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Plats och tid

Stadshuset, kl. 14.00-17.15

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF) (§ 15-27) kl. 14.00-15.30, Lars Brihall (VF),
Lola Frödeberg (VF) (§ 15-35) kl. 14.00-17.10, Dan Ljungström (C),
Börje Wilsborn (C), Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M),
Ingemar Sturesson (KD), Björn Fälth (SD) och Carina Strömbäck (V).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Tommy Glans (VF) (§ 28-36) kl. 15.30-17.15.
Lennart Lööw (S), Camilla Stenlöv (S), Tommy Glans (VF) (§ 23-27)
kl. 14.50-15.30, Helena Stålhammar (C), Anders Bengtsson (M) (§ 15-35)
kl. 14.00-16.45, Arne Larsson (SD), Sven-Eric Lilliequist (FP) och
Ritva Hermanson (MP).

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Andreas Eliasson (§ 15-27), Lotta Bynert (§ 15-17),
Jan-Åke Johansson (§ 16-19), Petra Gummeson (§ 18), Marianne Karlsson
(§ 18), Gunnar Elmeke (§ 18), John Johansson (§ 28-32), Bengt Ericson
(§ 28-32) och Cecilia Clausson (§ 28-32).
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson och Börje Wilsborn

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 15-36

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Nils-Erik Olofsson

Börje Wilsborn

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-02-04

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 15
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Sida

2015-02-04

2 (27)

Dnr 2015/KA0008

Arbetsintegrerade åtgärder för personer med NPF-diagnos
– uppstart av projekt
Kommunstyrelsens beslut
Uppstart av projekt för sysselsättning avseende funktionsnedsatta personer med
NPF-diagnos godkänns enligt bifogat underlag.
Vård- och omsorgsnämnden övertar ansvaret för verksamhet, ekonomi och projektet
från och med 2015-02-01, i enlighet med vad som framgår av det bifogade underlaget.
Kommunstyrelsen anslår 200 000 kr för år 2015, till vård- och omsorgsnämnden från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.
Protokollsanteckning
Carina Bardh (M) anser att ärendet fått en bristfällig handläggning eftersom vård- och
omsorgsnämnden inte fått tillfälle att yttra sig. Ärendet borde ha fått en formell
behandling i vård- och omsorgsnämnden.
Ärendebeskrivning
Arbetsintegrerade åtgärder för personer med NPF-diagnos är ett projekt som syftar till
att skapa meningsfull sysselsättning för de som av olika skäl står långt ifrån
arbetsmarknaden. En prioriterad målgrupp är personer med neuropsykiatrisk diagnos
(NPF), där arbetsmarknaden har svårt att bereda adekvat sysselsättning och där också
tillströmningen av personer ökar.
För närvarande finns goda förutsättningar för en småskalig verksamhet inom digital
arkivering m.m. som kan starta upp med kort varsel.
Under 2015 bör de vidare förutsättningarna för att expandera och driva verksamheten
analyseras ytterligare, parallellt med igångsättandet. Projektet leds av vård- och
omsorgsförvaltningen.
Finansiering sker för 2015 med 200 000 kr ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda
behov. För 2016-2017 sker delfinansiering inom budgeten för vård- och
omsorgsnämnden. Ambitionen är att uppbringa extern delfinansiering för 2016-2017.
Strävan är att verksamheten bör vara självfinansiering till 50 % och i ordinarie driftfas
2018 som intraprenad eller socialt företag. Projektbeskrivning föreligger i bilaga.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0008

Arbetsutskottets förslag
Uppstart av projekt för sysselsättning avseende funktionsnedsatta personer med NPFdiagnos godkänns enligt bifogat underlag.
Vård- och omsorgsnämnden övertar ansvaret för verksamhet, ekonomi och projektet
från och med 2015-02-01, i enlighet med vad som framgår av det bifogade underlaget.
Kommunstyrelsen anslår 200 000 kr för år 2015, till vård- och omsorgsnämnden från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.

