Dan Ljungström (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2013/KA0376

Svar på motion om fria arbetskläder för pedagogerna i förskolan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls och ärendet överlämnas till budgetberedningen för beaktande i nästa
års budgetarbete inför 2017.
Ärendebeskrivning
Den 15 oktober 2013 lämnade Carina Strömbeck (V) och Anita Fagerholm (V) in en
motion om fria arbetskläder för pedagogerna i förskolan och med förslaget att Vetlanda
kommun när ekonomin tillåter inför arbetskläder till pedagogerna i förskolan.
Motionen har av personal- och organisationsutskottet remitterats till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande. Av yttrandet framgår att nämnden ställer sig positiv
till förslaget av fria arbetskläder under förutsättning att öronmärkta medel tillförs
nämndens budget.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 95/14.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och överlämna ärendet till
budgetberedningen för beaktande i nästa års budgetarbete inför 2017.
Yrkande
Henrik Tvarnö (S), Carina Strömbäck (V), Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S) och
Andreas Granlöf (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Dan Ljungström (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Inför budgetberedningen ska ett förslag gällande både inköps- och driftskostnader
presenteras.
Helena Stålhammar (C) tillstyrker Dan Ljungströms förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Dan Ljungströms förslag.
Han finner kommunstyrelsen besluta tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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