Utdrag:
Vård- och omsorgsnämnden
Margareta Darell
Ekonomikontoret
Bengt Wellermark

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0017

Överflyttning av kommunikationsresurser till kommunstyrelsen
– ny organisation
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagen organisation enligt bilaga, daterad 2015-01-05, med kommunikationschef
och kommunikatörer fastställs.
Ikraftträdandet sker när kommunikationschef har rekryterats.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Budgeten för respektive kommunikatör flyttas från barn- och utbildning, vård- och
omsorg och tekniska nämnden till kommunstyrelsen. 1 630 000 kr överförs till
kommunstyrelsen (nytt ansvar och verksamhet, kommunikationsenhet).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat om medel för att rekrytera kommunikationschef. När en
ny kommunikationschef finns på plats ska kommunikationsorganisationen förändras så
att kommunikatörerna på de olika förvaltningarna kommer att lyda under den nya
chefen. Den nya organisationen för kommunikation innebär att chefskapet flyttas och
gemensam organisation skapas för samtliga kommunikatörer.
Kommunikationsuppgifterna ska dock utföras åt respektive verksamhet, men av den nya
organisationen gemensamt.
Syftet är att bättre utnyttja kompetensen i gruppen och därmed få en effektivare
kommunikation såväl intern som externt. Förändringen syftar också till att öka
tydligheten genom enhetlig styrning och ledning av kommunikationsverksamheten.
Den nya samlade organisationen ska också på ett bättre sätt kunna stödja de
förvaltningar som idag inte har en egen kommunikatör. Den nya organisationen innebär
en effektivisering och ökar möjligheterna att marknadsföra kommunen på ett bättre
sätt. Lönekostnaderna för de kommunikatörer som idag finns på förvaltningarna
överförs till kommunstyrelsen.
Förslag till ny organisation framgår av bilaga, daterad 2015-01-05. I den nya
organisationen ska också ingå servicecenter och turistbyrå. Fackliga förhandlingar
kommer att genomföras innan kommunstyrelsens beslut.
Arbetsutskottets förslag
Föreslagen organisation enligt bilaga, daterad 2015-01-05, med kommunikationschef
och kommunikatörer fastställs.
Ikraftträdande sker när kommunikationschef har rekryterats.
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
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Dnr 2015/KA0017

Budgeten för respektive kommunikatör flyttas från barn- och utbildning, vård- och
omsorg och tekniska nämnden till kommunstyrelsen. 1 630 000 kr överförs till
kommunstyrelsen (nytt ansvar och verksamhet, kommunikationsenhet).
Yrkanden
Dan Ljungström (C), Henrik Tvarnö (S) och Klas Håkanson (M) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.

Utdrag:
Magnus Färjhage

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KA0027

Kommunarkivets årsrapport 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunarkivets årsrapport 2014 godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Vetlanda kommun och varje år görs en
beskrivning över det arbete som genomförts mot bakgrund av de åtaganden
kommunstyrelsen har enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente.
Årsrapport 2014 föreligger i bilaga.
Dokumentet innehåller också en planering för verksamheten 2015. Som en del av
verksamheten tar kommunarkivet emot ett stort antal praktikanter varje år. Två av
dessa har under 2014 skapat en tidning ”Insyn” som riktar sig mot myndigheter och som
berör psykiska funktionshinder. Två nummer av tidningen föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunarkivets årsrapport 2014 godkänns.

Utdrag:
Lotta Bynert

Just sign
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Dnr 2015/KA0031

Kostnadstäckning för bostadsanpassningsbidrag
– tekniska nämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kostnader för bostadsanpassningsbidrag ska tydligt redovisas i prognoser och bokslut.
De undantas däremot inte från kravet på budgetföljsamhet.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden konstaterar att kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag under
senare år har ökat till ca 4 mnkr från att tidigare har legat på halva den nivån.
Bostadsanpassningsbidraget bedöms inte vara en del av nämndens huvuduppdrag och
man upplever att de huvudsakliga verksamheterna drabbas oskäligt. Nämnden har tagit
beslut som innebär att man vill ha acceptans för att de ökade kostnaderna för
bostadsanpassning inte behöver täckas genom omdisponering av andra budgetmedel i
tekniska nämndens verksamhet.
Det finns emellertid många kommunala verksamheter där det råder större eller mindre
osäkerhet kring det ekonomiska utfallet och där nämnden inte kan påverka
kostnadsbilden. Genom att undanta bostadsanpassningsbidraget från kravet på
budgettäckning kan man på sikt skapa en situation där allt fler verksamheter undantas
och effekten på den totala kommunala ekonomin blir olycklig. Bättre är då att tydligt
framhålla utfallet i samband med de prognoser som regelbunden görs. Detta skapar
även förutsättningar för förståelse inför framtida budgetberedningar.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 139/14.
Arbetsutskottets förslag
Kostnader för bostadsanpassningsbidrag ska tydligt redovisas i prognoser och bokslut.
De undantas däremot inte från kravet på budgetföljsamhet.
Yrkanden
Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Utdrag:
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
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Dnr 2014/KA0280

Detaljplan för Lättebo 1:79, 1:102 m.fl. Ekenässjön
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplan för Lättebo 1:79, 1:102 m.fl. fastigheter, Ekenässjön antas.
Ärendebeskrivning
I anslutning till Beslag och Metalls industrilokaler finns två tomter som i gällande
detaljplan är avsatta för bostadsändamål. Båda fastigheterna används i dag som
parkering. För att tillgodose det långsiktiga parkeringsbehovet är det nödvändigt att
detaljplanelägga de två tomterna för parkering.
Planens syfte är således att planlägga fastigheterna Lättebo 1:79 och 1:102 för
parkeringsändamål. Fastigheterna åtskiljs av Björkvägen. Mot Allégatan införs
utfartsförbud.
Planen handläggs som enkelt planförfarande. Planområdet är beläget vid Björkvägens
anslutning till Allégatan, mitt emot Beslag och Metalls industrilokaler i Ekenässjön.
En bedömning av detaljplanens miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att
genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan och att behovet
av miljökonsekvensbeskrivning därför inte föreligger.
Planförslaget har varit utställt för granskning 29 september t.o.m. 27 oktober 2014.
Framförda synpunkter från granskningen är sammanställda i ett Granskningsutlåtande
daterat 2015-01-08.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 161/14 och 187/14.
Arbetsutskottets förslag
Detaljplan för Lättebo 1:79, 1:102 m.fl. fastigheter, Ekenässjön antas.

Utdrag:
Tekniska kontoret

Just sign
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Dnr 2014/KA0383

Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
fastighetsunderhåll”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
fastighetsunderhåll i Vetlanda kommun” godkänns.
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporten ”Granskning av fastighetsunderhåll” föreligger i bilaga.
Tio utvecklingsområden har identifierats. Kommunrevisionen önskar kommentarer
senast 15 februari 2015. Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av
fastighetsunderhåll i Vetlanda kommun” godkänns.

Utdrag:
Kommunrevisionen
Andreas Eliasson

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KA0373

Remissyttrande – ”Funktionellt prioriterat vägnät”
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun uttalar att man inte har någon erinran mot förslaget till funktionellt
prioriterat vägnät i Jönköpings län.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har tillsammans med Regionförbundet Jönköpings län tagit initiativ till att
peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Dessa vägar
kallas funktionellt prioriterat vägnät.
Förslaget har skickats ut på remiss och Vetlanda kommun har beretts möjlighet att yttra
sig senast 15 februari 2015, bilaga.
Trafikverket menar att det idag saknas ett gemensamt ställningstagande till vilka av våra
vägar som är viktigast för tillgänglighet. Målet med ett funktionellt prioriterat statligt
vägnät är följande:
•
•
•

Skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional
tillgänglighet.
Skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet med god
kvalitet och andvändbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar.

Som bilaga föreligger också ett kartmaterial där de funktionellt prioriterade vägarna
delas in i tre skikt:
1. Nationellt och internationellt viktiga vägar.
2. Regionalt viktiga vägar.
3. Kompletterande regionalt viktiga vägar.
Vägarna kan vara viktiga för godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor
och kollektivtrafik. De vägar som pekas ut som regionalt viktiga vägar i Vetlanda
kommun är 31/32, 47 och 127.
Förslag till yttrande har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun uttalar att man inte har någon erinran mot förslaget till funktionellt
prioriterat vägnät i Jönköpings län.

Utdrag:
Trafikverket
Peter Lundgren
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Dnr 2015/KA0032

Avtal med Nuvab om det operativa näringslivsarbetet
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till avtal med Nuvab angående det operativa näringslivsarbetet
godkänns för perioden 2015-01-01 - 2016-12-31.
Ärendebeskrivning
Mellan Vetlanda kommun och Näringslivsutveckling i Vetlanda AB (Nuvab) finns ett avtal
gällande uppdrag för samverkan och utveckling av näringslivet i Vetlanda kommun.
Avtalstiden i det nu gällande avtalet är konstruerat så att kommunen ska ta ställning till
förlängning ett år innan avtalstiden går ut. Avtalet löpte ut 2014-12-31 och frågan om
förlängning har inte behandlats.
Det finns i dagsläget inte någon anledning att ändra sakinnehållet i avtalet med Nuvab.
Därför föreslås en förlängning på två år, till och med 2016-12-31. Avtalet föreslås ändras
så att det automatiskt förlängs med ett år om det inte sägs upp.
Arbetstutskottets förslag
Upprättat förslag till avtal med Nuvab angående det operativa näringslivsarbetet
godkänns för perioden 2015-01-01 - 2016-12-31.

Utdrag:
Nuvab
Magnus Färjhage
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Dnr 2014/KA0482

Val av ledamöter till kommunala pensionärsrådet 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
Följande ledamöter utses till kommunala pensionärsrådet för perioden 2015-2018:
S
S
FP

Tommy Bohman, Smedjevägen 7 D, 574 35 Vetlanda
Nils-Erik Olofsson, Timmervägen 10, 574 39 Vetlanda
Ejlon Johansson, Hjortvägen 1, 574 50 Ekenässjön

Till ordförande utses Tommy Bohman.

Utdrag:
De valda
Kommunala pensionärsrådet
Troman
Lönekontoret

Just sign
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Dnr 2015/KA0012

Val av ersättare i personal- och organisationsutskottet 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
VF

Tommy Glans, Björkmossevägen 4 B, 574 95 Björköby

utses till ersättare i personal- och organisationsutskottet för perioden 2015-2018.

Utdrag:
Tommy Glans
Troman
Lönekontoret
Personal- och organisationsutskottet
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2015-01-19.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2014-12-17.

Just sign
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Dnr 2015/KA0056

Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 4, 2014
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för kvartal 4, 2014, föreligger i bilaga.

Utdrag:
Margareta Darell
Anders Bernberg
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

Protokoll Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB 2014-11-05
Styrelseprotokoll Vetab 2014-12-10
Styrelseprotokoll Witalabostäder 2014-12-11
Styrelseprotokoll Vetab 2014-10-22
Styrelseprotokoll Vetab 2014-11-26
Styrelseprotokoll AB Vetlanda Industrilokaler 2014-12-17
Styrelseprotokoll Vetlandamuttern Fastighets AB 2014-12-17
Länsstyrelsen Östergötland: Förordnande av begravningsombud
Dnr 2015/KA0002
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
att ta bort en del av en stenmur på fastigheten Dalsheda 1:30, Vetlanda kommun
Dnr 2015/KA0003
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd till ingrepp inom del av
fornlämning RAÄ-nr Vetlanda 329 på fastigheten Föreda 4:2, Vetlanda socken och
kommun
Dnr 2015/KA0014
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
förläggning av kabel m.m. mellan Vimmarp 5:1 i Vetlanda kommun och Fagerhult
3:10 i Eksjö kommun
Dnr 2015/KA0015

Just sign
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Dnr 2015/KA0029

Fastighetsförvärv – Vetlanda Merkurius 21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun förvärvar fastigheten Vetlanda Merkurius 21 av Maja Carlvant 1/2,
Kerstin Carlvant-Boysen 1/8, Gunnel Carlvant-Nyman 1/8, Astrid Carlvant-Barklöf 1/8
och Barbro Nyman 1/8 till ett pris av totalt 900 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats avseende Vetlanda Merkurius 21, mellan Vetlanda
kommun såsom köpare och Maja Carlvant, Kerstin Carlvant-Boysen, Gunnel CarlvantNyman, Astrid Carlvant-Barklöf och Barbro Nyman såsom säljare.
Avtalet innebär bland annat följande:
Vetlanda kommun förvärvar fastigheten Vetlanda Merkurius 21, Vetlanda.
Köpeskilling: 900 000 kr.
Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast 2015-03-16 eller enligt § 15 i kontraktet.
Köpet är gällande under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet.
Fastigheten som omfattar 534 m², är belägen i anslutning till Kvarngatan i centrala
Vetlanda och har ett strategiskt läge där ett förvärv ger förutsättningar att utveckla
denna del av centrala Vetlanda.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun förvärvar fastigheten
Vetlanda Merkurius 21 av Maja Carlvant 1/2, Kerstin Carlvant-Boysen 1/8, Gunnel
Carlvant-Nyman 1/8, Astrid Carlvant-Barklöf 1/8 och Barbro Nyman 1/8 till ett pris av
totalt 900 000 kr.
Yrkanden
Börje Wilsborn (C), Henrik Tvarnö (S), Klas Håkanson (M), Nils-Erik Olofsson (S),
Lars Brihall (VF), Carina Bardh (M), Lola Frödeberg (VF), Carina Strömbäck (V),
Tommy Glans (VF), Björn Fälth (SD), Dan Ljungström (C) och Andreas Granlöf (S)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2015/KA0030

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Snickaren 5
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Vetlanda Snickaren 5 säljs till Peguma Fastighets AB till ett pris av
734 000 kr.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Peguma
Fastighets AB såsom köpare, avseende fastigheten Vetlanda Snickaren 5.
Avtalet innebär bland annat följande:
Kommunen överlåter och säljer till köparen fastigheten Vetlanda Snickaren 5, se
snedstreckning på bifogad karta.
Köpeskilling: 734 000 kr.
Tillträde: 16 mars 2015.
Avtalet är bindande för båda parter under förutsättning av kommunfullmäktige i
Vetlanda godkänner det.
Fastigheten Vetlanda Snickaren 5 är en obebyggd industrifastighet om 7342 m² belägen
ut med Västerleden i anslutning till TK77-hallen. Två åkeribolag har nu bildat ett
fastighetsbolag och vill köpa fastigheten för sina verksamheter.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås sälja fastigheten Vetlanda Snickaren 5 till Peguma
Fastighets AB till ett pris av 734 000 kr.
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Dnr 2014/KA0481

Insynsplatser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vetlanda kommun avstår från att införa insynsplatser med motivet att samtliga nio
partier är representerade i kommunstyrelsen, antingen som ledamot eller ersättare.
Nämnderna uppmanas att överväga öppna sammanträden i en eller annan form för att
därmed möjliggöra insyn.
Ärendebeskrivning
Frågan om ersättarplatser har aktualiserats. Samtliga nio partier är idag representerade i
kommunstyrelsen med ordinarie- eller ersättarplats. Redan idag har flera nämnder ofta
öppna sammanträden, i vart fall delvis. Alternativt har man frågestunder vid något eller
några tillfällen per år. En möjlighet att öka insynen är därför att nämnderna i ännu större
utsträckning öppnar upp sina sammanträden för allmänheten, myndighetsnämnderna
undantagna.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Vetlanda kommun avstår från att införa
insynsplatser med motivet att samtliga nio partier är representerade i
kommunstyrelsen, antingen som ledamot eller ersättare.
Nämnderna uppmanas att överväga öppna sammanträden i en eller annan form för att
därmed möjliggöra insyn.
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Dnr 2014/KA0485

Parlamentariska kommittén
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Parlamentariska kommittén ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare, det vill säga
en ledamot för varje parti med representation i fullmäktige samt en personlig ersättare.
Samtliga 18 personer ska få kallelse till parlamentariska kommitténs sammanträden men
avsikten är att ersättarna bara ska närvara när den ordinarie ledamoten är frånvarande.
Ordinarie ledamöter kallar själv sin ersättare.
Socialdemokraternas ledamot väljs till ordförande.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-02-19 § 27 sak parlamentariska kommittén ha
en ledamot från varje parti med ordinarie representation i fullmäktige, kompletterat
med representation från majoriteten så att man uppnår hälften av antalet ledamöter
avrundat uppåt till närmaste heltal. Det innebär mot bakgrund av det senaste
valresultatet att parlamentariska kommittén får 14 ledamöter. Eftersom detta kan
upplevas som allt för många får man överväga alternativa konstruktioner.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att parlamentariska kommittén ska bestå av nio
ledamöter och nio ersättare, det vill säga en ledamot för varje parti med representation
i fullmäktige samt en personlig ersättare.
Samtliga 18 personer ska få kallelse till parlamentariska kommitténs sammanträden men
avsikten är att ersättarna bara ska närvara när den ordinarie ledamoten är frånvarande.
Ordinarie ledamöter kallar själv sin ersättare.
Socialdemokraternas ledamot väljs till ordförande.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2014/KA0444

Jobbsatsning 2015, inklusive finansiering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1,7 mnkr avsätts för en fortsatt jobbsatsning 2015 för människor som uppbär långvarigt
försörjningsstöd och som saknar arbete.
Åtgärden föreslås omfatta 20 kommunala arbeten med avtalsenlig lön under
12 månader.
Finansiering sker ur utvecklingsreserven.
Ärendebeskrivning
Inför 2014 beslutades att använda 3 mnkr ur den så kallade utvecklingsreserven för en
satsning på tidsbegränsade kommunala arbeten för människor som uppbär långvarigt
försörjningsstöd. Härutöver har åtgärden finansierats genom olika former av individuella
anställningsstöd från arbetsförmedlingen till de personer som medgivits arbete. De
flesta anställningar har skett inom skolan som resurspersoner eller vaktmästare. Övriga
har varit anställda inom måltidsservice, gruppboende och daglig verksamhet samt
tekniska förvaltningen, äldreboenden och på Witalabostäder.
Avsikten har varit att människor med långvarigt försörjningsstöd ska få in en fot på
arbetsmarknaden och att genom en 12 månaders anställningstid kunna kvalificeras sig
för a-kassa eller sjukpenninggrundande inkomst. 34 personer har haft en anställning i
”40-jobb satsningen”.
En framtida satsning bör begränsas till 20 arbetsplatser. Stödet bör utformas som en
tydlig plan för vad som ska åstadkommas under 12 månaders perioden och vad som ska
ske därefter.
Anställningen innebär lön enligt avtal. Även fortsättningsvis beräknas
arbetsförmedlingen bidra till kostnaderna. Den kommunala kostnaden för att under en
12 månaders period satsa på till exempel 20 kommunala arbeten uppgår till ca 3,4 mnkr.
Det torde då också kunna innebära ca 1,9 mnkr i besparing på försörjningsstödet.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 19/15.
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Dnr 2014/KA0444

Arbetsutskottets förslag
1,7 mnkr avsätts för en fortsatt jobbsatsning 2015 för människor som uppbär långvarigt
försörjningsstöd och som saknar arbete.
Åtgärden föreslås omfatta 20 kommunala arbeten med avtalsenlig lön under
12 månader.
Finansiering sker ur utvecklingsreserven.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Björn Fälth (SD) och Tommy Glans (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2014/KA0311

Svar på motion om att hyra istället för att äga lokaler i vilka det
bedrivs kommunal verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Protokollsanteckning
Klas Håkanson (M) framhåller att i samband med nya lokalbehov ska kommunen
överväga hyresalternativet.
Ärendebeskrivning
Den 11 september 2014 lämnade Anker Iskov-Christensen (SD) in en motion om att hyra
istället för att äga lokaler som kommunen bedriver verksamhet i och med följande
förslag:
1.

2.
3.

Vetlanda kommun utreder en försäljning av kommunala bostäder och lokaler (till
exempel skolor), vilka med fördel kan säljas och därefter i stället långtidshyras med
indexreglering.
Låt ett eller flera byggföretag räkna på att bygga en ny F-6 skola som kommunen
sedan kan hyra på 25 år till en indexreglerad hyra.
De pengar som sparas kan användas till trygghetsboende, äldrevård och skola.

Motionen remitterades till tekniska nämnden, Witalabostäder AB och ekonomichefen
för yttrande. Yttranden har kommit in och föreligger i bilaga.
Av yttrandena framgår att alla remissinstanser bedömer att lokalerna för kommunal
verksamhet är specifikt utformade för sitt ändamål och att det vanligtvis saknas
alternativa lokaler på den privata marknaden. Nödvändig anpassning skapar också ett
dåligt förhandlingsläge när en extern hyra ska bestämmas.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ekonomichefen 2015-01-16.
Tekniska nämnden § 110/14.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Dnr 2014/KA0386

Svar på motion om projektering av kulturhus centralt i Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bilfalls, innebärande att en politisk styrgrupp tillsätts av kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Den 7 november 2014 lämnade Börje Wilsborn (C) in en motion om projektering av
kulturhus centralt i Vetlanda med följande förslag:
Nuvarande eller nykomponerad styrgrupp återupptar snarast arbetet med uppdraget att
arbeta fram förslag till lösning av fullmäktiges mål och att arbetet inriktas på en
placering som möjliggör dockning till nuvarande stadsbibliotek och till andra publika
verksamheter i anslutning till Kvarngatan. Möjligheten för tillresande att utnyttja såväl
intilliggande parkeringsytor under tak som andra näraliggande parkeringsytor bör
beaktas som i sammanhanget mycket gynnsam faktor.
Motionen remitterades till arbetsutskottet som diskuterade frågan vid sitt sammanträde
den 19 januari 2015.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen innebärande att den projektorganisation
som beslutades av kommunstyrelsen 2011-05-04 aktiveras på nytt men med nya
ledamöter på grund av det mellanliggande valet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen bifalls, innebärande att en politisk styrgrupp
tillsätts av kommunstyrelsen.
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Dnr 2014/KA0387

Svar på motion om kulturlokaler i Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls, innebärande att en politisk styrgrupp tillsätts av kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Den 7 november 2014 lämnade Jan Johansson (VF) och Margonia Påhlsson (VF) in en
motion om kulturlokaler i Vetlanda med följande förslag:
1. Den från tjänstemän väckta idén vidarestuderas.
2. Nödvändig projektering av lokaler för kulturverksamhet får mera noggrant klargöra
omfattning och utformning med lämpligt innehåll och naturligtvis självfallet även de
ekonomiska konsekvenserna för Vetlanda kommun.
Motionen remitterades till arbetsutskottet som diskuterade frågan vid sitt sammanträde
den 19 januari 2015.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen innebärande att den projektorganisation
som beslutades av kommunstyrelsen 2011-05-04 aktiveras på nytt, men med nya
ledamöter på grund av det mellanliggande valet.
Yrkanden
Henrik Tvarnö (S) föreslår att motionen bifalls innebärande att en politisk styrgrupp
tillsätts av kommunstyrelsen.
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Dnr 2014/KA0211

Justering av arvodesreglementet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Arvodet för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande fastställs till 80 % av 85 % av en
riksdagsledamots arvode i 2014 års nivå.
Ersättare i personal- och organisationsutskottet erhåller fullt arvode vid sammanträden.
Förändringarna i arvodesreglementet ska gälla från 1 januari 2015.
Reservationer
Mot beslutet i 1:a stycket reserverar sig Dan Ljungström (C), Börje Wilsborn (C),
Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD) och Carina Strömbäck (V).
Ärendebeskrivning
Parlamentariska kommittén har vid sammanträde 2015-01-13 diskuterat frågan om
arvodet till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Två förslag presenterades:
1. Procentandelarna av årsarbetstid för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande blir
80 % exklusive uppgifterna att vara personal- och organisationsutskottets
ordförande och förhandlingsdelegation (mosvarar 5 + 5 %).
2. Procentandelarna av årsarbetstid för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande uppgår
till 70 % exklusive uppdraget som personal- och organisationsutskottets ordförande
och förhandlingsdelegation.
Ärendet överlämnades till personal- och organisationsutskottet för ställningstagande.
Kommittén diskuterade också skillnaden i arvode för ersättarna i kommunstyrelsens
arbetsutskott och personal- och organisationsutskottet. Ersättarna i det första utskottet
har 100 % arvode medan ersättarna i det senare inte har det. Kommitténs bedömning
var att ersättarna i båda utskotten ska ha full ersättning. Även den frågan överlämnades
till personal- och organisationsutskottet.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Föreslå kommunfullmäktige fastställa arvodet för kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande till 80 % av 85 % av en riksdagsledamots arvode i 2014 års nivå.
Föreslå kommunfullmäktige att ersättare i personal- och organisationsutskottet erhåller
fullt arvode vid sammanträde.
Föreslå kommunfullmäktige att förändringarna i arvodesreglementet ska gälla från
1 januari 2015.
Yrkanden
Börje Wilsborn (C) föreslår att arvodet till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
fastställs till 70 % av 85 % av en riksdagsledamots arvode i 2014 års nivå.
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Dnr 2014/KA0211

Ingemar Sturesson (KD), Klas Håkanson (M), Carina Strömbäck (V) och Carina Bardh (M)
tillstyrker Börje Wilsborns förslag.
Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker personal- och organisationsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på personal- och organisationsutskottets förslag i
1:a stycket och Börje Wilsborns förslag.
Han finner att kommunstyrelsen besluta tillstyrka personal- och organisationsutskottets
förslag.
Omröstnings begärs
Ja-röst för personal- och organisationsutskottets förslag. Nej-röst för Börje Wilsborns
förlag.
Ordföranden ställer därefter proposition på övriga delar av personal- och
organisationsutskottets förslag. Vilka han finner kommunstyrelsen besluta tillstyrka.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen tillstyrka personal- och
organisationsutskottets förslag, beträffande ersättning till kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande.
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